
Trabalha com o ar.

ESPECTRÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA-COM 
PLASMA POR MICROONDAS AGILENT 4100



O 4100 MP-AES não somente redefine a categoria - cria 
uma nova tecnologia.
Diga adeus aos gases caros e inflamáveis. Dê boas vindas à 
produtividade com baixo custo operacional. O Agilent 4100 MP-AES 
possui uma sensibilidade com limites de detecção em níveis de ppb, 
velocidade que vai alem da absorção atômica com chama, e sem 
gases combustíveis. O melhor de tudo, o revolucionário Agilent 4100 
MP-AES opera com ar.

O Agilent 4100 MP-AES oferece:

•  Baixo custo operacional — o Agilent 4100 MP-AES não utiliza 
gases inflamáveis ou caros, reduzindo drasticamente os custos 
operacionais;

•  Alto desempenho — a fonte de plasma de microondas excitado 
magneticamente fornece melhores limites de detecção 
comparado ao absorção atômica com chama;

•  Fácil de usar — aplicativos de software específicos para cada 
aplicação, pronto para ser utilizado pelo usuário, dispensando a 
necessidade de desenvolvimento de métodos;

•  Segurança aprimorada do laboratório — além de eliminar gases 
inflamáveis e oxidantes, o 4100 MP-AES elimina a necessidade 
de conectar múltiplos gases ao laboratório, e transportar ou 
manusear cilindros de gás;

•  Robustez e confiabilidade — ideal para indústrias tais como 
minério, alimentos e agricultura, produtos químicos, 
petroquímicos, manufaturas e para locais remotos. 

AGILENT 4100 MP-AES 
A Agilent Technologies apresenta a mais significativa inovação tecnológica em espectrometria atômica dos 
últimos anos — o espectrômetro de emissão atômica com plasma por microondas Agilent 4100.
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trabalha 
com o ar

Protocolos de conservação de 
recursos economizam tempo e gás.... 
E podem até contribuir para a 
preservação do meio ambiente.

O Agilent 4100 MP-AES elimina o uso de gases combustíveis, de 
transporte de gases e diminui o consumo de energia. Assim você 
pode usar menos gas e eletricidade e ainda ajuda a conservar 
nossas reservas naturais.
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PARA SuA APLIcAçãO
A Agilent está comprometida com o fornecimento de soluções para sua aplicação. Temos a tecnologia,  
as plataformas e a orientação especializada que você precisa para o seu sucesso.

1957
Desenvolve os 
componentes 
para o primeiro 
AA (como 
Techtron)

1971
Apresentação da 
patente para 
correção do sinal 
de fundo Zeeman

1977
AA de forno de 
grafite auto-
matizado com o 
ASD-53, o primeiro 
autoamostrador  
de forno

1985
Instrumentos 
SpectrAA lançados 
com controle 
central de 
instrumento

1987
Apresentação do 
primeiro ICP-MS 
controlado por 
computador,  
o PMS 100

1991
Lança o primeiro 
ICP-OES axial 
sequencial

GEOQuÍMIcA
QuÍMIcA & 
PETROQuÍMIcA

ALIMENTOS & 
AGRIcuLTuRA AMBIENTAL

Aplicações comuns  
do Agilent 4100 MP-AES

Amostras geoquímicas em 
digestos de aqua regia  
(água real) 
Elementos em nível de traço em 
amostras geológicas 
Ouro em nível de traço em 
lixiviação por cianeto 
Análise de ouro de alta pureza
Elementos do grupo platina em 
material de grau de minério
Diversos elementos em soluções 
de metalização

Aditivos em óleos de lubrificação 
Contaminantes de metal 
desgastado em óleos usados
Análise de meios de resfriamento 
Análises de petróleo e 
combustível diesel 
Elementos maiores em polímeros

Elementos maiores em amostras 
agrícolas, de alimentos e bebidas
Cátions em solos
Nutrientes em solos
Metais em extratos de solo 
Metais em amostras de solo de 
agricultura

Hg, Pb, Cd e Cr em eletrônica e 
plásticos (para conformidade 
com a normativa da WEEE/
RoHs)
Metais pesados em solos
As, Sb e Se em sedimentos e 
resíduos
Análises de águas residuais, 
sedimentos e solos 

