
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

TATIANA VALÉRIA FURQUIM 

 

Estudo de métodos para determinações de As, Cd, 

Cr, Hg e Pb em fertilizantes minerais por MIP OES 

 

 

 

 

Versão corrigida da dissertação defendida 

 

 

São Paulo 

Data do Depósito na SPG: 

05/07/2018 



TATIANA VALÉRIA FURQUIM 

 

 

 

 

Estudo de métodos para determinações de As, Cd, 

Cr, Hg e Pb em fertilizantes minerais por MIP OES 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo para 

obtenção do Título de Mestre em Ciências 

(Química) 

 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Vitoriano de 

Oliveira 

 

 

São Paulo 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Neuza e João, 

por estarem sempre ao meu lado, me 

apoiando e me incentivando a ir em 

busca de meus sonhos. 

Dedico 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao Professor Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira pela oportunidade de ser sua 

orientada, pela paciência, pelos ensinamentos, por todo o apoio durante o 

desenvolvimento deste trabalho e pela confiança na minha capacidade. 

À Maria Emília Moraes, minha gestora, por todo apoio e principalmente por ter 

acreditado na minha capacidade, sem a sua confiança, este projeto não seria 

possível. 

Aos meus pais, Neuza e João, pelo impecável apoio e incentivo por minha 

ascensão profissional e pessoal, por estarem ao meu lado. 

Ao meu querido André, pelo companheirismo, pela amizade e carinho, por 

sempre me incentivar a ir em busca de meus objetivos, e principalmente pela 

inesgotável confiança em mim. 

Aos meus familiares, que sempre me apoiaram e compartilham comigo cada 

conquista alcançada, demonstrando o orgulho que sentem por mim. 

Aos meus amigos e amigas que me apoiaram nessa caminhada, com 

confiança e estímulos generosamente oferecidos, estímulos estes que foram 

fundamentais nos momentos de dificuldades. 

Aos amigos do GAPE (Grupo de Análises e Pesquisas em Espectrometria), 

em especial ao Alexandre, Alexandrina, Aline, Denise, Gabriel, Giselaine, Ivo, 

Larissa, Leandro, Lucas e Rodolfo pelo acolhimento, mesmo não podendo estar 

sempre presente, os momentos compartilhados, a colaboração e a amizade foram 

fundamentais para a conclusão deste trabalho. 

Aos Professores Cassiana Seimi Nomura e Diogo Librandi da Rocha pela 

contribuição ao compor a banca de qualificação. 



À Professora Denise Freitas Siqueira Petri pela colaboração e apoio desde o 

primeiro momento em que manifestei interesse em ingressar no Programa de 

Mestrado Profissional. 

Aos meus colegas do Programa, pela amizade, pela troca de conhecimentos 

e por tornarem mais leve esta caminhada. 

Aos meus colegas de trabalho, pela agradável convivência, e também por 

compartilharem comigo seus conhecimentos e experiências, obrigada pelo carinho, 

aprendi muito com vocês. 

À Produquímica, uma empresa do Grupo Compass Minerals, pela 

oportunidade que me concedeu e por acreditar na importância da área de 

desenvolvimento analítico. 

Ao Instituto de Química da Universidade de São Paulo pela oportunidade de 

conciliar meu trabalho na empresa com o desenvolvimento de um projeto em 

parceria com a USP. 

Ao LANAGRO – GO por ter participado de um ensaio colaborativo para 

determinações de arsênio e mercúrio, contribuindo com resultados comparativos 

para garantir a confiabilidade dos métodos apresentados neste trabalho. 

Por fim, gostaria de agradecer a todos que, de forma indireta, também me 

ajudaram na conclusão deste trabalho, seja com simples palavras de apoio e 

incentivo ou me dando suporte nas dificuldades. Todo esse esforço, concede-me a 

oportunidade de finalizar mais uma etapa na minha vida acadêmica. 

Muito obrigada! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A dúvida é o primeiro passo para se 

chegar ao conhecimento” 

René Descartes (1596 – 1650) 



RESUMO 
 
Furquim, T.V. Estudo de métodos para determinações de As, Cd, Cr, Hg e Pb 
em fertilizantes minerais por MIP OES. 2018. 113p. Dissertação (Mestrado) - 
Programa de Pós-Graduação em Ciências (Química). Instituto de Química, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de métodos para determinações 
simultâneas de As e Hg por geração de hidreto e vapor frio e determinações 
simultâneas de Cd, Cr e Pb por nebulização direta da solução de digeridos dos 
fertilizantes minerais por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por 
micro-ondas (MIP OES). Durante o desenvolvimento dos métodos foram 
empregadas amostras de fertilizantes minerais de programas interlaboratoriais e 
também Material de Referência Certificado de fertilizante inorgânico (SRM® 695 do 
NIST). Foram realizadas otimizações nas condições de operação do MIP OES para 
se obter as melhores condições para determinações dos analitos de interesse. O 
método por geração química de vapor de As e Hg foi desenvolvido sem a etapa de 
pré-redução do arsênio, sendo possível a determinação simultânea do As e Hg. A 
não necessidade da etapa de pré-redução foi constatada em estudos com soluções- 
padrão de 20 mg L-1 As(III), 20 mg L-1 As(V) e mistura das duas espécies nas 
mesmas concentrações 10 mg L-1 As(III) + 10 mg L-1 As(V), na ausência e presença 
de diferentes concentrações de iodeto de potássio (0 a 1% m v-1). Os resultados 
obtidos demonstraram que não houve influência significativa com o uso do iodeto de 
potássio, podendo ser eliminada a etapa de pré-redução sem comprometer os 
resultados. Também foram avaliadas as respostas analíticas obtidas em diferentes 
concentrações da solução redutora (NaBH4) para que fosse escolhida a melhor 
condição de formação de hidreto de arsênio e vapor de mercúrio. Os resultados 
mostraram que a concentração de 0,5% (m v-1) de NaBH4 em meio de 0,25% (m v-1) 
de NaOH foi a que apresentou melhor exatidão. Foram também avaliados os efeitos 
de matriz na geração química de vapor, com amostra de fertilizante mineral 
contendo Zn a 10% (m v-1), Cu a 5% (m v-1) e Mn a 9,8% (m v-1), e os resultados 
obtidos demonstraram que nas condições adotadas, os elementos presentes na 
amostra não causaram interferências. Com a mesma amostra de fertilizante, 
também foram realizados testes de efeito de matriz para aplicação do método de 
determinações de Cd, Cr e Pb, e para estes analitos também foram observados 
resultados livres de interferências significativas devido à presença de elevada 
concentração de outros elementos. Os métodos desenvolvidos foram validados de 
acordo com o Manual de Garantia da Qualidade (MAPA), apresentando boa 
linearidade para a faixa de trabalho empregada, apresentando r>0,99 e o gráfico de 
resíduos mostrou um padrão bastante aleatório, ou seja, o modelo linear fornece um 
ajuste decente aos dados, boa seletividade, não sofrendo interferência da matriz, 
boa repetibilidade e precisão intermediária, apresentando CV(%) menor que o desvio 
padrão relativo calculado pela equação de Horwitz e obedecendo aos testes de 
hipóteses (ANOVA), boa exatidão, com erros relativos entre -1 e -12%, ou seja, 
menor que 20%, que é o critério de aceitabilidade estabelecido. Os métodos 
desenvolvidos são comparáveis aos oficiais. 
 
Palavras-chave: Fertilizante mineral, geração química de hidreto e vapor, MIP OES 



ABSTRACT 

 

Furquim, T.V. Evaluation of methods for As, Cd, Cr, Hg and Pb determination in 
mineral fertilizers by MIP OES. 2018. 113p. Masters dissertation - Graduate 
Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
The objective of this work was the development of methods for simultaneous 
determinations of As and Hg by hydride and vapor generation and simultaneous 
determinations of Cd, Cr and Pb by direct nebulization of the solution in mineral 
fertilizers by microwave induced plasma - OES. During development mineral 
fertilizers samples from the interlaboratory program and also reference material of 
inorganic fertilizer (SRM® 695 - NIST) were used. Optimizations were made in the 
operation conditions of the MIP OES to obtain better conditions of the interest 
analytes determination. The method by chemical vapor generation was also 
optimized, and the arsenic pre-reduction step was taken, so that simultaneous 
determination of As and Hg was possible, the test evaluated the observed result in 
standard solutions of As(III), As(V) and a standard solution containing the two 
species in the same concentration, in the presence of different concentrations of 
potassium iodide and also in its absence. The results showed that there wasn’t 
significant influence with the usage of potassium iodide, and the pre-reduction stage 
could be eliminated without impairing the results. The analytical responses obtained 
at different concentrations of the reducing solution (NaBH4) were also evaluated in 
order to obtain the best hydride and vapor formation conditions. The chosen 
concentration was 0.5% (m v-1) of NaBH4 in 0.25% (m v -1) NaOH. A matrix effect test 
with mineral fertilizer sample containing 10% Zn (m v-1), Cu at 5% (m v-1) and Mn at 
9.8% (m v-1) was carried out to evaluate the effect of these elements on the reaction 
of chemical vapor generation, and the results showed that in the adopted conditions, 
the elements present in the sample didn’t cause significant interferences. Matrix 
effect tests were also performed for the Cd, Cr and Pb determinations, and for these 
analytes, significant interferences weren’t observed due to the presence of high 
concentrations of Mn, Zn and Cu. The methods developed were validated according 
to the Manual of Quality Assurance (MAPA), presenting good linearity for the working 
range employed, presenting r> 0.99 and the residual plot showed a fairly random 
pattern, the linear model provides a decent fit to the data, good repeatability and 
intermediate precision, presenting lower RSD than the RSD calculated by the Horwitz 
equation and obeying the hypothesis tests (ANOVA), good accuracy, with relative 
errors between -1 and - 12%, that is, less than 20%, according to the acceptability 
established criterion. The methods developed are comparable to the official ones. 
 
 
 
Keywords: Mineral fertilizer, chemical generation of hydride and vapor, MIP OES 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A projeção da demanda de produção de alimentos diante do crescimento 

populacional nas próximas décadas tem sido um dos maiores desafios da 

humanidade. Segundo estudos e estimativas da Organização Mundial para a 

Alimentação e Agricultura (FAO), a produção mundial de alimentos, que era de 2 

bilhões de toneladas em 1990 quando a população mundial era de 5,2 bilhões, 

edeverá passar de 4 bilhões de toneladas no ano de 2025, quando a população 

mundial deverá ser de 8,3 bilhões de habitantes. O crescimento populacional é 

inversamente proporcional às áreas de terras aráveis, ou seja, será necessário 

produzir mais em menor área produtiva, como mostra a Figura 1 (Anda, 2018). 

 

Figura 1. Projeções de crescimento populacional versus área de terras aráveis per capita. 

Fonte: Anda, 2018. 
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Para garantir o aumento da produção e a qualidade dos alimentos, com uma 

produção agrícola sustentável, é necessário que os nutrientes removidos do solo 

pelas culturas sejam repostos por meio da aplicação de fertilizantes, e estes 

alcancem elevados índices de aproveitamento (IPNI, 2018). 

Segundo o IPNI (International Plant Nutrition Institute), o Brasil é o 5º maior 

país do mundo com área de 8.514.876 km2, e uma população de 207 milhões de 

habitantes. A agricultura é altamente desenvolvida, sendo o terceiro maior 

exportador com 72,2 milhões de hectares de terras, com culturas anuais e perenes, 

mais 180 milhões de hectares de pastagens, e 9,3 milhões de hectares de florestas 

plantadas (IPNI, 2018). 

As projeções reforçam a tendência do crescimento do consumo de 

fertilizantes. A demanda mundial de fertilizantes irá crescer em média 3% ao ano até 

2019, como mostra a Figura 2, e países em desenvolvimento têm apresentado 

maiores crescimentos, em torno de 5% ao ano, como o Brasil (Anda, 2018). 

 

Figura 2. Projeções de demanda mundial de fertilizantes. Fonte: Anda, 2018. 
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A previsão da segunda maior colheita de grãos do Brasil, com uma produção 

de 232,6 milhões de toneladas, foi divulgada no 8º Levantamento da Safra de Grãos 

2017/2018 pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A estimativa de 

área também foi destacada, com a entrada de números das culturas de inverno e 

outras, e pode se tornar a maior da série histórica, com 61,5 milhões de hectares 

(Conab, 2018). 

 

1.1. Fertilizantes minerais 

 

Os fertilizantes estão definidos na legislação brasileira (Decreto 86.955, de 18 

de fevereiro de 1982) como “substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou 

sintéticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes para as plantas”. Têm como 

função repor ao solo os elementos retirados em cada colheita, com a finalidade de 

manter ou mesmo ampliar o seu potencial produtivo. Sua participação é fundamental 

para o aumento do rendimento físico da agricultura, isto é, sua produtividade (Dias e 

Fernandes, 2006; Valderrama et al, 2011; Kelmer, 2016). Os fertilizantes minerais 

são aqueles constituídos por compostos inorgânicos. Também são considerados 

fertilizantes minerais aqueles constituídos de compostos orgânicos sintéticos ou 

artificiais, como a ureia – CO(NH2)2, a calciocianamida e os quelatos. Os fertilizantes 

minerais se subdividem em três classes: a) fertilizantes simples - são os fertilizantes 

constituídos fundamentalmente de um composto químico, contendo um ou mais 

nutrientes vegetais, quer sejam eles macro ou micronutrientes ou ambos; b) 

fertilizantes mistos ou misturas de fertilizantes - são os fertilizantes resultantes da 

mistura de dois ou mais fertilizantes simples; c) fertilizantes complexos - são 

misturas de fertilizantes resultantes de processo tecnológico em que se formam dois 
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ou mais compostos químicos. São misturas produzidas com a participação de 

matérias-primas (amônia – NH3, ácido sulfúrico – H2SO4, ácido fosfórico – H3PO4), 

as quais dão origem a compostos químicos como sulfato de amônio – (NH4)2SO4, 

dihidrogenofosfato de amônico (MAP) – NH4H2PO4, monohidrogenofosfato de 

amônico (DAP) – (NH4)2HPO4 (Meurer, 2006). 

