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Espectro de massasEspectro de massas

Interferências são mínimas
Alguns elementos têm picos simples
Alguns elementos mostram linhas múltiplas



InstrumentaçãoInstrumentação
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Figura 3. Esquema dos componentes de um ICP-MS
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12 - 18 L min-1

1 L min-1

0,7 – 1,5 L min-1



Formação do plasmaFormação do plasma

Figura. Formação do plasma. (A) (B) (C) (D) 
e (E)



Processos que ocorrem no plasmaProcessos que ocorrem no plasma

No plasma



Regiões do plasmaRegiões do plasma

Excitação e
Ionização

Atomização

Dessolvatação

Ionização



Processo de ionizaçãoProcesso de ionização

Ex.: Conversão de Cr0 a Cr+

24e- 23e-



Primeiro potencial de ionização e Primeiro potencial de ionização e 
eficiência para formação de íons (%) eficiência para formação de íons (%) 



Elementos não determinados por ICPElementos não determinados por ICP--MS MS 

H, N, O e C, porque estão presentes no ar;

Cl, Br e I, porque têm alto potencial de ionização;

Ar, porque é o gás do plasma;

Elementos muito radioativos, porque têm tempo de vida curtoElementos muito radioativos, porque têm tempo de vida curto



Condições de OperaçãoCondições de Operação

�Vazão do gás de nebulização: determina o tempo de residência 

das espécies analíticas no centro do plasma;

Baixa vazão do gás de nebulização: alto tempo de residência

Alta vazão do gás de nebulização: baixo tempo de residência

��Potência da radiofrequência

Maior RF: espécies que requerem maior energia para 

ionização;

Menor RF: espécies que necessitam de baixa energia de 

ionização



Sistemas de introdução de amostras no ICPSistemas de introdução de amostras no ICP--MSMS
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Interface: dinâmica do fluxo de íons
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Interface: dinâmica do fluxo de íons

Interface
Lentes 
iônicas

Íons de massa alta Íons de massa 
média

Íons de massa baixa



Extração dos íonsExtração dos íons
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Extração dos íonsExtração dos íons



Bombas de vácuo

Duas bombas mecânicas
Duas bombas turbumoleculares



Analisadores de massaAnalisadores de massa

Quadrupolo

Time of flight

Double focusing magnetic sector



Separação de massas no quadrupoloSeparação de massas no quadrupolo

Figura 5. Princípio de separação de massa no quadrupolo do ICP-MS
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Resolução: largura do pico  em 10% de sua altura

0,3 a 3,0 amu



Separação de massas no quadrupoloSeparação de massas no quadrupolo





Sistema de detecçãoSistema de detecção



Equipamento de alta resolução: double-focusing magnetic-sector
design.



Equipamento de alta resolução: double-focusing magnetic-sector
design.



Analisador por tempo de vôo – TOF (Time of flight)



InterferênciasInterferências

Uma interferência é qualquer coisa presente na solução da

amostra que afete o sinal do analito, para mais ou para

menos, em relação a uma solução de calibração com igual

concentração do analito



InterferênciasInterferências

� Espectrais

Relacionadas à resolução do equipamento. 

-sobreposição de massas: 

m/z do interferente = m/z do analito

� Não espectrais

Relacionadas à composição da matriz da 
amostra: 

- variações nas propriedades do plasma 

- entupimento 

- efeito espaço carga 



Interferências espectraisInterferências espectrais

1. Interferências Isobárica: 1. Interferências Isobárica: m/m/zXzX++ = = m/m/zAzA++

2. Íons Poliatômicos: 2. Íons Poliatômicos: m/m/zXXzXX++ = = m/m/zAzA++

3. Óxidos refratários: 3. Óxidos refratários: m/m/zXOzXO++ = = m/m/zAzA++

4. Íons de carga dupla: 4. Íons de carga dupla: m/m/zXzX++++ = = 2m/2m/zAzA++

X = interferente, elemento químico qualquer A = analito O = oxigênio 



Interferências espectraisInterferências espectrais

1. Interferências Isobárica: mX1. Interferências Isobárica: mX++ = mA= mA++

Ex.: 40Ca (96,941%) e 40Ar (99,6%) 

58Fe (0,28%) e 58Ni (68,077%) 

Sobreposição de massas entre isótopos de elementos diferentes 

� Exemplo de Isótopos livres de interferência

44Ca (2,086%)
57Fe (2,2%)

60Ni (26,223%)

Exceção: 113In (4,3%) sobreposição com 113Cd e
115In (95,7%) sobreposição com 115Sn 

A maioria dos elementos tem pelo menos um isótopo livre de
interferência isobárica!