Para conhecer mais sobre o Agilent 4100 MP-AES, visite www.agilent.com/chem/RunsOnAir

2004
Apresentação do 
AA Series 200 e 
GTA120 GFAA com 
vida estendida de 
tubulação

2006
Lançamento do 
ICP-OES 700  
Series — o mais 
rápido ICP-OES do 
mundo

2009
Lançamento da 
ICP-MS 7700 
Series da Agilent 
com a Célula HMI 
e ORS3 da Agilent

2010
A Varian torna-se 
parte da Agilent

2011
A Agilent redefine 
a análise de 
elementos com a 
apresentação do 
Agilent 4100 
MP-AES

1994
Lançamento da série 
4500, o primeiro 
ICP-MS de bancada 
do mundo

1997
AA sequencial 
rápido reduz os 
tempos de análise 
em até 50%

1998
Lança os primeiros 
ICP-OES 
simultâneos com 
cobertura de 
comprimento de 
onda total

Pontos de referência da espectroscopia atômica



JuNTE-SE À REVOLuçãO
O Agilent 4100 MP-AES oferece análises com exatidão e precisão sem a necessidade de utilizar gases 
inflamáveis e caros.
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O menor custo operacional
Você sabe quanto gasta em gases de grau instrumental todos os 
anos? Provavelmente muito mais do que pensa. Como o Agilent 4100 
MP-AES trabalha usando somente ar, ele melhora a segurança, reduz 
drasticamente o custo operacional e elimina a necessidade de 
fornecimento continuo de gases caros ou inflamáveis.
•  Usando o Gerador de Nitrogênio Agilent 4107, o nitrogênio é 

extraído do ar, fornecendo o suprimento continuo para a  
operação do plasma

•  Aumente a produção de amostras com análises de múltiplos 
elementos em forma autônoma, confiável e em segurança 

•  Elimine lâmpadas de cátodo oco, lâmpadas de deutério para a 
correção do sinal de fundo e bloqueio do queimador

•  Elimine custos operacionais. Quando o Agilent 4100 MP-AES está 
desligado, ele não consome gás ou energia. Simplesmente 
ligue-o novamente quando precisar fazer suas análises.

Alto desempenho para amostras difíceis
•  Robusta, a fonte de plasma excitada magneticamente por 

microondas analisa matrizes difíceis com facilidade, incluindo 
elementos com alto conteúdo de sólidos, combustíveis e 
orgânicos

•  O Agilent 4100 MP-AES possui sensibilidade, faixa linear 
dinâmica, limites de detecção e velocidade de análise superiores 
ao chama 

•  O design inovador da tocha é posicionado verticalmente para 
obter o melhor desempenho com amostras difíceis, e 
características de visão axial para limites de detecção excelentes.

com o mais baixo custo, mais alto desempenho, segurança 
aprimorada do laboratório e limites de detecção mais baixos — 
tem como não escolher o Agilent 4100 MP-AES?Economizando seu dinheiro

Substituir seu AA com chama pelo Agilent 4100 MP-AES pode significar 
economias significativas. Por exemplo, para a análises de nove elementos em 
100 amostras medidas em três dias/semana, a economia começa aos cinco 
meses. Após de 18 meses, você economizará* mais de $40.000 em custos 
operacionais!

* A economia pode variar dependendo de fatores que incluem os custos locais 
do gás, número e tipo de elementos, etc.
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Hardware pronto para usar
O carregador de tocha elimina 
conexões de gás e 
alinhamento de tocha que 
consomem tempo, facilitando 
e acelerando o início do 
trabalho.

Estabilidade e precisão 
aprimoradas
Detector de CCD de estado 
sólido fornece correção de 
interferência ou sinal de  
fundo simultânea. 

Seguro e eficiente 
Ao trabalhar com ar, o  
Agilent 4100 MP-AES elimina 
o uso de gases inflamáveis ou 
oxidantes e as preocupações 
de segurança relativas ao 
manuseio de gás no 
laboratório.