Os nutrientes presentes nos fertilizantes minerais podem ser classificados em 

dois grupos: macronutrientes, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e micronutrientes, como boro, cloro, 

cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, sódio, silício e cobalto. A ausência ou 

quantidade insuficiente no solo de qualquer um dos nutrientes mencionados, pode 

comprometer de forma significativa o crescimento e desenvolvimento da planta (Dias 

e Fernandes, 2006). 

A fórmula básica dos fertilizantes minerais, NPK, é baseada nas principais 

deficiências encontradas no solo e fornece os nutrientes: nitrogênio (N), fósforo (P) e 

potássio (K). Os teores são dados pelos percentuais de nitrogênio na forma de N 

elementar, de fósforo na forma de pentóxido de fósforo, P2O5, e de potássio na 

forma de óxido de potássio, K2O. O nitrogênio se destaca por ser primordial no 

aumento da produtividade agrícola, pois é um importante componente das proteínas 

e da clorofila. O fósforo é responsável pelos processos vitais das plantas, pelo 

armazenamento e utilização de energia, promove o crescimento das raízes e a 

melhora da qualidade dos grãos, além de acelerar o amadurecimento dos frutos. O 

potássio é responsável pelo equilíbrio de cargas no interior das células vegetais, 

inclusive pelo controle da hidratação e das doenças da planta. O nitrogênio (N), o 

fósforo (P) e o potássio (K) são os mais importantes nutrientes, do ponto de vista do 

processo produtivo. Por serem utilizados em quantidades muito pequenas, os 
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demais macro e micronutrientes, apesar da importância biológica, não têm 

expressão econômica na indústria de fertilizantes, nem valorização comercial 

significativas (Dias e Fernandes, 2006; Valderrama et al., 2011). 

Os fertilizantes, sem dúvida, são essenciais para o aumento da produtividade, 

porém o uso contínuo e prolongado de fertilizantes minerais tem contribuído para o 

acúmulo de elementos potencialmente tóxicos no solo (Jiao, 2012; Hertley et al., 

2013). Os elementos considerados mais tóxicos para a vida humana, registrados na 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry, dos Estados Unidos são arsênio 

(As), chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e cádmio (Cd) (Kelmer, 2016; ATSDR, 2018). 

Esses elementos, juntamente com o cromo, fazem parte hoje de uma das demandas 

do controle de qualidade dos fertilizantes (Rodella, 2005; Brasil, 2006). O arsênio 

pode ser encontrado no ambiente, porém, acredita-se que os níveis podem 

aumentar continuamente devido a fontes antropogênicas, principalmente daquelas 

oriundas de produtos de uso agroquímicos, como fertilizantes e fungicidas. O 

resultado é um acúmulo desse elemento na cadeia alimentar. As espécies 

inorgânicas de arsênio são consideradas como carcinogênicas e são classificadas 

no Grupo 1, segundo a Agência Internacional de Pesquisas em Câncer. O cádmio e 

chumbo também são elementos considerados tóxicos e devem ser monitorados em 

plantas e alimentos (Zeiner, 2017). O cromo na forma hexavalente (Cr6+) é 

extremamente tóxico e carcinogênico para seres humanos (Cuello, 2016). 

No trabalho de Fioroto, foram estudados métodos para avaliação da 

mobilidade e bioacessibilidade de As, Cd, Cr e Pb em fertilizantes minerais, 

utilizando broto de milho doce para estudo de translocação. Segundo o estudo, o As 

e o Cd estão mais móveis e bioacessíveis, o Cr permaneceu ligado a matriz, o Pb 

apresentou maior mobilidade e bioacessibilidade na mistura de micronutrientes do 
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que no fertilizante mineral formulado, possivelmente devido à alta concentração de P 

no fertilizante (Fioroto, 2017). 

Sabe-se bem que a presença de elementos potencialmente tóxicos é de 

considerável preocupação para a saúde humana, visto que muitos desses 

elementos formam ligações estáveis com proteínas, alterando vários ciclos 

biológicos (Pérez, 2013). Portanto, o controle dos produtos oriundos da agricultura, 

pecuária e aquicultura, que podem ser as vias diretas de contaminação dos seres 

humanos por esses elementos, deve ser prioritário. 

Segundo a Instrução Normativa SDA Nº. 27/2006, os limites máximos de 

elementos potencialmente tóxicos estabelecidos para fertilizantes minerais são 

determinados de acordo com a sua composição, devido a quantidade de aplicação 

ao solo ser realizada de acordo com a quantidade de nutrientes presentes no 

fertilizante, ou seja, a quantidade de contaminantes introduzida no ambiente sofre 

influência da dose de aplicação (Fioroto, 2017). A Tabela 1 mostra os limites 

máximos de elementos potencialmente tóxicos admitidos em fertilizantes minerais 

que contenham o nutriente fósforo, micronutrientes ou com fósforo e micronutrientes 

em mistura com os demais nutrientes, de acordo com o Anexo I desta Instrução 

Normativa (Brasil, 2006). 
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Tabela 1. Valores empregados para calcular as concentrações admitidas de contaminantes 

por massa de fertilizante (mg kg-1) 

Elemento 

potencialmente 

tóxico 

Valores 

admitidos por 

%P2O5 

(mg kg-1) 

Valores 

admitidos por 

%da somatória 

de 

micronutrientes 

(mg kg-1) 

Valores máximos admitidos por 

massa total de fertilizante 

(mg kg-1) 

Fertilizantes 

mistos e 

complexos* 

Fertilizantes de 

fornecimento 

exclusivo** 

Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D 

Arsênio (As) 2,00 500,00 250,00 4000,00 

Cádmio (Cd) 4,00 15,00 57,00 450,00 

Chumbo (Pb) 20,00 750,00 10000 10000,00 

Cromo (Cr) 40,00 500,00  - 

Mercúrio (Hg) 0,05 10,00  - 

* Aplicável aos fertilizantes minerais mistos e complexos com garantia de macronutrientes 

primários e micronutrientes. ** Aplicável aos fertilizantes fornecedores exclusivamente de 

micronutrientes e aos fertilizantes com macronutrientes secundários e micronutrientes. 

 

Para os fertilizantes minerais com nitrogênio, potássio, macronutrientes 

secundários, com até 5% de P2O5, e para os demais não especificados no Anexo I 

(Tabela 1), os limites máximos admitidos estão apresentados na Tabela 2, de acordo 

com o Anexo II da Instrução Normativa (Brasil, 2006). 

 

Tabela 2. Valores empregados para calcular as concentrações admitidas de contaminantes 

por massa de fertilizante (mg kg-1) 

Elemento potencialmente 

tóxico 

Valores máximos admitidos por massa total de fertilizante 

(mg kg-1) 

Arsênio (As) 10 

Cádmio (Cd) 20 

Chumbo (Pb) 100 

Cromo (Cr) 200 

Mercúrio (Hg) 0,2 
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De acordo com a Tabela 2, os fertilizantes que possuem menor concentração 

de nutrientes primários e secundários na sua composição devem atender a limites 

mais restritos de contaminantes, devido a sua aplicação ao solo ocorrer em maior 

quantidade, podendo causar maior contaminação. 

 

1.2. Métodos de determinações elementares em fertilizantes 

 

Com a exigência de determinação de elementos químicos em teores cada vez 

menores, o uso de técnicas analíticas mais sensíveis tem se tornado cada vez mais 

realidade. Com isso, as técnicas espectrométricas têm sido utilizadas com bastante 

frequência devido à alta sensibilidade e adequada exatidão e precisão dos 

resultados para determinações de elementos presentes em baixas concentrações, 

como no caso dos contaminantes em fertilizantes. Dentre as técnicas comumente 

utilizadas para análise de amostras de interesse agronômico destacam-se a 

espectrometria de absorção atômica (AAS) e espectrometria de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP OES) (Silva, 2009; Li et al., 2013). Além 

dessas, a espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas 

(MIP OES), por ter características muito semelhantes ao ICP OES, como boa 

sensibilidade, ser multielementar, e custo mais reduzido, tem sido bastante aplicada 

em várias determinações elementares em diferentes matrizes (Niedzielski et al., 

2015; Zhao et al., 2015; Tanabe et al., 2016). 

A espectrometria de absorção atômica (AAS) é uma técnica analítica que se 

baseia na medida da absorção de radiação da região UV ou visível do espectro 

eletromagnético por átomos gasosos no estado fundamental, sendo a chama (F 

AAS) e o forno de grafite (GF AAS) os dois tipos de atomizadores mais comumente 
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empregados (Welz e Sperling, 1999). Em instrumentos convencionais, usualmente 

uma fonte de radiação específica para cada elemento (fonte de linha) é utilizada, o 

que implica que apenas as linhas do próprio elemento são emitidas pela fonte 

(Borges et al., 2005). 

A espectrometria de absorção atômica é hoje uma técnica largamente 

difundida e empregada para a determinação de elementos traço nas mais diversas 

amostras, devido a sua simplicidade, rapidez e baixo custo, em comparação às 

outras técnicas (Borges et al., 2005; Kelmer, 2016). No trabalho de Borges e 

colaboradores, um método analítico foi desenvolvido para determinar Cd em 

amostras de fertilizantes por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite 

com fonte contínua de alta resolução (HR-CS GF AAS) usando amostras de 

suspensão. A HR-CS GF AAS supera várias das limitações encontradas na fonte de 

linha convencional AAS, especialmente o problema de medição e correção precisas 

de fundo (Borges et al., 2011). 

As técnicas espectrométricas de emissão óptica oferecem muitas vantagens 

quando comparadas com as espectrometrias de absorção atômica com chama (F 

AAS) ou com atomização em forno de grafite (GF AAS). Algumas características das 

técnicas de ICP estão relacionadas à capacidade multielementar, as altas 

temperaturas dos plasmas que promovem atomização e ionização com grande 

eficiência, e a baixa reatividade química dos gases formadores do plasma, que 

evitam interferências químicas. Por requererem sistemas ópticos de média e alta 

resolução, os equipamentos de ICP são mais caros, se comparados aos de 

absorção com atomização em chama ou eletrotérmica (Skoog et al., 2002). 

O plasma se caracteriza por ser um gás altamente ionizado, eletricamente 

neutro, composto de íons, elétrons e partículas neutras. É geralmente produzido em 
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argônio, sustentado por um campo eletromagnético de alta frequência, produzido por 

uma fonte de radiofrequência (27 ou 40 MHz), pelo campo oscilante produzido por 

radiação de micro-ondas ou por corrente contínua. Quando essa fonte é combinada 

com espectrômetros de alta resolução, tem-se uma poderosa técnica de detecção 

elementar. Entre as técnicas de espectrometria disponíveis comercialmente, a 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) 

vem se destacando hoje pela sua capacidade de determinações multielementares, 

versatilidade e de sensibilidade (Karlsson et al., 2015; Novaes et al., 2016). 

Yang e colaboradores desenvolveram um método por ICP OES para 

determinação de fósforo em fertilizantes, sendo aplicado para determinação de 

fósforo total, fósforo disponível por extração direta e fósforo solúvel em água. Foram 

avaliadas as possíveis interferências de matriz, e também dos ácidos utilizados na 

digestão das amostras e as interferências foram insignificantes. O método também 

foi comparado ao oficial da AOAC e as variações observadas foram equivalentes 

(Yang et al., 2002). 

No trabalho de Souza e colaboradores, foi proposto um método analítico para 

determinação simultânea de macronutrientes (Ca, Mg, Na e P), micronutrientes (Cu, 

Fe, Mn e Zn) e oligoelementos (Al, As, Cd, Pb e V) em fertilizantes minerais por ICP 

OES. Os limites de quantificação (LOQs) variaram de 2,0 mg kg-1 para Mn a 77,3 mg 

kg-1 para P. A exatidão e precisão do método proposto foram avaliadas por meio de 

análise de materiais de referência certificados (SRMs) de rocha de fosfato ocidental 

(NIST 694), rocha de fosfato de Flórida (NIST 120C) e oligoelementos em fertilizante 

multi-nutrientes (NIST 695). Vinte e uma amostras de fertilizantes minerais coletados 

no estado de Sergipe foram analisadas. Para todas as amostras, As, Ca, Cd e Pb 

estiveram abaixo dos valores do LOQ do método analítico. Para As, Cd e Pb os 
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valores obtidos ficaram abaixo do limite máximo permitido pelo MAPA. O método 

otimizado apresentou boa precisão e eficácia para aplicação na determinação 

quantitativa simultânea dos analitos em minerais fertilizantes por ICP OES (Souza et 

al., 2014) 

Machado e colaboradores propuseram o uso de um espectrômetro de massas 

com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS/MS) operando nos modos de single 

quadrupolo e MS/MS para determinação de fertilizantes minerais e gesso agrícola 

com alto teor de elementos terras raras. Para o modo MS/MS, foi introduzido gás 

oxigênio no sistema de reação octopolar (ORS3). As amostras foram preparadas por 

digestão assistida por radiação micro-ondas com solução de ácido nítrico diluído. A 

exatidão foi verificada por análise de um material de referência certificado para 

fertilizantes (NIST SRM 695®) e por experimentos de adição e recuperação. As 

recuperações variaram de 59 a 151% ao operar no modo de single quadrupolo, 

enquanto os valores obtidos pelo modo MS/MS variaram de 81 a 105% quando 0,30 

mL min-1 de O2 foi introduzido no ORS3. Os limites de detecção para As+ no modo 

single quadrupolo e AsO+ no modo MS/MS foram de 6 e 9 ng L-1, respectivamente 

(Machado, 2016). 