Interferências espectraisInterferências espectrais

�Correção de interferência isobárica por equações

1. Interferências Isobárica: mX1. Interferências Isobárica: mX++ = mA= mA++

São corrigidas automaticamente pelo softwere, por equações
matemáticas, usando a intensidade do isótopo livre de interferência e as
abundâncias isotópicas

Ex.: Sobreposição de 204Pb (1,48%) com 204Hg (6,85%) 

A correção utiliza o isótopo 201Hg (13,22%): 

I(204Pb) = I(total204) – I(total201) x abundâncias (204Hg/201Hg)

I = intensidade do sinal



� Evitadas, utilizando-se isótopos alternativos

2. Íons Poliatômicos: mXX2. Íons Poliatômicos: mXX++ = mA= mA++

Interferências espectraisInterferências espectrais

Espécies moleculares formadas por componentes do solvente e/ou 
da matriz 

� Evitadas, utilizando-se isótopos alternativos

�Corrigidas, aplicando-se equações de correção

�Corrigidas, descontando-se o branco

�Reduzidas ou eliminadas, através de otimizações
experimentais



Interferências espectraisInterferências espectrais

Componente Massa Intensidade da
Interferência

Elemento Abundância

ClN 51 Depende da quantidade de N V 99,75

ClO 51 Alta em HCl V 99,75

ClN 52 Baixa em HCl Cr 83,79

Interferências espectrais em solução de HCl 10%

Interferências poliatômicas

ClN 52 Baixa em HCl Cr 83,79

ClO 52 Muito baixa Cr 83,79

ClOH 52 Alta em HCl Cr 83,79

ClO 53 Muito baixa Cr 9,5

NaCl 60 Baixa em HCl puro Ni 26,1

ClO2 69 Baixa Ga 60,1

ArCl 71 Muito baixa Ga 39,9

ArCl 75 Alta em HCl As 100

Cl2 74 Muito baixa Ge 36,5



Interferências espectraisInterferências espectrais

Concentrações aparentes dos analitos na presença de Cl

Interferências poliatômicas
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� Uso de isótopos alternativos

40Ar16O sobre 56Fe (91,72%); � 57Fe (2,2%)

�Correção pelo branco

Interferências espectraisInterferências espectrais

Interferências poliatômicas : correções

�Correção pelo branco

Interferências devidas ao solvente ou gases do plasma

� Equações de correção 

Ex. 1: Interferência do 35Cl16O sobre 51V 

I(51V) = I(total51) – I(total53) x abundâncias (35Cl/37Cl) 



Interferências espectraisInterferências espectrais

Interferências poliatômicas: correções

� Condições experimentais

Otimização da potência RF e da vazão do gás do nebulizador

Uso de gases mistos ou alternativos ;

Sistemas alternativos de introdução de amostra (USN, LA, ETV, etc.);

Conversão química prévia dos interferentes ou separação dos analitos da
matriz ;

Instrumentos com célula de colisão/reação ou instrumentos de alta
resolução;



Interferências espectraisInterferências espectrais

Célula de colisão/reaçãoCélula de colisão/reação



Mecanismos de Mecanismos de colisãocolisão--reaçãoreação

� Transferência de próton

38ArH+ + H2 →
38Ar + H3

+

39K + H2 → não reage 

40Ar16O + NH3 → O + Ar + NH3
+

� Transferência de átomo de hidrogênio

� Reações de associação molecular

� Fragmentação colisional

� Retardação colisional



Determinação de  Determinação de  5656FeFe

Célula de colisão/reaçãoCélula de colisão/reação

Transferência de próton

Figura 6. Eliminação da interferência de ArO+ com célula de reação dinâmica



Determinação DE Determinação DE 7575AsAs

Célula de colisão/reaçãoCélula de colisão/reação

Fragmentação colisional



Figura 5. Uso de mistura He/NH3 em uma célula de colisão do tipo 
hexapolo para a determinação da razão 52Cr/53Cr. 