O menor custo operacional
O gerador de nitrogênio 
elimina a necessidade de 
fornecimento contínuo de gás, 
reduzindo drasticamente os 
custos operacionais.

Instalação simples 
O design de ar resfriado e 
alimentação elétrica 
convencional facilita as 
instalações de laboratório  
ou em campo. 

Capacidades orgânicas
Analise amostras orgânicas 
rápida e eficientemente usando 
o módulo de controle de gás 
externo (EGCM), que injeta ar no 
plasma, eliminando o acúmulo 
de carbono e reduzindo o sinal 
de fundo. 

Versátil 
A câmara de spray padrão e 
nebulizador concêntrico 
analisam amostras do dia a dia. 
Para amostras orgânicas ou alto 
TDS, use a câmara de spray de 
passo duplo e nebulizador 
OneNeb. Para ácidos fortes e 
HF, use a câmara de spray inerte 
e nebulizador OneNeb.

Para conhecer mais sobre o Agilent 4100 MP-AES, visite www.agilent.com/chem/RunsOnAir

No coração deste sistema de geração de plasma se encontra um 
robusto e confiável magnétron industrial — tecnologia amplamente 
provada em milhões de fornos a microondas em todo o mundo.  
Ao usar o campo magnético ao invés do campo elétrico para acoplar 
a energia de microondas ao plasma, o Agilent 4100 MP-AES produz 
um plasma robusto — capaz de lidar com as amostras difíceis com 
facilidade. 

A emissão de luz proveniente do plasma é dirigida para um detector 
de dispositivo acoplado de carga de ruído baixo (CCD) de alcance 
amplo — medindo o espectro e o sinal de fundo simultaneamente 
enquanto fornece precisão e limites de detecção excelentes.

cOMO FuNcIONA
A fonte de excitação do Agilent 4100 MP-AES é única — um plasma magneticamente excitado por microondas. 



Rápido e fácil de usar
•  Aplicativos auxiliares fáceis e específicos para cada aplicação, 

automaticamente carregam um método pré-definido, fazendo com 
que você possa começar a análise imediatamente sem ter que 
desenvolver o método e com mínima capacitação

•  O carregador de tocha alinha automaticamente a tocha e conecta os 
gases, conseguindo uma partida rápida e desempenho reprodutível

•  Acesso fácil aos componentes de introdução da amostra para 
manutenção de rotina e solução de problemas que minimizam os 
tempos de inatividade

•  Opções flexíveis de correção fornecem correção da interferência e 
sinal de fundo simultaneamente em tempo real, obtendo resultados 
precisos e confiáveis

Segurança que você pode confiar
•  Sem necessidade de gases caros inflamáveis ou oxidantes, e sem 

perigo de vazamentos de gases inflamáveis

•  Sem necessidade de conectar múltiplos gases no laboratório, o que 
o torna ideal para locais remotos tais como minas ou estações de 
monitoramento ambiental

•  Sem necessidade de adquirir, conectar ou substituir cilindros, 
reduzindo seus custos operacionais e de manutenção contínuos

•  Sem os riscos inerentes ao manuseio de cilindros ou transporte, e 
sem o risco de congelamento dos reguladores em climas frios

•  Sem emissões de gás de estufa — o Agilent 4100 MP-AES produz 
zero emissão de carbono baseadas em combustíveis
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REDEFININDO A ANÁLISE DE ELEMENTOS 
O Agilent 4100 MP-AES faz da análise em campo uma realidade. Com hardware confiável, reforçado e 
software intuitivo, qualquer usuário pode rapidamente tornar-se um especialista.

Abra o 
carregador 
de tocha 

Insira a 
tocha 

Feche o 
carregador  
de tocha

Instalação da tocha em três passos fáceis

1 2 3

intuitivo
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Com uma interface de trabalho familiar, desenvolvimento automático 
de métodos, e aplicativos de software (applets) que incluem métodos 
pré-definidos, o software Agilent MP Expert economiza seu tempo.