 

1.2.1. Espectrometria de emissão ótica com plasma induzido por micro-ondas 

(MIP OES) 

 

Em 1960, ocorreu a primeira aplicação da técnica MIP OES. Para muitos 

campos da química analítica, é grande o interesse na utilização de um plasma que 

funcione em atmosfera de nitrogênio, devido ao custo significantemente inferior 

quando comparado ao argônio. É possível reduzir ainda mais o custo de análise 
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produzindo o gás nitrogênio a partir do ar atmosférico, empregando-se um gerador, e 

não por cilindros ou sistemas de armazenamento líquidos. Há pouco mais de 6 anos, 

existe um modelo de equipamento de espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivo de micro-ondas disponível comercialmente, que faz uso do gás nitrogênio 

para formação do plasma (Matusiewicz e Slachcinski, 2016; Niedzielski et al., 2016; 

Ozbek, 2016). 

As fontes de plasma, incluindo plasmas de micro-ondas (MIPs), têm 

desempenhado papel importante como fontes de atomização e ionização para 

espectrometria de emissão óptica. Um dos principais desafios é a geração e 

sustentação do plasma, pois parâmetros como densidade eletrônica, temperatura do 

plasma, e modo de visualização do plasma (radial ou axial), entre outros, são 

extremamente relevantes de acordo com a aplicação desejada. A fonte de um 

plasma induzido por micro-ondas (MIP) consiste, inicialmente, em uma fonte de 

alimentação de micro-ondas, linha de transmissão (guia de ondas), circulador, 

aplicador e o gás do plasma (Jankowski, 2013). O MIP OES é uma técnica 

promissora, que faz uso de um campo magnético formado por micro-ondas, mais 

barato que as fontes de radiofrequência, de gás nitrogênio que sustenta o plasma, 

com temperaturas de, aproximadamente, 5000 K. A principal vantagem dessa 

técnica é o baixo custo de análise comparado ao do ICP OES, que usa argônio para 

formação e sustentação do plasma. Devido a menor temperatura, é uma técnica com 

menor sensibilidade para muitos elementos. No entanto, se comparada ao AAS, é 

mais sensível e tem a possibilidade de realizar determinações multielementares. Por 

essa razão, torna-se uma técnica muito competitiva (Lima, 2016; Ozbek, 2016; 

Machado, 2017). 
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Em geral, o sistema de introdução de amostra é semelhante aos outros ICPs 

e, normalmente, opera em baixa potência (50-150 W) (Gonçalves et al., 2016; 

Matusiewicz e Slachcinski, 2016). A técnica MIP OES tolera apenas 3% de teor de 

sólidos dissolvidos (TSD); qualquer valor acima desta concentração pode causar 

sérios danos a tocha e comprometer a introdução de amostra. O grande desafio é a 

determinação de elementos em baixas concentrações, pois a diluição deve respeitar 

o limite de TSD (Ozbek et al., 2016). 

Os elementos metaloides, tais como arsênio, são preferencialmente medidos 

na forma de hidretos (arsina) voláteis, após redução com boro-hidreto de sódio. Este 

procedimento diminui os limites de detecção em até duas ordens de grandeza, 

quando comparado com a introdução de amostras líquidas por nebulização 

convencional, pois os hidretos são mais eficientemente transportados e dissociados 

no plasma. Durante uma injeção de fluxo contínuo, a amostra acidificada é 

continuamente misturada com a solução de boro-hidreto de sódio e ocorre a redução 

para produzir o gás arsina, o qual é então transportado para o plasma (Tanabe, 

2016). 

Sendo assim, para determinar baixas concentrações de As e Hg por MIP OES 

é possível utilizar o sistema de geração de vapor, com sistemas comerciais 

disponíveis, como o acessório Multimode Sample Introduction System (MSIS®) 

(Tanabe, 2016). 

Métodos aplicando o MIP OES para determinações elementares têm sido 

propostos, com sucesso, para análises em algumas matrizes, como por exemplo 

amostras de alimentos e materiais biológicos (Zhao et al., 2015; Niedzielski et al., 

2015). No trabalho de Machado, foram propostos métodos para análise de 

fertilizantes por MIP OES, ICP-MS/MS e HR-CS GFAAS. Uma das estratégias 
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adotadas foi o acoplamento da geração de hidretos ao MIP OES (HG-MIP OES), que 

favoreceu a determinação de As, Bi, Ge, Sb e Sn em amostras de fertilizantes, 

obtendo-se recuperações entre 90 a 114% em experimento de adição e recuperação 

(Machado, 2018). Todavia, ainda há pouca informação que demonstre o 

desempenho do MIP OES para matrizes complexas, necessitando de mais estudos 

e proposição de novos métodos (Neher, 2018). 

 

1.2.2. Geração química de hidretos e vapor frio para amostras em ICPs 

 

A geração química de vapor é a transformação da espécie de interesse em 

um composto volátil, por meio de uma reação química, sendo uma boa alternativa 

para a etapa de introdução de amostras (Welz e Sperling, 1999). Diferentes técnicas 

espectrométricas têm sido acopladas com a geração química de vapor: absorção 

atômica (AAS) (Macedo et al., 2009), espectrometria de fluorescência atômica (AFS) 

(Chen et al., 2017), emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES) 

(Machado, 2018), emissão óptica por plasma indutivamente acoplado (ICP OES) 

(Baika et al., 2016), e espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS) (Huang et al., 2018). Porém, a mais popular tem sido a 

espectrometria de absorção atômica (AAS) (Takase et al., 2002). 

Esta técnica pode ser empregada para determinações de elementos que 

formam hidretos à temperatura ambiente, como As, Bi, Ge, Pb, Sb, Sn, Se e Te. Na 

técnica do vapor frio, o íon de mercúrio contido numa solução da amostra é reduzido 

a mercúrio elementar, que é o próprio vapor atômico, que então é carreado por uma 

corrente de gás (ar, N2 ou Ar), borbulhada através da solução, para a célula de 

absorção (Welz e Sperling, 1999; Takase et al., 2002; Grotti et al., 2006). 
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As etapas do processo de determinação espectrométrica por geração química 

de vapor são basicamente três: a geração da espécie volátil (reação química), o 

transporte para a célula de atomização e a atomização. A formação dos hidretos 

ocorre a partir da reação de hidrólise em meio ácido, em presença de um redutor. 

Geralmente emprega-se o NaBH4 devido a velocidade com a qual as reações 

ocorrem. Os radicais de hidrogênio formados a partir desta reação promovem a 

redução do analito de interesse, dando origem ao hidreto (Takase et al., 2002; Grotti 

et al., 2006). 

Uma das principais vantagens da técnica de geração química de vapor é que, 

idealmente, apenas o analito forma a espécie volátil, que passa a ser, idealmente, o 

único componente da amostra a ser transferido para a célula de atomização, 

minimizando possíveis interferências dos constituintes da matriz. Outra vantagem 

importante é que o sistema de introdução da amostra (transporte do vapor químico) 

é mais eficiente do que aqueles baseados na nebulização pneumática convencional, 

pois praticamente todo o vapor formado chega ao atomizador. Esta técnica também 

apresenta melhores limites de detecção, devido a maior eficiência de transporte que 

leva à maior sensibilidade. A geração química de vapor também pode ser acoplada a 

sistemas que exploram a especiação e é passível de automação (Takase et al., 

2002). 

Lima e colaboradores propuseram uma extração assistida por ultrassom de 

mercúrio em fertilizantes inorgânicos para sua determinação por espectrometria de 

absorção atômica com vapor frio (CV AAS) e espectrometria de emissão óptica 

induzida por micro-ondas (MIP OES), utilizando SnCl2 a 10% (m v-1) como agente 

redutor. Foi acoplado ao equipamento MIP OES o sistema multifuncional de 

introdução de amostras (MSIS®) para possibilitar a geração de vapor de mercúrio na 
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câmara do nebulizador. O protocolo otimizado envolveu o tratamento de 150 mg de 

fertilizante com 4 mL de HCl a 30% (v v-1) dentro de tubos de vidro, utilizando um 

banho ultrassônico convencional por 5 min. Os resultados analíticos obtidos foram 

comparados aos resultados observados para determinação de mercúrio por CV AAS 

e não apresentaram diferenças significativas, porém a técnica por MIP OES 

apresentou melhores limites de detecção (Lima, 2015). 

No trabalho de Macedo e colaboradores, foi proposto um procedimento para a 

determinação de arsênio total e arsênio (III) em fertilizantes fosfatados e rochas 

fosfáticas por amostragem de suspensão (SS) com espectrometria de absorção 

atômica de geração de hidreto (HG-AAS). A vazão de NaBH4 e as concentrações de 

NaBH4 e ácido clorídrico foram otimizadas usando um experimento fatorial de dois 

níveis e também um modelo Box-Behnken. O preparo da suspensão com ácido 

clorídrico em banho ultrassônico permitiu a determinação de As(III) com limites de 

detecção e quantificação de 0,1 e 0,3 μg L-1, respectivamente. Este procedimento foi 

utilizado para determinar As total e As(III) em duas amostras de rocha fosfática e 

duas amostras de fertilizantes fosfatados. Nestas amostras, as concentrações totais 

de arsênio variaram de 5,2 a 20,0 mg kg-1, enquanto as concentrações de As(III) 

variaram de 2,1 a 5,5 mg kg-1. Todas as amostras foram também analisadas 

utilizando digestão ácida e HG-AAS. Não foram observadas diferenças significativas 

entre os procedimentos de preparo de amostras, com base nos resultados de um 

teste t pareado e modelo de regressão linear (nível de confiança de 95%) (Macedo 

et al., 2009). 
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1.3. Preparo de amostras 

 

O preparo de amostras é uma das etapas mais críticas dentre as etapas de 

uma sequência analítica, e é também a que demanda maior tempo, sendo 

responsável pela maior parte dos erros cometidos em uma análise química (Krug e 

Rocha, 2016). Embora existam técnicas analíticas que são capazes de analisar 

amostras sólidas, a maior parte delas ainda necessita que a amostra esteja na forma 

de solução. O maior problema no preparo de uma amostra para análises de 

elementos em baixas concentrações é o risco de contaminação devido a diferentes 

causas, como a pureza dos reagentes, vidrarias empregadas, digestão ou diluição 

das amostras, ou aos erros relacionado à manipulação da amostra. Uma técnica de 

preparo de amostras adequada deve evitar erros sistemáticos provenientes de 

contaminação, sendo importante o uso de reagentes de alta pureza, incluindo a 

água utilizada nas diluições, perdas por volatilização ou digestão incompleta, ser 

reprodutível, segura, simples e rápida, com mínima manipulação da amostra (Krug e 

Rocha, 2016). Para o preparo de amostras de fertilizantes minerais, geralmente é 

feito uso de ácidos minerais e aquecimento para promover a dissolução química e 

conversão dos analitos em solução (Lima, 2010). 

O grande desafio no preparo de amostras de fertilizantes minerais se dá em 

função da variação e complexidade de seus constituintes. Essas variações podem 

ser ocasionadas pelo processo de fabricação empregado e o uso de diversas fontes 

de matérias-primas, como rochas fosfatadas, minérios, subprodutos e resíduos 

industriais (Rodella, 2005). Desde modo, as formas de ocorrência dos contaminantes 

em fertilizantes minerais apresentam grande variação, necessitando, muitas vezes, 

de diferentes estratégias para se obter uma extração eficiente para os analitos de 
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interesse. No trabalho de Kelmer, foram propostos métodos para determinações de 

As, Cd, Cr(III), Cr(VI), Hg, Ni, Pb e Se em fertilizantes minerais por AAS e ICP OES. 

Os métodos foram otimizados para se obter condições robustas para as 

determinações de As, Cd, Cr, Ni e Pb em soluções com nebulização direta, e As, Hg 

e Se com nebulização combinada com geração de vapor. Foram avaliados os 

métodos de preparo de amostras USEPA 3051, que faz uso de 5 mL de HNO3 

concentrado, e 3052, que faz uso de 1,5 mL de HF + 4,5 mL de HNO3, com o uso de 

radiação micro-ondas para a dissolução e extração dos elementos de interesse. Os 

resultados obtidos demonstraram que estes métodos podem ser utilizados para as 

determinações de As, Cd e Pb em fertilizantes minerais. Para realizar as 

determinações de Cr e Ni, o método oficial foi adaptado, uma vez que não ocorreu a 

solubilização total da amostra. A inclusão da etapa de adição de H3BO4 fez com que 

os resíduos se dissolvessem, melhorando os resultados obtidos (Kelmer, 2016). 

No trabalho de Albuquerque e colaboradores, foi proposto um método para 

determinação simultânea de alumínio, arsênio, cálcio, cádmio, cromo, cobre, ferro, 

magnésio, manganês, fósforo, chumbo, enxofre, selênio, vanádio e zinco em 

fertilizantes orgânicos por ICP OES. Neste trabalho, foi utilizada digestão por micro-

ondas e foram avaliadas diferentes misturas de ácidos para otimização do processo 

de digestão. A combinação de 3 mL de HNO3 + 1 mL de HBF4 + 2 mL de H2O para o 

preparo da amostra foi aplicada com sucesso para amostras de fertilizantes 

orgânicos, substratos e condicionadores de solo (Albuquerque et al., 2017). 