3. Óxidos refratários: 3. Óxidos refratários: mXOmXO++ = mA= mA++

Resultam da dissociação incompleta da matriz da amostra ou 
da recombinação dos elementos na região mais fria do plasma 

Interferências espectraisInterferências espectrais

Interferem nas massas M + 16, M + 32 ou M + 48

Daily Performance (Ce/CeO < 0,03)

Interferem nas massas M + 16, M + 32 ou M + 48

Otimização da potência RF e da vazão do gás de nebulização

Ex.: 40Ar16O sobre 56Fe (91,72%)



Interferências espectraisInterferências espectrais

4. Íons de carga dupla: 2mX4. Íons de carga dupla: 2mX++++ = mA= mA++

Analitos com segundo potencial de ionização < 16 eV (primeiro potencial de 

M M+ M2+

Analitos com segundo potencial de ionização < 16 eV (primeiro potencial de 
ionização do Ar) 

Ex.: 138Ba2+ sobre 69Ga

Diminuição da intensidade de M+

Daily Performance (Ba2+/Ba < 0,03)
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Interferências espectraisInterferências espectrais
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Interferências não espectraisInterferências não espectrais

1. Interferências de transporte

2. Interferências de ionização

3. Discriminação de massa



Interferências de transporte 

Causadas por: 

Diferença nas propriedades físico-químicas das soluções de 
calibração e amostra: 

 viscosidade e tensão superficial 
 afetam a vazão de aspiração e a nebulização das soluções 

Interferências não espectraisInterferências não espectrais

 afetam a vazão de aspiração e a nebulização das soluções 
 Depósito de sólidos no orifício do cone amostrador 

Como minimizar: 

 Diluição 
 Injeção em fluxo 
 Técnicas de calibração: padrão interno, simulação da matriz (matrix
matching), adição do analito, diluição isotópica 
 Separação do analito da matriz 



Interferências de ionização

�Também chamada de supressão de sinal.

� O grau de ionização do analito é diminuído pela presença de
concomitantes da matriz.

Interferências não espectraisInterferências não espectrais

Como minimizar:

� Diluição isotópica
� Separação do analito da matriz



Concentrações aparentes dos analitos (5Concentrações aparentes dos analitos (5µµg Lg L--11) na presença de Na) na presença de Na

Interferências não espectraisInterferências não espectrais



Coluna de pré-
concentração

Bomba 
peristál
tica

Eliminação da matrizEliminação da matriz

Amostra
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Figura. Curva de calibração com adição do analito, após pré-concentração  para Cr, Mn, Co e Cu



Cr final Mn final Co final Cu final

CETAC 1,0 2,5 0,1 0,58

Toyopearl 3,6 5,4 0,2 5,53

Tabela 1. Concentrações (µg L-1) dos elementos na amostra, calculadas 
pela extrapolação da curva de regressão

Os teores obtidos com a resina CETAC e Toyopearl apresentam-se Os teores obtidos com a resina CETAC e Toyopearl apresentam-se 
dentro da faixa de valores encontrados para Cu e Co por Maltez et
al. 2008 e para Cu e Pb encontrados por Ferrarello, et al., 2001



1. Análise semi-quantitativa

2. Análise quantitativa

a) Calibração externa
b) Calibração externa com padrão interno

Quantificação Quantificação Quantificação Quantificação 

b) Calibração externa com padrão interno
c) Adição do analito (sem ou com PI)
d) Diluição isotópica



Análise semi-quantitativa

24Mg, 103Rh, 208Pb



Calibração externa

Preparação da curva de calibração 

Análise quantitativa 

Sn: solução de calibração com n incrementos do padrão do analito



Calibração externa

Curva de calibração 

Análise quantitativa 



Preparação da Calibração com padrão interno

Análise quantitativa 

branco: branco + padrão interno
Sn: solução de calibração com n incrementos do padrão do analito + padrão
interno



Calibração com padrão interno

Curva de calibração 

Análise quantitativa 



J Não deve sofrer interferência espectral

J Não deve provocar interferência espectral sobre os analitos

Escolha do padrão interno: Escolha do padrão interno: Escolha do padrão interno: Escolha do padrão interno: 

Calibração com padrão interno

J Deve gerar sinal com intensidade adequada 

J Deve ter massa próxima à do analito

J Deve ter potencial de ionização próximo ao do analito



J Adequados para muitos analitos – situam-se na parte 
central do espectro de massa 

J Raros em amostras naturais 

Padrõesadrõesadrõesadrões internosinternosinternosinternos freqüentementefreqüentementefreqüentementefreqüentemente usadosusadosusadosusados:::: 103Rh, 45Sc, 115In e
89Y

J Raros em amostras naturais 

J Praticamente 100% ionizados no plasma 

J Não sofrem interferências espectrais 

J Monoisotópico (103Rh, 89Y e 45SC) ou com um isótopo 
predominante (115In: 95,7%) 



Adição do analito

Preparação da curva de calibração 

Análise quantitativa 

S0: solução da amostra
Sn: solução da amostra + n incrementos da solução de calibração contendo o
analito



Adição do analito

Curva de calibração 

S0: solução da amostra
Sn: solução da amostra + n incrementos da solução de calibração contendo o analito



Limite de detecção (LD)
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