•  Comprimento de onda e parâmetros ótimos estão pré-definidos e 
são carregados automaticamente quando você seleciona os 
elementos que precisa analisar

•  Para evitar interferências documentadas, a abrangente biblioteca 
de espectros destaca as interferências potenciais quando você 
seleciona cada comprimento de onda

•  Os resultados são claramente exibidos na tela, com resultados 
numéricos em formato grande para a amostra atual, permitindo  
o rastreamento fácil, mesmo em um laboratório de rotina

•  A tela de status do instrumento oferece uma visão geral do 
status atual e diagnósticos, para obter uma solução de problemas 
simplicada

•  Recupere e revise dados armazenados previamente a qualquer 
momento, mesmo enquanto uma análise está em progresso

•  Padrões de controle de qualidade podem ser incluídos com 
facilidade para verificar e confirmar resultados durante a análise

•  Transfira com facilidade para um LIMS ou outra aplicação 
utilizando as flexíveis opções de exportação de dados

•  O software MP Expert está disponível em oito idiomas, assim 
qualquer um pode ter confiança ao executar o sistema

SOFTWARE EXcEPcIONALMENTE 
MELHOR
O software específico do aplicativo simplifica  
seu fluxo de trabalho.

Para conhecer mais sobre o Agilent 4100 MP-AES, visite www.agilent.com/chem/RunsOnAir

Três etapas para analisar

1

2

3

Clique no ícone. O aplicativo auxiliar carrega 
automaticamente o método pré-definido

Insira as etiquetas da amostra, tipo,  
e fatores de correção peso/volume

Carregue amostras e execute a análise



Sem gases inflamáveis nem riscos de manuseio de cilindros, o 
Agilent 4100 MP-AES é ideal para instalações remotas em campo. 

•  Corte seus custos operacionais — em substituição ao seu AA 
chama, com o Agilent 4100 MP AES se obtém o retorno do 
investimento em poucos meses, baseado somente na economia 
de gás

•  Melhore sua produtividade — sem necessidade de fornecimento 
continuo de gás, locais remotos e laboratórios móveis nunca 
mais terão que lidar com a questão da fonte gás, ou ter que 
providenciar a entrega de gás para um local remoto 

•  Precisão em amostras difíceis — o posicionamento da tocha 
permite um excelente desempenho de amostras complexas com 
visão axial para obter a melhor sensibilidade

•  Sem necessidade de diluições — analise componentes 
importantes e de menor relevância na mesma análise usando a 
característica Multical

•  Os componentes de introdução da amostra foram projetados para 
tolerar matrizes com alta acidez

•  A opção de entrega de amostra de fluxo baixo é ideal para 
amostras de baixo volume e de alto valor
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APLIcAçÕES GEOQuÍMIcAS
Revolucione a sua forma de fazer negócios. Sem a necessidade de conexões e fluxo contínuo de gás, você 
pode instalar o Agilent 4100 MP-AES onde estão as suas amostras.

Análise precisa de ouro
Com melhor desempenho que o AA chama, o 4100 MP-AES oferece baixos 
limites de detecção para ouro. O gráfico demonstra a precisão excelente, 
alcance estendido e linearidade superior, mesmo nas matrizes geológicas 
mais difíceis.  
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Excelentes resultados com análises difíceis de metais 
Os gráficos mostram o desempenho do Agilent 4100 MP-AES para metais 
base em amostras de grau minério, demonstrando uma excelente correlação 
de níveis baixos até altos. 

APLIcAçÕES GEOQuÍMIcAS
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Automatize suas análises com o SPS 3
Use o sistema de preparação de amostras Agilent SPS 3 para automatizar  
e simplificar ainda mais suas análises. Com a operação mais rápida, 
capacidade estendida de amostras via mudança de suportes, e uma opção  
de suportes flexíveis, você simplesmente carrega, ajusta e pronto. 

Nebulizador universal OneNeb para amostras desafiadoras
A construção de plástico inerte do nebulizador universal Agilent OneNeb é 
resistente aos solventes orgânicos e ácidos fortes, ao mesmo tempo que o 
design virtualmente não bloqueável o torna ideal para amostras que contêm alto 
conteúdo de sólidos dissolvidos.



O Agilent 4100 MP-AES é ideal para laboratórios de contrato onde o 
tempo de resposta rápido é imprescindível, incluindo laboratórios de 
pequeno e grande porte que necessitam determinar nutrientes 
essenciais e elementos em níveis maiores, e elementos tóxicos em 
níveis ínfimos de rastreamento. 