O método oficial para determinação de contaminantes inorgânicos, 

especificamente Cd e Pb, em fertilizantes minerais, segundo o Manual de Métodos 

Analíticos Oficiais para Fertilizante e Corretivo, emprega sistema aberto de digestão 

de amostras e faz uso de ácido clorídrico concentrado e posteriormente ácido 



39 
 

clorídrico diluído, na proporção 1:5, para promoção da dissolução da amostra 

(MAPA, 2017). Este manual não contempla um método oficial para as determinações 

de As, Cr e Hg, porém, a Instrução Normativa SDA Nº 24, 2017, do MAPA 

reconhece os métodos da U.S. EPA 3050-B e 3051 como métodos oficiais a serem 

utilizados para o preparo de amostras de fertilizantes. O método 3050-B também 

emprega sistema aberto de digestão das amostras de fertilizantes, porém, faz uso de 

HNO3 concentrado, HCl concentrado e H2O2. Já o método 3051, faz uso de sistema 

de digestão fechado, empregando forno com radiação de micro-ondas para 

promover a digestão das amostras, e esta digestão é realizada em meio de HNO3 

concentrado ou de água régia invertida (3 HNO3: 1 HCl) (Brasil, 2007; Machado, 

2014). 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver métodos para determinações de 

arsênio, cádmio, cromo, mercúrio e chumbo em fertilizantes minerais por 

espectrometria de emissão óptica por plasma induzido por micro-ondas (MIP OES). 

 

2.1. Objetivos específicos: 

 

 Desenvolver método para determinação simultânea de As por geração de 

hidreto e Hg por geração de vapor em fertilizantes minerais, com preparo 

de amostras em sistema aberto. 

 Desenvolver método para determinação simultânea de Cd, Cr e Pb em 

fertilizantes minerais com preparo de amostras em sistema aberto e 

determinação por MIP OES; 

 Validar os métodos desenvolvidos com o uso de material de referência 

certificado SRM 695® e comparação com método oficial (LANAGRO). 
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3. PARTE EXPERIMETAL 

 

3.1. Instrumentação 

 

Foi utilizado um espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido por 

micro-ondas (MIP OES), modelo MP-AES 4200 (Agilent Technologies, Austrália), 

com vista axial e detector CCD (Charge Coupled Device). Para formação e 

sustentação do plasma, foi utilizado gás nitrogênio produzido por Gerador de 

Nitrogênio 4107 (Agilent Technologies). Para determinação de cádmio, cromo e 

chumbo foi utilizado um sistema de introdução de amostra composto por nebulizador 

OneNeb® e câmara de nebulização ciclônica de duplo passo. Para a geração de 

hidretos na determinação do arsênio e geração de vapor na determinação de 

mercúrio, foi utilizado o sistema de introdução de amostra multifuncional MSIS®, sem 

fazer uso de nebulizador para formação de aerossol. Foi utilizada tocha de quartzo 

do modelo Easy Fit® (Figura 3). 

Para digestão de amostras, foi utilizado um equipamento de banho maria 

(LS6BD, Logen®) visando às determinações de arsênio e mercúrio, e uma chapa de 

aquecimento (C-MAG HP 10, IKA®) para as determinações de cádmio, cromo e 

chumbo. 

Para a pesagem das amostras e reagentes, foi utilizada uma balança analítica 

(Ohaus Adventurer, Toledo do Brasil, São Paulo, Brasil), com precisão de até 

0,0001g. 
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Figura 3. Sistemas de introdução de amostras utilizados no MIP OES: a) Tocha de quartzo 

Easy Fit®; b) Nebulizador OneNeb®; c) Câmara ciclônica de duplo passo; d) Sistema de 

introdução de amostras multifuncional MSIS®. 

 

3.2. Materiais, reagentes e soluções 

 

Todo material empregado foi imerso em solução de HNO3 10% (v v-1) por pelo 

menos 24 horas para descontaminação. Todas as soluções foram preparadas com 

água ultrapura tipo I (SpecSol) de elevado grau de pureza (18,2 MΩ cm). 

As soluções analíticas de referência para determinação de arsênio e mercúrio 

foram preparadas a partir de soluções estoque contendo 1000 mg L-1 de arsênio 

(As2O3), 1000 mg L-1 de arsênio (As2O5), 1000 mg L-1 de mercúrio (Hg(NO₃)₂), 1000 

mg L-1 de cádmio (CdCl2), 1000 mg L-1 de cromo (CrCl3) e 1000 mg L-1 de chumbo 

(Pb(NO3)2) em meio de 1,0% v v-1 de ácido nítrico (Merck KgaA, Darmstadt, 

Alemanha). 
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Durante o procedimento de digestão, foram utilizados ácidos nítrico e 

clorídrico de alta pureza (Merck KgaA). 

Para o preparo da solução redutora, utilizada na determinação de arsênio e 

de mercúrio foi utilizado o reagente boro-hidreto de sódio (Sigma Aldrich) e hidróxido 

de sódio (Vetec). Para teste de pré-redução do arsênio, foi utilizado o reagente 

iodeto de potássio (Merck KgaA). 

 

3.3. Amostras 

 

Para o desenvolvimento dos métodos foram utilizadas duas amostras de 

fertilizante mineral para solo do programa interlaboratorial da ANDA (15 A/17 e 15 

B/17), duas amostras de fertilizante mineral foliar de programa interlaboratorial da 

Abisolo (43 A/17 e 43 B/17), e três amostras de material de referência certificado 

(CRM) - fertilizante mineral (ANDA, MRC003), rocha fosfatada (EMBRAPA, CRM-

AGRO E2003a) e suplemento mineral (EMBRAPA, RM-Agro E2001a). 

Para a validação dos métodos desenvolvidos, também foi utilizado CRM de 

fertilizante mineral (SRM 695 - Trace elements in multi-nutrient fertilizer) do National 

Institute of Standards and Technology (NIST). 

 

3.4. Procedimento experimental 

 

3.4.1. Parâmetros instrumentais do MIP OES 

 

O MIP OES não permite a otimização de alguns parâmetros instrumentais, como 

por exemplo a potência aplicada, assumindo condições pré-estabelecidas durante 
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sua fabricação. Por fazer uso do nitrogênio como gás para a formação do plasma, 

também não é adequado avaliar a robustez do plasma medindo as razões entre as 

intensidades das linhas de emissão iônica (280,270 nm) e atômica (285,213 nm) do 

magnésio de uma solução-padrão (1,0 mg L-1 de Mg), uma vez que o plasma não é 

energético o suficiente para excitar a linha de emissão iônica do magnésio (Mermet 

e Poussel, 1995). Na Tabela 3 estão apresentadas as condições instrumentais 

adotadas para as determinações de interesse. 

 

Tabela 3. Parâmetros instrumentais para as determinações de As, Cd, Cr, Hg e Pb por MIP 

OES. 

Parâmetros instrumentais Método para As e Hg Método para Cd, Cr e Pb 

Potência de radiofrequência 1 kW 1 kW 

Gás do plasma N2 (L min-1) 12 12 

Gás auxiliar N2 (L min-1) 1,5 1,5 

Gás de nebulização N2 (L min-1) - 0,55 (Cd), 0,90 (Cr), 0,80 (Pb) 

Gás de arraste do vapor (L min-1) 0,55 (As), 0,75 (Hg) - 

Rotação da bomba (rpm) 15 15 

Nebulizador Não aplicado OneNeb® 

Câmera de nebulização MSIS® Câmera ciclônica de duplo passo 

Orientação da tocha Axial Axial 

 

As otimizações que podem ser realizadas no MIP OES são: o ajuste do 

melhor fluxo de gás de nebulização e o ajuste da melhor posição de visualização. 

Estas otimizações foram realizadas pela análise de uma solução-padrão contendo 

os analitos a serem otimizados, seguindo recomendação do fabricante. Geralmente 

usa-se a concentração do ponto central da curva analítica de calibração. Durante a 

leitura da solução-padrão, o próprio equipamento realiza a variação do fluxo de gás 

de nebulização de 0,30 a 1,0 L min-1, e escolhe o fluxo com melhor relação 



45 
 

sinal/ruído. Ao longo dessa varredura é produzido um gráfico da razão sinal/ruído 

(SBR) em função da variação do fluxo. A seta representada na Figura 4 indica a 

melhor condição adotada. 

 

 

Figura 4. Otimização do fluxo de gás de nebulização para determinação de arsênio. 

 

A otimização da posição de visualização foi realizada da mesma forma que a 

otimização do fluxo do gás de nebulização. Com a leitura da mesma solução-padrão, 

o equipamento realiza a variação dos chamados “steps” de -120 a 120, que seriam 

passos do motor do espelho, que se move para cima ou para baixo em relação ao 

canal central do plasma. Pode-se considerar o canal central do plasma como sendo 

o passo 0 e escolher a condição que apresente a melhor relação sinal/ruído (SBR), 

conforme mostrado na Figura 5. 

 

As (193,369 nm) - Otimização do fluxo de nebulização 

Fluxo (L min-1) 
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Figura 5. Otimização da posição de visualização para determinação de arsênio. 

 

As otimizações de fluxo do gás de nebulização e da posição de visualização 

foram realizadas para todos os elementos. Optou-se por trabalhar com condições 

otimizadas para cada um dos elementos e não adotar uma mesma condição para 

todos devido a faixa de trabalho estar muito próxima do limite de detecção, sendo 

que pequenas variações poderiam comprometer a resposta analítica (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Condições otimizadas para determinação de As, Cd, Cr, Hg e Pb por MIP OES. 

Elementos 
Fluxo do gás de 

nebulização (L min-1) 

Posição de visualização 

(passos do motor) 

Arsênio 0,55 -10 

Cádmio 0,55 0 

Cromo 0,90 -10 

Mercúrio 0,75 10 

Chumbo 0,80 -10 

 

Para as determinações dos elementos de interesse em MIP OES, foram 

escolhidos os comprimentos de onda que fornecem maior intensidade de sinal, que 

não apresentam sobreposição de linhas espectrais de outros elementos presentes 

As (193,369 nm) - Otimização da posição de visualização 

Passos 
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nas amostras, e nas regiões com baixa intensidade de sinal de fundo (background) 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5. Comprimentos de onda adotados para as determinações de As, Cd, Cr, Hg e Pb 

por MIP OES. 

Elementos Comprimentos de onda (nm) 

Arsênio 193,695 (I) 

Cádmio 228,802 (I) 

Cromo 425,433 (I) 

Mercúrio 253,652 (I) 

Chumbo 405,781 (I) 

(I) Linhas atômicas 

 

3.4.2. Preparo de amostras 

 

As amostras sólidas utilizadas durante o desenvolvimento dos métodos foram 

digeridas em sistema aberto. As amostras líquidas, contendo os elementos de 

interesse solúveis, foram pesadas e diluídas, sem necessidade de digestão prévia. 

Para as determinações de arsênio e mercúrio foi adicionado ácido clorídrico para 

concentração final de 1 mol L-1 de HCl. Para as determinações de cádmio, cromo e 

chumbo foi adicionado ácido nítrico para concentração final de 1,0% v v-1 de ácido 

nítrico. 

Foram utilizados dois métodos de digestão de amostras em sistema aberto. 

Para as determinações de cádmio, cromo e chumbo, pesou-se 0,250 g das amostras 

e transferiu-se para béquer de 250 mL, adicionou-se 10 mL de água régia (1 HNO3: 

3 HCl) e os béqueres foram cobertos com vidro de relógio. As amostras foram 
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digeridas em chapa de aquecimento em temperatura de 100,0 ± 0,5 °C até reduzir o 

volume para aproximadamente 5 mL (estado xaroposo). 

Para as determinações de arsênio e mercúrio, pesou-se 0,250 g das amostras 

e transferiu-se para béquer de 250 mL, adicionou-se 10 mL de ácido clorídrico 

concentrado e os béqueres foram cobertos com vidro de relógio. As amostras foram 

digeridas em banho-maria a 70,0 ± 0,5 °C até reduzir o volume em 

aproximadamente 5 mL (estado xaroposo). 

As amostras digeridas para as determinações de cádmio, cromo e chumbo 

foram transferidas para balão volumétrico de 100 mL, e os volumes foram 

completados com água deionizada. As soluções foram filtradas e foi realizada 

diluição necessária para que o valor esperado se encontrasse dentro da faixa da 

curva de calibração. Na solução de leitura, foi adicionado ácido nítrico concentrado, 

suficiente para que a concentração final estivesse em meio de 1,0% v v-1 de ácido 

nítrico. 

As amostras para determinações de arsênio e mercúrio foram transferidas 

para balão volumétrico de 100 mL. Foi adicionado 8,3 mL de ácido clorídrico 

concentrado, os balões foram completados com água deionizada e 

homogeneizados, sem necessidade de filtração, visto que a introdução da amostra 

foi feita por aspiração do sobrenadante e não passou pelo nebulizador. 

Tanto no preparo de amostras para As e Hg, quanto o preparo para Cd, Cr e 

Pb foram conduzidos brancos analíticos com os reagentes utilizados, na ausência da 

amostra. 
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3.4.3. Determinação de As por geração de hidreto e Hg por geração de vapor 

 

Para a determinação de arsênio e mercúrio, optou-se por trabalhar com 

geração de hidreto e vapor, respectivamente. Para a introdução da amostra, foi 

escolhido o sistema com câmera multifuncional MSIS®, com introdução da solução 

da amostra em meio de 1 mol L-1 de HCl pela entrada inferior da câmara. Já na 

entrada superior foi introduzida a solução redutora. O gás de nebulização foi 

introduzido na câmara pelo nebulizador, com a função de direcionar a amostra para 

o plasma e uma saída inferior foi utilizada para drenar a solução após a geração 

química de vapor. Na Figura 6, é possível observar o esquema da câmara 

multifuncional MSIS®. 

