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Introdução 

A implementação de programa de qualidade em 
laboratórios de química analítica é no Brasil uma 
exigência por parte dos órgãos ambientais e 
Ministério da Saúde. Para laboratórios de ensaios, 
os requisitos gerais para a competência estão 
internacionalmente descritos na norma ABNT NBR 
ISO/IEC 17025:05. Para garantir rastreabilidade, 
alguns requisitos são essenciais: validação, 
estimativa da incerteza e análise rotineira de solução 
controle. Entretanto, outras ferramentas podem ser 
utilizadas para aumentar a confiabilidade dos 
resultados gerados. Este trabalho propõe a 
utilização de gráficos com formatos semelhantes às 
cartas de controle para monitoramento contínuo do 
desempenho de espectrômetro de emissão óptica 
com plasma acoplado indutivamente (ICP OES) e 
para análise crítica de resultados de participação em 
programas interlaboratoriais.  

Resultados e Discussão 

Foi utilizado ICP OES (iCAP 6300, Thermo), com 
detector CID (Charge Injection Device) e 27 MHz de 
potência de rádio-frequencia do gerador. O sistema 
de introdução de amostras consistiu em nebulizador 
Miramist e câmara de nebulização ciclônica. Para 
avaliação do desempenho do equipamento foi 
monitorada a razão de intensidade de emissão das 
linhas de Mg II 280,270 nm e Mg I 285,213 nm. 
Valores da razão alteram-se quando condições de 
operação (potência aplicada, vazão do gás de 
nebulização) ou componentes do equipamento são 
modificados ou não operam de maneira adequada. 
A Figura 1 apresenta valores da razão em várias 
análises oscilando com média em 7,3. Os limites de 
controle (±3s, vermelho) e de advertência (±2s, azul) 
foram calculados a partir do desvio padrão (s) dos 
primeiros pontos do gráfico. Pontos fora dos limites 
requerem ação imediata do analista. Por exemplo, o 
ponto abaixo do limite de controle (razão=5,2) pode 
ser atribuído ao bloqueio parcial do nebulizador, 
visualmente difícil de ser detectado. Com adequada 
limpeza, valor da razão acima da média foi 
novamente obtido.  

A participação em programas interlaboratoriais 
possibilita avaliar o desempenho do laboratório para 
um determinado parâmetro, além de detectar 

interferências, perdas e/ou contaminações durante a 
análise. A Figura 2 apresenta uma proposta para 
avaliação contínua do desempenho do laboratório 
em função de valores de z-score, calculado pela 
razão entre a diferença da média aritmética dos 
resultados válidos e o valor do laboratório pelo 
desvio padrão entre os resultados válidos. Os 
valores dos limites de controle e advertência são 
fixos e definidos pelo laboratório. Por exemplo, 
resultado insatisfatório observou-se com  
z-score=-5,88. Após análise crítica e testes no  
ICP OES, observou-se interferência causada por  
2,7 mg/L de Sn (206,858 nm) na região utilizada 
para cálculo do sinal de fundo (BG) de 0,07 mg/L de 
Sb (206,833 nm).  

Figura 1. Controle do desempenho do ICP OES. 

 
Figura 2. (a) Gráfico de z-score para Sb. 

Conclusões 

As ferramentas gráficas propostas para avaliação do 
desempenho do ICP OES e controle dos resultados 
de interlaboratoriais auxiliam na detecção de 
problemas durante análises, possibilitando que 
situações dificilmente visualizadas pelo analista 
possam ser rapidamente detectadas e corrigidas. 
Possibilitam também avaliar tendências de 
resultados que dificilmente seriam detectadas. 
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