•  Com baixo custo operacional, o Agilent 4100 MP-AES vai lhe trazer 
uma vantagem sobre à concorrência ao reduzir seus custos por 
análise e aprimorar o desempenho

•  Elimine o tempo de inatividade enquanto espera o abastecimento 
de gases, e alcance um rápido giro de amostras com análises 
seguras, e confiáveis

•  Reduza o preparo de amostras. O plasma vertical visto axialmente 
lida com as amostras mais difíceis — desde digeridos de solo e 
alimentos até extrações de solos de alto conteúdo de sal

•  Dobre a produção de amostras em relação aos sistemas 
convencionais de AA chama

•  Rápido desenvolvimento de método e partida significa que qualquer 
usuário pode atingir um desempenho ótimo

•  Use a característica MultiCal no software MP Expert para analisar 
elementos em níveis altos e baixos na mesma análise

•  Cobertura completa de comprimento de onda significa que você 
pode evitar interferências espectrais dos elementos maiores 
simplesmente escolhendo um outro comprimento de onda
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APLIcAçÕES DE ALIMENTOS  
E AGRIcuLTuRA
Com alta produção de amostras e rápida medição sequencial, o Agilent 4100 MP-AES veio para garantir que 
os produtos alimentícios, agrícolas e bebidas fornecidos possuem qualidade consistente e segurança 
inquestionável. 

Material de referência certificado ca (%) Mg (%) K (%) cu (mg/kg) Fe (mg/kg) Zn (mg/kg)

Folhas de chá NIES No 7 Valor certificado 0,320 ± 0,012 0,153 ± 0,006 1,86 ± 0,07 7 ± 0,3 – 33 ± 3

Valor medido 0,314 ± 0,013 0,150 ± 0,004 1,86 ± 0,07 7 ± 0,8 – 34 ± 3

Farinha de arroz  
NIES No. 10c

Valor certificado 0,0095±0,0002 0,125 ± 0,008 0,275 ± 0,010 4,1 ± 0,3 11,4 ± 0,8 23,1 ± 0,8

Valor medido 0,0095±0,0007 0,127 ± 0,006 0,279 ± 0,012 4,0 ± 0,3 10,6 ± 0,2 21,8 ± 1,0

Fígado bovino NIST 1577 Valor certificado 0,0124±0,0006 0,0604± 0,009 0,97 ± 0,06 193 ± 10 270 ± 20 130 ± 13

Valor medido 0,0131±0,001 0,0625±0,0045 1,00 ± 0,08 185 ± 6 266 ± 5 125 ± 4

Ampla faixa dinâmica para aplicações de agricultura
Resultados de análises de elementos ácidos extraíveis menores e maiores em amostras  
de agricultura demonstram a ampla faixa dinâmica e precisão do Agilent 4100 MP-AES. 

confiável



Instalação simples 
O sistema de apresentação de amostras multimodal (MSIS) é fácil de 
encanar, instalar e operar.

Simplifique a geração de vapor com o MSIS 
•  MSIS opcional fornece a geração simultânea de vapor de 

elementos ambientalmente sensíveis incluindo As, Se e Hg com 
limites de detecção em níveis ppb

•  Alto desempenho — o MSIS utiliza tecnologia de hidreto de 
película magnética para um desempenho significativamente 
melhor que a nebulização convencional

•  Economize tempo — determine elementos de hidreto ao mesmo 
tempo que seus elementos de rotina

•  Elimine as trocas de ferramentas — com uma opção de três 
modos (aspiração convencional, hidreto somente ou aspiração 
convencional e hidreto simultâneos), elementos de rotina podem 
ser determinados usando a mesma configuração que os 
elementos de hidreto 
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APLIcAçÕES QuÍMIcAS E  
PETROQuÍMIcAS 
As exigências da produção e melhoras da eficácia impõem requerimentos cada vez mais difíceis sobre os 
seus negócios. Use o robusto e confiável Agilent 4100 MP-AES para fornecer resultados precisos e rápidos 
para amostras difíceis.