 

Figura 6. Esquema do sistema de introdução de amostras multifuncional MSIS®. Fonte: 

Agilent Technologies, 2014. 

 

A Figura 7 mostra a montagem do sistema de introdução de amostras 

multifuncional acoplado ao MIP OES, conforme foi utilizado para introdução de 

amostras para determinação de As e Hg. 
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Figura 7. Esquema do sistema de introdução de amostras multifuncional MSIS® acoplado ao 

MIP OES. 

 

3.4.3.1. Otimização das condições de formação de hidreto de As 

 

Foi realizado um experimento para avaliar a necessidade de adição do iodeto 

de potássio para a referida pré-redução. Foram utilizadas soluções-padrão de As(V) 

20 µg L-1, As(III) 20 µg L-1 e uma mistura de As(V) e As(III), com concentração total 

de 20 µg L-1 de As em HCl 1 mol L-1, sem adição de KI e com adição de 0,25, 0,50 e 

1,00% (m v-1) de KI. A curva de calibração utilizada para a determinação de As 

nessas soluções foi preparada a partir de As(III) em HCl 1 mol L-1. 
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3.4.3.2. Otimização das condições de geração simultânea de vapor para As e 

Hg 

 

Neste estudo, foi preparada uma solução-padrão contendo 25 µg L-1 de As e 

25 µg L-1 de Hg em meio de HCl 1 mol L-1 para avaliar as respostas analíticas 

obtidas com o uso da solução redutora em diferentes concentrações. Em seguida 

foram avaliadas 5 soluções redutoras de NaBH4 nas concentrações de 0,1 a 0,5% 

(m v-1), em meio de 0,25% de NaOH (m v-1) para este estudo. Também foi preparada 

uma solução de amostra com concentração próxima à dos padrões, de 25 µg L-1 de 

As e 25 µg L-1 de Hg, para avaliar se a condição ideal observada para os padrões 

também era adequada para a amostra. 

 

3.4.3.3. Avaliação dos efeitos de matriz 

 

Para este teste, utilizou-se amostra de fertilizante mineral contendo Zn a 10% 

(m v-1), Cu a 5% (m v-1) e Mn a 9,8% (m v-1). Nas soluções finais, esses elementos 

estariam em concentrações de Zn 250 mg L-1, Cu 125 mg L-1 e Mn 245 mg L-1. Para 

avaliar o efeito de matriz sobre as determinações de As e Hg por geração de hidreto 

e vapor, foram preparadas soluções analíticas na ausência e na presença da 

amostra e avaliados os coeficientes angulares das curvas analíticas obtidas. 

 

3.4.3.4. Determinação simultânea de As e Hg em fertilizantes minerais 

 

Com o método otimizado, foram preparadas sete amostras de fertilizantes 

minerais provenientes de programas interlaboratoriais para avaliação do 
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desempenho do método desenvolvido. Primeiramente foram feitas as leituras das 

soluções-padrão e em seguidas leituras das amostras, em duplicata. Os resultados 

foram avaliados e comparados aos certificados. 

 

3.4.4. Determinação de Cd, Cr, e Pb por nebulização direta da solução 

 

Para as determinações de Cd, Cr e Pb foi escolhido o sistema de introdução 

de amostras por nebulização direta da solução, com uso de nebulizador OneNeb®. A 

nebulização direta da solução é uma das formas de introdução de amostras mais 

comum nas técnicas de espectrometria atômica. O sistema consiste na introdução 

da solução da amostra pelo nebulizador, formando um aerossol. As gotículas 

menores são direcionadas ao plasma e as maiores são eliminadas pela saída do 

dreno da câmara. A Figura 8 mostra o sistema de introdução de amostras por 

nebulização direta da solução. 

 

 

Figura 8. Foto do sistema de introdução de amostras por nebulização direta da solução, 

usando nebulizador OneNeb® e câmara de expansão ciclônica de duplo passo. 
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3.4.4.1. Avaliação dos efeitos de matriz 

 

Para avaliar o efeito de matriz sobre as determinações de Cd, Cr e Pb por 

nebulização da solução dos digeridos, foram preparadas soluções analíticas na 

ausência e presença da amostra e avaliados os coeficientes angulares das curvas 

analíticas obtidas. Para este teste, utilizou-se amostra de fertilizante mineral 

contendo Zn a 10% (m v-1), Cu a 5% (m v-1) e Mn a 9,8% (m v-1). 

 

3.4.4.2. Determinação de Cd, Cr e Pb em fertilizantes minerais 

 

O método desenvolvido e otimizado foi aplicado para determinações de Cd, 

Cr e Pb nas sete amostras de programas interlaboratoriais. Após o preparo das 

amostras, as determinações de cádmio, cromo e chumbo foram realizadas nos 

extratos diluídos em meio de 1,0% de ácido nítrico v v-1, em MIP OES com 

condições otimizadas para estes elementos, por nebulização direta das soluções. 

Foram realizadas as leituras das soluções-padrão, e em seguida as amostras, em 

duplicata. Os resultados foram avaliados e comparados aos valores dos certificados. 

 

3.5. Validação dos métodos analíticos desenvolvidos 

 

Os parâmetros recomendados para a validação de métodos analíticos 

desenvolvidos no laboratório são: linearidade e faixa de trabalho, seletividade, 

exatidão, precisão (repetibilidade), precisão intermediária, limite de quantificação e 

robustez, esta última sendo opcional (MAPA, 2015). 
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3.5.1. Linearidade e faixa de trabalho 

 

A relação linear simples é descrita pela equação 1, onde y é a resposta 

medida, x é a concentração, a é o coeficiente linear (interseção com o eixo y, 

quando x = 0), e b é o coeficiente angular (inclinação da curva analítica = 

sensibilidade). 

 

(1) 

 

Para a construção da curva de calibração são necessários ao menos cinco 

níveis de concentração distribuídos na faixa de trabalho pretendida, com no mínimo 

três replicatas em cada nível. Após a construção da curva de calibração, obtêm-se 

os coeficientes do modelo da regressão linear simples, os resíduos (diferença entre 

o valor observado e o valor calculado pela equação da reta de regressão para cada 

valor de x), e o coeficiente de correlação linear (r), que indica o quanto a reta pode 

ser considerada adequada como modelo matemático. Os resíduos devem ser 

representados graficamente e observado se há comportamento aleatório, um 

indicativo de que o modelo linear é adequado (Gonzáles, 2007). 

As faixas de trabalho foram determinadas com base nos limites legais para 

cada um dos contaminantes. Para as determinações de arsênio e mercúrio, foi 

preparada uma solução estoque A, a partir de 10,0 g da solução-padrão de 1000 mg 

L-1 de As e 1,0 g da solução-padrão de 1000 mg L-1 de Hg. Essas massas foram 

pesadas em balão volumétrico de 100 mL e completado o volume com água 

deionizada. A concentração final desta solução foi de 100 mg L-1 de As e 10 mg L-1 

de Hg. A partir da solução estoque A, foi preparada a solução estoque B, 

bxay 
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transferindo-se uma alíquota de 1 mL para balão volumétrico de 100 mL, adicionado 

1 mL de HCl concentrado e completado o volume com água deionizada. A 

concentração final desta solução foi de 1000 µg L-1 de As e 100 µg L-1 de Hg, esta 

solução foi utilizada para preparo da curva analítica de calibração (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Preparo da curva analítica de calibração para determinações de As e Hg 

Pontos da 

Curva* 

Volume de 

HCl (mL) 

Volume da Sol. 

Estoque B (mL) 

Conc. As 

(µg L-1) 

Conc. Hg 

(µg L-1) 

Conc. de 

HCl (mol L-1) 

Branco 4,2 0,0 0 0 1 

Ponto 1 4,2 1,0 20 2 1 

Ponto 2 4,2 2,0 40 4 1 

Ponto 3 4,2 4,0 80 8 1 

Ponto 4 4,2 6,0 120 12 1 

Ponto 5 4,2 8,0 160 16 1 

*Soluções preparadas em balão volumétrico de 50 mL. 

 

Para as determinações de cádmio, cromo e chumbo foi preparada uma 

solução estoque A, pesando-se em balão volumétrico de 50 mL 1,0 g da solução-

padrão de 1000 mg L-1 de Cd, 10,0 g da solução-padrão de 1000 mg L-1 de Cr, e 5,0 

g da solução-padrão de 1000 mg L-1 de Pb e completado o volume com água 

deionizada. A concentração final desta solução foi de 20 mg L-1 de Cd, 200 mg L-1 de 

Cr e 100 mg L-1 de Pb. A partir da solução estoque A, foi preparada a solução 

estoque B, transferindo-se uma alíquota de 2,5 mL para balão volumétrico de 100 

mL, adicionado 1 mL de HNO3 concentrado e completado o volume com água 

deionizada. A concentração final desta solução foi de 0,5 mg L-1 de Cd, 5 mg L-1 de 

Cr e 2,5 mg L-1 de Pb, esta solução foi utilizada para preparo da curva analítica de 

calibração (Tabela 7). 
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Tabela 7. Preparo da curva analítica de calibração para determinações de As e Hg 

Pontos da 

Curva* 

Volume 

HNO3 

(mL) 

Volume da Sol. 

Estoque B (mL) 

Conc. Cd 

(µg L-1) 

Conc. Cr 

(µg L-1) 

Conc. Pb 

(µg L-1) 

Conc. de 

HNO3 (v v-1) 

Branco 0,5 0,0 0 0 0 1 

Ponto 1 0,5 1,0 10 100 50 1 

Ponto 2 0,5 2,0 20 200 100 1 

Ponto 3 0,5 4,0 40 400 200 1 

Ponto 4 0,5 6,0 60 600 300 1 

Ponto 5 0,5 8,0 80 800 400 1 

*Soluções preparadas em balão volumétrico de 50 mL. 

 

As curvas analíticas de calibração foram construídas a partir da média de três 

replicatas de cada solução analítica. Os resultados foram tratados por métodos 

estatísticos apropriados para determinação do coeficiente de correlação (r), 

intersecção com o eixo Y, coeficiente angular, resíduos e o gráfico dos resíduos, 

utilizando software Minitab®. A equação para o coeficiente de correlação do 

momento do produto Pearson, r está representada a seguir: 

 

(2) 

 

 

Para que o parâmetro seja considerado aprovado, o valor de r deve ser 

superior a 0,99, os resíduos padronizados não devem ser maiores que 2 vezes o 

desvio padrão residual, e o gráfico de resíduos deve apresentar aleatoriedade, 

indicando que o modelo linear é adequado. 
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3.5.2. Seletividade 

 

Para a comprovação da seletividade do método, foram utilizados os 

resultados observados no estudo de efeito de matriz, visto que a seletividade é a 

extensão na qual um procedimento analítico pode determinar analitos particulares 

em misturas ou matrizes sem a interferência de outros componentes de 

comportamento semelhante (Rios, 2017). 

 

3.5.3. Exatidão 

 

Para a avaliação da exatidão, foi utilizado o CRM de fertilizante mineral 

(SRM 695 - Trace elements in multi-nutrient fertilizer) do NIST. O valor encontrado 

na amostra foi comparado ao certificado e a exatidão foi expressa pela relação entre 

a concentração determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente (Equação 3). 

 

(3) 

 

O intervalo de confiança foi calculado de acordo com a fórmula: 

 

(4) 

 

onde s é o desvio padrão entre as triplicatas, n é o número de repetições, e t é valor 

tabelado em função de graus de liberdade (n-1) e nível de significância (α). Portanto, 

temos: 

100(%) x
TeóricaãoConcentraç

alExperimentMédiaãoConcentraç
Exatidão 

n

ts
IC 
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(5) 

 

onde µ é o valor verdadeiro (certificado) e  é a média obtida entre as repetições. 

Também é possível avaliar a exatidão pelo cálculo do erro relativo (ER), 

expresso em porcentagem (Equação 6): 

 

(6) 

 

onde XLAB é a média dos valores obtidos experimentalmente e XV é o valor do 

certificado do CRM. Para que a exatidão seja considerada válida, a diferença 

percentual do valor predito com a média dos resultados encontrados deve ser ≤ 20% 

(MAPA, 2015). 

 

3.5.4. Precisão (repetibilidade) 

 

Para o estudo de repetibilidade, foram utilizadas duas amostras com 

concentrações diferentes de analitos. Foram preparadas 8 replicadas de cada 

amostra e analisadas no mesmo dia. A repetibilidade foi avaliada pelo cálculo do 

coeficiente de variação (Equação 7): 

 

(7) 

 

100% x
alExperimentMédiaãoConcentraç

PadrãoDesvio
CV 

100(%) x
X

XX
ER

V

VLAB 

n

ts
x ±µ 
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Como critério de aceitabilidade, foi considerada a equação de Horwitz, 

utilizando a média da concentração encontrada para cada amostra. O valor de 

Horwitz é derivado da equação de Hortwitz (Equação 8): 

 

(8) 

 

onde DPRr é o desvio padrão das repetições e C é a concentração adimensional do 

analito. O valor obtido pelo coeficiente de variação deve ser menor que o valor 

calculado pela equação de Horwitz para que o método seja considerado preciso.  

 

3.5.5. Precisão intermediária 

 

O estudo de precisão intermediária foi realizado com intervalo de uma 

semana. Foram utilizadas as mesmas amostras do estudo de repetibilidade, com 

novo preparo de 8 replicatas de cada amostra e analisadas no mesmo dia. Foi 

aplicado o cálculo do coeficiente de variação e considerada a equação de Horwitz. O 

desvio padrão relativo entre as 16 replicatas de cada amostra não deve ser maior 

que o DPR calculado pela equação de Horwitz. Foi realizado teste de hipótese 

(ANOVA) para verificar a semelhança entre as variâncias obtidas nos dois dias 

diferentes. Foi aplicado o teste F, devido ao estudo possuir dois grupos de dados, 

que também obedecem a distribuição normal. Para testar a hipótese nula de que σ1/ 

σ2 = ρ com o teste F, o Minitab® utiliza as fórmulas a seguir: 

 

(9) 

 

)log5,01(2 CDPRr 

2

2

2

2

1

s

s
FaEstatístic
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onde ρ é a razão entre o desvio padrão da primeira população e o desvio padrão da 

segunda população, s1
2 é a variância do primeiro grupo e s2

2 é a variância do 

segundo grupo de dados. A hipótese nula é que as variâncias são iguais, e a 

hipótese alternativa é que as variâncias não são iguais. Se o valor de ρ for maior que 

o nível de α (0,05), a hipótese nula de que as variâncias são iguais deve ser aceita. 

 

3.5.6. Limite de quantificação 

 

Os limites de detecção (LD) e LQ para as determinações de arsênio, cádmio, 

cromo, mercúrio e chumbo foram calculados a partir do desvio padrão de 10 

medidas do branco analítico, de acordo com as equações 10 e 11. 

 

(10) 

 

 

(11) 

 

3.6. Estabilidade da solução amostra 

 

Uma prática bastante comum no laboratório de rotina é promover a digestão 

das amostras sem, necessariamente, realizar as determinações no mesmo dia. Por 

essa razão, foi realizado um estudo de estabilidade das soluções amostra 

preparadas para avaliar as possíveis variações que poderiam ocorrer em função do 

tempo. Os resultados foram avaliados de acordo com o desvio padrão obtido. 

 

angularecoeficient

SD
LD

BRANCO.3


angularecoeficient

SD
LQ

BRANCO.10
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3.7. Comparação entre os métodos propostos e os métodos oficiais 

 

Conforme o Manual de Método Oficiais para Fertilizantes e Corretivos (Brasil, 

2017), foram testadas algumas amostras para avaliação da variação encontrada 

entre o método desenvolvido para determinação de cádmio, cromo e chumbo e os 

métodos oficiais, por espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS). 

O Manual Oficial não contempla os métodos para determinações de arsênio e 

mercúrio, por essa razão, foi realizado um estudo em parceria com o LANAGRO de 

Goiás, laboratório do MAPA responsável pelas análises de fertilizantes minerais, 

empregando os métodos por eles utilizados atualmente, como o uso de 

espectrometria de absorção atômica com acessório de geração de vapor (VGA-AAS) 

para determinação de As por geração de hidretos e analisador de mercúrio por 

combustão (DMA) para determinação de Hg por decomposição térmica da amostra. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinação de As por geração de hidreto e Hg por geração de vapor 

 

As formações do hidreto de arsênio e do vapor de mercúrio no estado 

fundamental ocorrem em contato com a solução de NaBH4, em presença de HCl, 

conforme as reações a seguir: 

23324 43 HNaClBOHHClOHNaBH   

)(2)(32

3 242 gg HAsHHAs 
 

)(2)(

0

2

2 4444 gg HHgHHg 
 

Estas reações ocorrem dentro da câmara do sistema multifuncional de 

introdução de amostras MSIS®, logo quando a solução redutora e a solução amostra 

entram em contato, formando grande quantidade de hidreto de arsênio e vapor de 

mercúrio, o que aumenta a sensibilidade da resposta analítica. 

 

4.1.1. Otimização das condições de formação do hidreto de As 

 

Após digestão ácida da amostra a forma de As(V) deve prevalecer, no 

entanto, a forma As(III) também pode estar presente. Em geral, é proposto na 

literatura o uso de iodeto de potássio para promover a pré-redução do As(V) para 

As(III), forma em que a cinética da reação para formação hidretos é mais rápida 

(Grotti, 2006). Sendo assim, foram realizados os testes para avaliação da 

necessidade da adição de KI para promover a pré-redução do As(V) para As(III), 

como mostra a reação a seguir: 



63 
 

 

 

Considerando a cinética lenta da reação de formação do hidreto de As(V), foi 

feito o estudo para avaliar a eficiência da pré-redução do mesmo à As(III) com 

iodeto, conforme mostrado na Tabela 8. Contrariamente ao que se é colocado na 

literatura, tanto o As(III) como o As(V) mostraram-se eficientes para a formação do 

hidreto. As recuperações para cada uma das espécies de As e misturas das 

mesmas, sem a adição do iodeto, ficaram entre 96 e 98%. 

 

Tabela 8. Resultados de recuperação das espécies de As com e sem a adição de iodeto de 

potássio. 

KI (%) Soluções-Padrão 
Conc. Teórica 

(µg L-1) 

Conc. Experimental 

 ± DP*(µg L-1) 
Recuperação (%) 

0,00 

As(III) 20 19,3  2,2 96 

As(V) 20 19,3  1,8 96 

As(III) + As(V) 10 + 10 19,5  1,6 98 

0,25% 

As(III) 20 22,0  0,9 110 

As(V) 20 17,1  1,2 85 

As(III) + As(V) 10 + 10 19,5  1,5 97 

0,50% 

As(III) 20 22,7  1,7 113 

As(V) 20 19,9  1,7 100 

As(III) + As(V) 10 + 10 20,4  0,4 102 

1,0% 

As(III) 20 23,5  2,1 117 

As(V) 20 20,3  2,7 101 

As(III) + As(V) 10 + 10 18,3  1,3 92 

*DP = desvio padrão 

 

22

3

3

3

4 22 IOHAsOIHAsO 
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Com os resultados de recuperação, foi realizado o teste de hipótese (ANOVA) 

utilizando o software estatístico Minitab®, resultando em valor de ρ igual a 0,672, ou 

seja, aceita-se a hipótese nula de que todas as médias são iguais, com 95% de 

confiança. Também foi construído um gráfico de comparação entre os intervalos 

calculados pelo desvio padrão combinado (Figura 9). 
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O desvio padrão combinado foi usado para calcular os intervalos.
 

Figura 9. Gráfico de intervalos dos resultados de recuperação, obtidos pelas diferentes 

concentrações de KI. 

 

Esta avaliação foi realizada para que o método desenvolvido pudesse ser 

utilizado para a determinação de As e de Hg simultaneamente. A adição do KI em 

solução contendo Hg2+, pode reagir com o mercúrio e formar o Hgl2, como mostra a 

reação a seguir, um sal pouco solúvel (Kps = 1,1x10-28), não sendo possível sua 

determinação via geração de vapor. 

 

 

 

)(2)()(
2 2

saqaq HgIIHg  



65 
 

Também pode ocorrer a formação de complexo com mercúrio como o HgI42-, 

podendo prejudicar a redução do Hg2+ a Hg0, forma em que se apresenta estado de 

vapor e é determinado. 

Avaliando os resultados obtidos com as diferentes concentrações de KI, foi 

possível observar que não há diferenças significativas entre as soluções sem adição 

desse redutor e com diferentes concentrações de KI. As amostras sem adição 

apresentaram resultados de recuperações dentro do intervalo aceito pelo MAPA, 

que é de ± 20%, informado no Manual de Garantia da Qualidade Analítica (MAPA, 

2015). Este bom desempenho pode ser explicado pela reação de formação de 

hidreto ocorrer na câmera de introdução de amostras, fazendo com que grande 

quantidade de vapor chegue ao plasma, além de que o As(V) também consegue 

formar hidretos, embora a reação seja mais lenta (Grotti, 2006). Deste modo, foi 

possível seguir com o método para determinação simultânea de As e Hg sem uso de 

iodeto para pré-redução. 

 

4.1.2. Otimização das condições de geração simultânea de vapor para As e Hg 

 

Durante a geração de vapor, que ocorre dentro da câmara de reação, há 

liberação de H2, que se ocorrer em grande quantidade pode perturbar o plasma, 

fazendo com que a quantidade de gás seja tão grande que o plasma não se 

sustente e venha a se extinguir. Desta forma, é interessante trabalhar com a menor 

concentração possível de solução redutora, sem que haja comprometimento na 

redução das espécies de interesse (As e Hg) para formação do vapor. Foram 

realizados os testes para avaliar as respostas obtidas pela solução-padrão e solução 
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amostra em diferentes concentrações de NaBH4. Os resultados podem ser 

observados nos gráficos a seguir (Figura10 e 11). 

 

 

Figura 10. Resultados da solução-padrão e solução da amostra contendo 25 µg L-1 As. 

 

 

Figura 11. Resultados da solução-padrão e solução da amostra contendo 25 µg L-1 Hg. 

 

Observando os resultados obtidos no teste para As, as concentrações de 0,4 

e 0,5% de NaBH4 (m v-1) poderiam ser escolhidas. Porém, ao observar os resultados 
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obtidos no teste para Hg, há uma diferença significativa entre a concentração de 0,4 

e 0,5%de NaBH4 (m v-1). Avaliando os resultados dos dois testes, foi escolhida a 

concentração de 0,5% de NaBH4 (m v-1) em 0,25% NaOH (m v-1). 

 

4.1.3. Avaliação dos efeitos de matriz 

 

As amostras de fertilizantes minerais possuem elevada concentração de 

metais de transição, o que pode causar interferência na geração do vapor e nas 

intensidades dos sinais obtidos nas determinações de elementos traço. Foram 

avaliadas as inclinações das curvas de calibração analítica obtidas com soluções-

padrão e com adição na amostra de fertilizante mineral. As concentrações de As e 

Hg esperadas na solução da amostra após a digestão eram de aproximadamente  

46,25 µg L-1 de As e 3,5 µg L-1 de Hg.  As curvas obtidas para As e Hg podem ser 

observadas nas Figuras 12 e 13, a seguir. 

 

 

Figura 12. Curva de calibração analítica para As (  ) na presença e (  ) ausência de matriz. 
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Figura 13. Curva de calibração analítica para Hg (  ) na presença e (  ) ausência de matriz. 

 

A razão entre os coeficientes angulares das equações das retas nos dois 

meios pode ser um importante indicativo da existência ou não de interferência 

provocada pela matriz. Quanto mais próximo da unidade for o valor desta razão, 

menor o efeito de matriz sobre a determinação dos elementos. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Resultados do efeito de matriz na curva de analítica de calibração. 

Elementos α1 Curva Padrão α2 Curva com adição Razão (α1 / α2) 

Arsênio 34,348 32,828 1,05 

Mercúrio 140,61 138,91 1,01 

 

De acordo com as razões observadas entre os coeficientes, foi possível 

concluir que não há interferências significativas da matriz sobre as determinações de 

As e Hg por geração de hidreto e vapor. 
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4.1.4. Determinação de As e Hg em fertilizantes minerais 

 

O método desenvolvido e otimizado foi utilizado para determinação de As e 

Hg em amostras de programas interlaboratoriais. As amostras foram analisadas em 

duplicatas, os resultados foram avaliados e comparados aos certificados (Tabela 

10). 

 

Tabela 10. Resultados obtidos com o uso do método para determinação de As e Hg 

Material 

As (mg kg-1) Hg (mg kg-1) 

Certificado 
Encontrado 

± DP* 

Erro 

Relativo 

(%) 

Certificado 
Encontrado 

± DP* 

Erro 

Relativo 

(%) 

15A/17 18,5 ± 1,0 16,8 ± 0,5 -9 1,4 ± 0,3 1,3 ± 0,05 -10 

15B/17 16,5 ± 1,0 14,7 ± 0,5 -11 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,05 -6 

E2003a 15,5 ± 7,3 13,5 ± 0,5 -13 - 
  

MRC003 132 ± 12 138 ± 8 5 911 ± 106** 795 ± 105** -13 

E2001a 484 ± 205** 399 ± 28** -18 - 
  

43A/17 7,32 ± 0,9 7,42 ± 0,05 1 - 
  

43B/17 6,58 ± 0,8 6,29 ± 0,05 -4 - 
  

* Desvio padrão (n =2) 

** µg kg-1 

 

Comparando-se os resultados obtidos pelo método desenvolvido para 

determinação de As e Hg com os valores certificados, foi possível observar que os 

erros relativos variaram entre -18 e 1, ou seja, dentro da faixa de <20% estabelecida 

pelo Manual do MAPA para esta verificação (confirmação) de desempenho. Com 

base nestes resultados, seguiu-se com os testes de validação do método e avaliar a 

sua confiabilidade para ser adotado na rotina do laboratório. 
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4.2. Determinação de Cd, Cr e Pb por nebulização direta da solução 

 

O processo de nebulização sofre influência direta das variações de 

propriedades físicas das soluções das amostras. A presença de sais inorgânicos 

pode provocar o entupimento dos sistemas de nebulização e contribuir para a 

formação de cristais na tocha, diminuindo sua vida útil. A viscosidade influencia na 

diminuição da taxa de aspiração, podendo causar o aumento do diâmetro das gotas 

e diminuição da eficiência de nebulização. A tensão superficial também influencia no 

diâmetro das gotículas. Os solventes orgânicos, por possuir menor tensão 

superficial, aumentam significativamente a sensibilidade da resposta analítica. A 

pressão de vapor pode causar mudanças no transporte das gotículas até o plasma. 

Por esta razão, recomenda-se que a curva analítica de calibração seja preparada 

nas mesmas condições em que a amostra, para se obter propriedades físicas 

semelhantes, evitando que estas variações comprometam o resultado. 