Com o menor custo operacional e facilidade aprimorada de uso,  
o Agilent 4100 MP-AES é ideal para amostras desafiadoras —  
desde solventes orgânicos voláteis até óleos usados de motor.

•  A tocha orientada verticalmente minimiza os bloqueios, 
melhorando a estabilidade a longo prazo e reduzindo o tempo  
de inatividade

•  A instalação é fácil — simplesmente conecte o módulo de 
controle externo de gás (EGCM). Não há necessidade de 
configurações especiais de tocha ou plasma

•  O EGCM injeta ar no plasma, evitando o acúmulo de carbono e 
reduzindo o sinal de fundo

•  A taxa de injeção de ar é controlada pelo software, e pode ser 
mudada ao alternar entre os diferentes elementos na amostra

•  Desenvolvimento rápido de métodos — a auto otimização 
permite selecionar as configurações ótimas para cada 
comprimento de onda

•  Realize determinações de enxofre usando uma purga de 
nitrogênio das ópticas
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Excelente estabilidade de longo prazo
O gráfico exibe uma solução orgânica (ShellSol) alcançando uma 
repetitividade de RSD de <2% para todos os elementos em 8 horas,  
usando o Agilent 4100 MP-AES com o nebulizador OneNeb.

Para conhecer mais sobre o Agilent 4100 MP-AES, visite www.agilent.com/chem/RunsOnAir



confie na Agilent para manter seu laboratório 
operando com produtividade máxima 
Os planos Agilent Advantage Service protegem seu investimento nos 
instrumentos Agilent e conecta você com a nossa rede global de 
profissionais experientes, preparados para auxiliá-lo na obtenção do 
mais alto desempenho de todos os sistemas do seu laboratório. 
Conte conosco para os serviços que você precisa em cada etapa do 
ciclo de vida do seu instrumento — desde a instalação e atualização 
à operação, manutenção e reparos. 
Para os clientes que necessitam de validação total do sistema, a 
Agilent oferece serviços completos de qualificação (Instalação e 
Qualificação Operacional) para o Agilent 4100 MP-AES — incluindo 
equipamento, software e acessórios.

Caso o seu instrumento Agilent necessite de um 
serviço de manutenção durante a cobertura do 
contrato de prestação de serviços Agilent,  
nós garantimos o reparo ou substituímos o  
seu instrumento gratuitamente. Nenhum outro 

fabricante ou fornecedor de serviços oferece esse nível de 
compromisso. 

Informações adicionais
Para detalhes completos sobre o portfólio de produtos de 
espectroscopia atômica da Agilent, solicite um catálogo ou visite o 
nosso site www.agilent.com/chem/atomic

Nosso catálogo de novas  
aplicações está sempre crescendo. 

Para conhecer as mais recentes,  
contate o seu representante local  

da Agilent ou visite-nos em:  
www.agilent.com/chem

Descubra como as soluções de espectroscopia  
atômica da Agilent podem proporcionar a produtividade, 

confiabilidade e precisão de que você precisa. 
Saiba mais: www.agilent.com/chem 

Compras on-line: www.agilent.com/chem/store 
Encontre uma central de atendimento  

da Agilent no seu país:  
www.agilent.com/chem/contactus 

Brasil  
0800 728 1405 

chem_vendas@agilent.com 

Essas informações estão sujeitas  
a alterações sem aviso prévio. 
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A linha AA da Agilent inclui os 
sistemas AA por chama mais 
rápidos e o AA de forno mais 
sensível do mundo.

Agilent 700 Series ICP-OES  
é o mais produtivo ICP OES 
simultâneo de alto 
desempenho do mundo.

A ICP-MS 7700 Series da Agilent 
oferece incomparáveis tolerância 
de matriz e remoção de 
interferências, e é o menor 
ICP-MS do mercado.

Maximize a sua produtividade e qualidade dos dados com peças e 
suprimentos genuínos da Agilent
Desde o design de nossa propriedade de tocha integrada até nossos 
componentes de apresentação de amostras – as partes e 
suprimentos do Agilent 4100 MP-AES são fabricados seguindo 
estritas especificações e são rigorosamente testado para garantir 
que você sempre atinja o melhor desempenho.