Para este estudo, o nebulizador OneNeb® foi escolhido por apresentar 

tecnologia Flow Blurring, que promove a formação de um fluxo turbulento entre a 

solução e o gás de nebulização, melhorando a eficiência de nebulização por 

proporcionar um aerossol mais homogêneo (Machado, 2018). A câmara ciclônica 

também apresenta algumas vantagens, uma delas é que a ação ciclônica melhora a 

sensibilidade (ideal para plasma axial), sua limpeza é rápida, melhorando a 

repetibilidade e é compatível com a maioria dos nebulizadores. 
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4.2.1.1. Avaliação dos efeitos de matriz 

 

Foram avaliadas as inclinações das curvas de calibração analítica obtidas 

com soluções-padrão e com adição na amostra de fertilizante mineral. As 

concentrações de Cd, Cr e Pb esperadas na solução amostra após a digestão eram 

de aproximadamente  39,5 µg L-1 de Cd, 276,25 µg L-1 de Cr e 146,25 µg L-1 de Pb.  

As curvas obtidas para Cd, Cr e Pb podem ser observadas nas Figuras 14, 15 e 16, 

a seguir. 

 

 

Figura 14. Curva de calibração analítica para Cd (  ) na presença e (  ) ausência de matriz. 
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Figura 15. Curva de calibração analítica para Cr (  ) na presença e (  ) ausência de matriz. 

 

  

Figura 16. Curva de calibração analítica para Pb (  ) na presença e (  ) ausência de matriz. 

 

Os resultados das razões entre os coeficientes angulares das equações das 

retas obtidas na presença e na ausência da amostra, para Cd, Cr e Pb, estão 

apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 11. Resultados do efeito de matriz na curva de analítica de calibração. 

Elementos α1 Curva Padrão α2 Curva com adição Razão (α1 / α2) 

Cádmio 20,908 20,152 1,04 

Cromo 50,547 50,349 1,00 

Chumbo 5,2383 5,0501 1,04 

 

De acordo com as razões observadas entre os coeficientes, foi possível 

concluir que não houve interferências significativas da matriz sobre as 

determinações de Cd, Cr e Pb por nebulização direta da solução. 

 

4.2.1.2. Determinação de Cd, Cr e Pb em fertilizantes minerais 

 

O método desenvolvido foi utilizado para determinação de Cd, Cr e Pb nas 

amostras de programas interlaboratoriais utilizadas na determinação de As e Hg. As 

amostras foram analisadas em duplicatas, os resultados foram avaliados e 

comparados aos certificados (Tabela 12). 
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Tabela 12. Resultados obtidos com o uso do método para determinações de Cd, Cr e Pb 

Material 15A/17 15B/17 E2003a MRC003 E2001a 45A/17 45B/17 

C
d

 (
m

g
 k

g
-1
) Certificado 

15,8 ± 

1,8 

13,5 ± 

1,5 

21,3 ± 

3,0 104 ± 3,4 

425 ± 

76** 361 ± 24 327 ± 22 

Encontrado 

± DP* 

15,7 ± 

0,9 

12,9 ± 

0,6 

19,9 ± 

1,0 97,8 ± 2,4 

362 ± 

38** 370 ± 1 323 ± 1 

Erro Relativo 

(%) -1 -4 -6 -6 -15 3 -1 

C
r 

(m
g

 k
g

-1
) 

Certificado 111 ± 10 99 ± 7 289 ± 19 74,7 ± 11 - 233 ± 16 209 ± 15 

Encontrado 

± DP* 117 ± 4 106 ± 3 264 ± 6 78,5 ± 3,9 

 

225 ± 3 203 ± 4 

Erro Relativo 

(%) 6 7 -8 5 

 

-4 -3 

P
b

 (
m

g
 k

g
-1
) Certificado 

1170 ± 

70 970 ± 55 - 2325 ± 84 

18,5 ± 

9,6 231 ± 16 209 ± 15 

Encontrado 

± DP* 

1082 ± 

27 922 ± 24 

 

2127 ± 

155 

15,1 ± 

0,4 233 ± 2 209 ± 2 

Erro Relativo 

(%) -8 -5 

 

-9 -19 1 0 

* Desvio padrão (n =2) 

** µg kg-1 

 

Comparando-se os resultados obtidos pelo método desenvolvido para 

determinação de Cd, Cr e Pb com os valores certificados, foi possível observar que 

os erros relativos foram de -19 a 7, ou seja, também estão dentro da faixa de <20% 

estabelecida pelo Manual do MAPA para esta verificação (confirmação) de 

desempenho. Com base nestes resultados, seguiu-se com os testes de validação do 

método e avaliar a sua confiabilidade para ser adotado na rotina do laboratório. 
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4.3. Validação dos métodos analíticos desenvolvidos 

 

Após o desenvolvimento de um novo método, são necessários testes 

estatísticos para garantir que este método produza resultados confiáveis, podendo 

ser adotado na rotina analítica de um laboratório. Este processo é conhecido como 

validação de procedimento analítico e deve seguir normas vigentes específicas para 

cada área de aplicação. Os métodos desenvolvidos para o controle de qualidade de 

fertilizantes devem seguir as diretrizes do Manual de Garantia da Qualidade Analítica 

(MAPA, 2015), que foi elaborado de acordo com a norma ISO/IEC 17025. 

Foram realizados os testes dos parâmetros recomendados pelo Manual de 

Garantia da Qualidade do MAPA e os resultados foram avaliados, de acordo com o 

critério de aceitabilidade estabelecido para cada parâmetro. 

 

4.3.1. Linearidade e faixa de trabalho 

 

A linearidade de um procedimento analítico é a sua habilidade em obter 

resultados os quais são diretamente proporcionais à concentração do analito na 

amostra e a faixa de trabalho é o intervalo entre a menor concentração e a maior 

concentração de um analito na amostra para o qual se demonstrou que o 

procedimento analítico tem um nível aceitável de precisão, exatidão e linearidade 

(Eurachem guide, 2014; INMETRO, 2017). Para o estudo de linearidade, construiu-

se uma curva de calibração analítica a partir das médias de três replicatas de cada 

ponto. Foi avaliado o coeficiente de correlação e os resíduos padronizados de cada 

curva obtida. 
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A Figura 17 mostra a curva de calibração ajustada para As e na Figura 18 é 

possível observar a análise gráfica dos resíduos. 
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Figura 17. Curva de calibração analítica para As. 

 

 

Figura 18. Análise gráfica de resíduos para As. 

 

Foi realizada uma análise de variância (Tabela 13) pelo software Minitab®, na 

qual pode-se observar que o valor de ρ se mostrou menor que 0,05 (nível de 
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significância) garantindo a validade da regressão linear com nível de 95% de 

confiança.  

 

Tabela 13. Análise de variância para regressão da curva analítica para As. 

Fonte 
Graus de 

Liberdade 
SQ* QM** F P 

Regressão 1 46187359 46187359 4359,98 0,000 

Erro 13 137715 10593   

Total 14 46325074    

SQ* – Soma Quadrática (para a regressão é calculado como a soma quadrática da 

diferença entre o valor calculado da resposta e a média das respostas obtidas. Para os 

resíduos SQ é calculado como a soma quadrática da diferença entre a resposta obtida e a 

resposta calculada para os níveis da linearidade). 

QM** – Média Quadrática (é o SQ dividido pelo respectivo grau de liberdade). 

F – É a QM da regressão dividido pela QM do resíduo. 

 

A Figura 19 mostra a curva de calibração ajustada para Hg e na Figura 20 

pode-se observar a análise gráfica dos resíduos. E na Tabela 14 é possível observar 

os resultados da análise de variância. 
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Figura 19. Curva de calibração analítica para Hg. 
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Figura 20. Análise gráfica de resíduos para Hg. 

 

 

Tabela 14. Análise de variância para regressão da curva analítica para Hg. 

Fonte 
Graus de 

Liberdade 
SQ QM F P 

Regressão 1 7286951 7286951 1492,42 0,000 

Erro 13 63474 4883   

Total 14 7350426    

 

A Figura  21 mostra a curva de calibração ajustada para Cd e na Figura 22 

pode-se observar a análise gráfica dos resíduos. E na Tabela 15 é possível observar 

os resultados da análise de variância. 
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Figura 21. Curva de calibração analítica para Cd. 

 

 

Figura 22. Análise gráfica de resíduos para Cd. 

 

Tabela 15. Análise de variância para regressão da curva analítica para Cd. 

Fonte 
Graus de 

Liberdade 
SQ QM F P 

Regressão 1 4199963 4199963 2661,6 0,000 

Erro 13 20514 1578   

Total 14 4220477    
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A Figura 23 mostra a curva de calibração ajustada para Cr e na Figura 24 

pode-se observar a análise gráfica dos resíduos. E na Tabela 16 é possível observar 

os resultados da análise de variância. 
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Figura 23. Curva de calibração analítica para Cr.  

 

 

Figura 24. Análise gráfica de resíduos para Cr. 
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Tabela 16. Análise de variância para regressão da curva analítica para Cr. 

Fonte 
Graus de 

Liberdade 
SQ QM F P 

Regressão 1 2551894140 2551894140 76225,33 0,000 

Erro 13 435218 33478   

Total 14 2552329358    

 

A Figura 25 mostra a curva de calibração ajustada para Hg e na Figura 26 

pode-se observar a análise gráfica dos resíduos. E na Tabela 17 é possível observar 

os resultados da análise de variância. 
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Figura 25. Curva de calibração analítica para Pb. 
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Figura 26. Análise gráfica de resíduos para Pb. 

 

Tabela 17. Análise de variância para regressão da curva analítica para Pb. 

Fonte 
Graus de 

Liberdade 
SQ QM F P 

Regressão 1 6640924 6640924 1769,00 0,000 

Erro 13 48803 3754   

Total 14 6689727    

 

 

A Tabela 18 apresenta as equações da reta e os valores dos coeficientes de 

correlação (r) obtido na avaliação da linearidade dos elementos em estudo. 

 

Tabela 18. Avaliação da linearidade dos elementos em estudo. 

Elementos Equação da reta Coeficiente de correlação (r) 

Arsênio y = 34,35 x + 14,22 0,9998 

Mercúrio y = 139,2 x + 46,82 0,9997 

Cádmio y = 20,80 x + 10,85 0,9998 

Cromo y = 50,99 x + 93,78 0,9999 

Chumbo y = 5,199 x + 1,28 0,9995 
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De acordo com os resultados dos coeficientes de correlação, as inspeções 

visuais dos resíduos e as análises de variância obtidos com o estudo da linearidade 

para As, Cd, Cr, Hg e Pb, podemos concluir que o modelo linear é adequado para a 

faixa de trabalho escolhida, com nível de 95% de confiança. 

 

4.3.2. Seletividade 

 

A seletividade é o parâmetro que avalia se o método é capaz de quantificar o 

analito na presença da matriz, ou material que pode causar interferência. Um 

método que consegue produzir respostas para vários analitos, e consegue distinguir 

a resposta de cada um deles, é chamado seletivo (INMETRO, 2017; MAPA, 2015). 

A avaliação da seletividade pode ser realizada de diversas formas, a mais 

comum é a avaliação do efeito de matriz devido a matriz da amostra conter 

componentes que possam interferir no desempenho da medição. Esta avaliação 

pode ser realizada de duas maneiras: a) em matriz sem a presença do analito: deve-

se preparar dois grupos de amostras de teste, um com a matriz e o outro sem, 

ambos com concentração idêntica do analito em cada nível de concentração de 

interesse. Com os resultados observados deve-se realizar teste de hipóteses (Teste 

t (Student) e Teste F) e avaliar se a matriz não afeta o sinal e a precisão do analito 

nos níveis de concentrações estudados; b) matriz sem o analito não disponível: 

deve-se preparar duas curvas analíticas que contenham a mesma adição de analito 

para cada nível de concentração, uma curva deve ser preparada com a adição de 

analito na matriz da amostra e a outra curva analítica não inclui a matriz, somente 

solução-padrão, com os resultados observados deve-se comparar as inclinações 

(coeficientes angulares) das curvas analíticas Se as inclinações dessas duas curvas 



84 
 

de regressão linear não diferirem significativamente, não há efeito de matriz, o que 

pode ser observado graficamente pelo paralelismo aproximado das duas curvas. 

A seletividade dos métodos desenvolvidos foi comprovada pelo teste de 

avaliação do efeito de matriz, conforme resultados apresentados nas Tabelas 9 e 11. 

De acordo com a razão entre os coeficientes angulares, foi possível comprovar que 

os métodos são seletivos, não sofrendo variações significativas na presença da 

matriz. 

 

4.3.3. Exatidão 

 

A exatidão de um método analítico representa o grau de concordância entre 

os resultados individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de 

referência aceito como verdadeiro (Brasil, 2003). Existem diversos modos para se 

avaliar a exatidão de um método, entre eles o uso de materiais de referência 

certificados (CRM), comparação entre métodos (método oficial e o método a ser 

validado), e ensaios de recuperação, pela fortificação de amostras com quantidades 

conhecidas do analito (spike) (INMETRO, 2017). 

A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites, a um dado nível de 

confiança, que geralmente são mais estreitos em níveis de concentração elevados e 

mais amplos em níveis de traços (Ribani et al., 2004). 

O material de referência certificado SRM 695® foi preparado conforme 

procedimento de preparo de amostras em triplicata. Os resultados foram avaliados 

entre si, foram calculados o desvio padrão e a média. Para o cálculo de 

porcentagem de recuperação, erro relativo e intervalo de confiança foi utilizada a 

média entre as três replicatas em comparação ao valor do certificado (Tabela 19). 
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Tabela 19. Resultados do material de referência certificado SRM 695® 

Elementos 
Valor 

Certificado 

Valor 

encontrado  
IC* 

Erro relativo 

(%) 

Recuperação 

(%) 

As (mg kg-1) 200 ± 5 192,7  3,5 ± 8,7 -4 96 

Cd (mg kg-1) 16,9 ± 0,2 16,7  0,4 ± 1,0 -1 99 

Cr (mg kg-1) 244 ± 6 215,7  4,0 ± 10,0 -12 88 

Hg (mg kg-1) 1,955 ± 0,036 1,8  0,03 ± 0,1 -9 91 

Pb (mg kg-1) 273 ± 17 257,7  5,7 ± 14,1 -6 94 

* IC = Intervalo de confiança 

  

 

Os erros relativos foram de -1 a -12%, ou seja, menor que 20%, conforme 

critério de aceitabilidade estabelecido. O teste t de hipótese apresentou valor de ρ 

maior que 0,05 (nível de significância), portanto, o método apresenta com boa 

exatidão. 

 

4.3.4. Precisão (repetibilidade) 

 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série 

de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra (Brasil, 2003). As 

três maneiras mais comuns de expressá-la são por meio da repetibilidade, precisão 

intermediária e da reprodutibilidade, sendo usualmente expressas pelo desvio 

padrão e coeficiente de variação (também conhecido como desvio padrão relativo). 

A repetibilidade representa a concordância entre os resultados de medições 

sucessivas de um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições de 

medição, mesmo procedimento, mesmo analista, mesmo instrumento usado sob as 

mesmas condições, mesmo local, e repetições em um curto intervalo de tempo. As 
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repetições devem ser independentes e variar entre 6 e 15 por material usado no 

estudo. É recomendado o estudo de ao menos dois níveis diferentes de 

concentração, se não for possível, pode-se adotar duas amostras com distintas 

concentrações do analito. 

A repetibilidade do método foi avaliada com o uso de duas amostras de 

fertilizante mineral com teores diferentes. Os resultados das replicadas da amostra 

15A/17 foram avaliados. Foram calculados o coeficiente de variação e o DPR 

máximo pela equação de Horwitz, para avaliação dos resultados (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Resultados da repetibilidade para a amostra 15A/17. 

Replicatas As (mg kg-1) Cd (mg kg-1) Cr (mg kg-1) Hg (mg kg-1) Pb (mg kg-1) 

R 1 16,6 15,2 124 1,2 1099 

R 2 18,0 16,1 105 1,3 1104 

R 3 17,2 14,5 118 0,9 1132 

R 4 16,4 15,5 109 1,4 1069 

R 5 17,5 14,8 118 1,2 1156 

R 6 18,3 16,0 115 1,3 1133 

R 7 16,0 14,9 110 1,0 1142 

R 8 17,7 14,4 108 1,1 1074 

Média 17,2 15,2 113,4 1,2 1114 

DP 0,8 0,6 6,9 0,2 30,9 

CV (%) 4,4 4,2 6,0 14,7 2,8 

Horwitz* (%) 10,4 10,6 7,8 15,4 5,6 

* Equação de Horwitz 
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De acordo com resultados observados, todos os coeficientes de variação 

obtidos com as determinações na amostra de fertilizante mineral 15A/17 

apresentaram valores menores que os DPRs calculados pela equação de Horwitz. 

O teste de repetibilidade também foi realizado com a amostra de MRC003, 

com teores diferentes de cada analito. Foram realizados os cálculos de coeficiente 

de variação e DPR pela equação de Horwitz para cada elemento determinado 

(Tabela 21). 

 

Tabela 21. Resultados da repetibilidade para a amostra MRC003. 

Replicatas As (mg kg-1) Cd (mg kg-1) Cr (mg kg-1) Hg (µg kg-1) Pb (mg kg-1) 

R 1 130 112 68 768 2214 

R 2 142 98 72 686 2136 

R 3 135 105 79 897 2107 

R 4 125 95 69 824 2298 

R 5 136 99 74 790 2189 

R 6 126 106 78 732 2247 

R 7 123 110 65 755 2124 

R 8 131 102 63 829 2175 

Média 131,0 103,4 71,0 785,1 2186 

DP 6,5 6,3 4,5 73,4 70,5 

CV (%) 5,0 6,1 6,4 9,4 3,2 

Horwitz* (%) 7,7 8,0 8,4 16,6 5,0 

* Equação de Horwitz 

 

Os coeficientes de variação obtidos pela repetibilidade da amostra MRC003 

apresentaram valores menores que o DPR calculado pela equação de Horwitz, ou 
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seja, os resultados obtidos com as duas amostras testadas cumprem o critério de 

aceitabilidade estabelecido pelo Manual da Garantia da Qualidade (MAPA, 2015). 

 

4.3.5. Precisão intermediária 

 

A precisão intermediária refere-se à precisão avaliada sob condições que 

compreendem o mesmo procedimento de medição, mesmo local e medições 

repetidas da mesma amostra, com algumas mudanças: diferentes dias, ou diferentes 

analistas, ou diferentes equipamentos ou uma combinação destes fatores. É 

recomendado ao menos 15 repetições por material usado no estudo. Esta medida 

de precisão representa a variabilidade dos resultados obtidos em um mesmo 

laboratório. 

Para avaliação da precisão intermediária foi realizado um segundo estudo de 

repetibilidade com as mesmas amostras de fertilizante mineral, em 8 replicatas cada, 

após uma semana. Foram considerados os resultados do primeiro estudo de 

repetibilidade para avaliação dos coeficientes de variação, DPR pela equação de 

Horwitz. Foi realizado teste F de hipótese para avaliação da igualdade entre as 

variâncias.  

 

4.3.5.1. Avaliação da amostra de fertilizante mineral 15A/17 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados obtidos com a amostra 15A/17. 
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Tabela 22. Resultados da precisão intermediária para a amostra 15A/17. 

Replicatas As (mg kg-1) Cd (mg kg-1) Cr (mg kg-1) Hg (mg kg-1) Pb (mg kg-1) 

R 1 15,8 14,9 104 1,0 1078 

R 2 17,2 15,8 120 1,3 1189 

R 3 18,2 15,2 113 1,2 1145 

R 4 16,0 16,2 108 0,9 1098 

R 5 16,8 14,7 115 1,3 1185 

R 6 16,5 16,2 123 1,1 1064 

R 7 17,8 16,0 110 1,2 1172 

R 8 16,7 14,1 117 1,3 1134 

Média 17,0 15,4 114,3 1,2 1121,0 

DP 0,8 0,6 6,7 0,2 42,5 

CV (%) 4,9 4,0 5,9 14,1 3,8 

Horwitz* 10,4 10,6 7,8 15,6 5,6 

* Equação de Horwitz 

 

As Figuras 27 a 31 a seguir apresentam os resultados do teste F entre duas 

variâncias realizado pelo software Minitab® para a determinação de As, Cd, Cr, Hg e 

Pb, o valor esperado de ρ deve ser ≥ 0,05 (nível de significância) para que as 

variâncias sejam consideradas iguais, os intervalos entre as determinações devem 

se sobrepor. 
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Figura 27. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de As na amostra 15A/17. 

 

 

Figura 28. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Cd na amostra 15A/17. 
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Figura 29. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Cr na amostra 15A/17. 

 

 

 

Figura 30. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Hg na amostra 15A/17. 
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Figura 31. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Pb na amostra 15A/17. 

 

O teste F para todas as determinações na amostra 15A/17 resultou em valor 

de ρ maior que 0,05 e os intervalos entre os dois dias apresentados nos gráficos 

estão sobrepostos, ou seja, não apresentam diferenças significativas entre eles (ao 

nível de 95% de confiança). 

 

4.3.5.2. Avaliação da amostra de fertilizante mineral MRC003 

 

A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos para as determinações 

realizadas na amostra MRC003. 
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Tabela 23. Resultados da precisão intermediária para a amostra MRC003. 

Replicatas As (mg L-1) Cd (mg L-1) Cr (mg L-1) Hg (mg L-1) Pb (mg L-1) 

R 1 136 109 70 881 2089 

R 2 117 98 78 810 2274 

R 3 124 111 69 789 2107 

R 4 139 108 71 744 2284 

R 5 134 102 70 694 2125 

R 6 126 95 75 728 2220 

R 7 122 89 62 838 2209 

R 8 141 106 66 688 2157 

Média 129,9 102,3 70,1 771,5 2183 

DP 8,4 6,5 3,5 66,9 87,0 

CV (%) 6,5 6,4 5,1 8,7 4,0 

Horwitz* 7,7 8,0 8,4 16,6 5,0 

* Equação de Horwitz 

 

Assim como na avaliação da amostra 15A/17, um teste de hipótese para 

verificar se as variâncias são semelhantes também foi realizado para a amostra 

MRC003. As Figuras 32 a 36 a seguir apresentam os resultados do teste F entre 

duas variâncias realizado pelo software Minitab® para a determinação de As, Cd, Cr, 

Hg e Pb. 
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Figura 32. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de As na amostra 

MRC003. 

 

 

Figura 33. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Cd na amostra 

MRC003. 
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Figura 34. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Cr na amostra 

MRC003. 

 

 

Figura 35. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Hg na amostra 

MRC003. 
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Figura 36. Teste de hipótese entre variâncias para determinação de Pb na amostra 

MRC003. 

 

De acordo com os resultados do teste F para as determinações na amostra 

MRC003, o valor de ρ obtido nas determinações foi maior que 0,05 (nível de 

significância) e os intervalos ficaram sobrepostos nos gráficos apresentados. Deste 

modo, a precisão intermediária atendeu aos critérios de aceitabilidade e foi 

comprovada que as variâncias obtidas nos dois estudos de repetibilidade não 

apresentam diferenças significativas entre elas (ao nível de 95% de confiança). 

 

4.3.6. Limite de quantificação 

 

O limite de quantificação (LQ) de um procedimento analítico é a menor 

quantidade do analito na amostra que pode ser quantitativamente determinada com 

precisão e exatidão aceitáveis (ICH, 2005; INMETRO, 2017). Na prática, o LQ 

corresponde normalmente ao padrão de menor concentração utilizado na curva de 

calibração (MAPA, 2015; INMETRO, 2017). Existem diversos modos de se calcular o 
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LQ, entre eles destacam-se: a) relação sinal/ruído: pode ser aplicado em 

procedimentos analíticos que apresentem ruído de linha de base; b) estimativa a 

partir da curva de calibração: o LQ pode ser estimado considerando-se 10 vezes o 

desvio padrão da resposta do branco e o coeficiente de inclinação da curva analítica; 

c) estimativa pelo desvio padrão do branco da amostra: considera-se a média dos 

valores dos brancos da amostra mais 10 vezes o desvio padrão amostral dos 

brancos da amostra, e somente é válido quando os valores dos brancos 

apresentarem um desvio padrão amostral diferente de zero. 

Para calcular os limites de detecção e quantificação dos métodos 

desenvolvidos foram realizadas 10 determinações da solução de branco analítico 

HCl 1 mol L-1 para determinação de As e Hg, e 10 determinações da solução de 

branco analítico 1% HNO3 (v v-1) para determinações de Cd, Cr e Pb. A partir das 

leituras, foram calculados os desvios padrões entre as determinações, este valor foi 

dividido pelo coeficiente angular da curva de calibração de cada elemento. Também 

foi realizado o cálculo para determinação do limite de quantificação na amostra, 

considerando a diluição empregada no método em estudo (Tabela 24). 

 

Tabela 24. Limites de detecção e quantificação determinados para o MIP OES. 

Elementos LD (µg L-1)* LQ (µg L-1)** LQ (mg kg-1)*** 

Arsênio 0,9 3,1 1,2 

Cádmio 1,4 4,7 1,9 

Cromo 0,5 1,7 0,7 

Mercúrio 0,5 1,8 0,7 

Chumbo 1,7 5,8 2,3 

* 3.SDbranco/b 

** 10.SDbranco/b 

***LQ.diluiçãoamostra 
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De acordo com os limites de quantificação observados, os valores 

encontrados demonstraram boa sensibilidade para os elementos de interesse. O 

limite de quantificação calculado para a amostra demonstra que apenas o mercúrio 

não atende ao limite máximo permitido pela legislação, necessitando de adição de 

padrão durante as determinações. 

 

4.4. Estabilidade da solução amostra 

 

Para o estudo de estabilidade da solução amostra, foi utilizada a amostra de 

material de referência certificado SRM 695® preparada para avaliação da exatidão. A 

amostra foi armazenada em tubo Falcon de 50 mL em temperatura ambiente. As 

leituras foram realizadas após 1, 2, 4 e 7 dias e os resultados obtidos foram 

avaliados (Tabela 25). 

 

Tabela 25. Resultados de estabilidade do material de referência certificado SRM 695® 

Elementos 
Tempo (dias) 

Média DP* DPR% 
1 2 4 7 

As (mg L-1) 195 189 187 192 190,8 3,5 1,8 

Cd (mg L-1) 216 219 221 211 216,8 4,3 1,7 

Cr (mg L-1) 16,5 16,8 15,7 16,2 16,3 0,5 2,5 

Hg (mg L-1) 1,72 1,80 1,88 1,82 1,8 0,1 1,9 

Pb (mg L-1) 255 251 250 262 254,5 5,4 2,2 

*Desvio Padrão (n=4) 

 

De acordo com o desvio padrão relativo observado entre as medidas da 

solução amostra realizadas até 7 dias após seu preparo, foi possível concluir que a 

solução da amostra apresentou estabilidade, não comprometendo a confiabilidade 
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dos resultados obtidos com os métodos propostos, mesmo quando as 

determinações não ocorrem imediatamente após o preparo. 

 

4.5. Comparação entre os métodos propostos e os métodos oficiais 

 

Para a comparação, foi utilizado o material de referência certificado SRM 

695®. As determinações de cádmio, cromo e chumbo foram realizadas de acordo 

com o Manual de Métodos Analíticos para Fertilizantes (MAPA), com digestão em 

chapa de aquecimento e determinação em F AAS. Para comparação dos resultados 

obtidos nas determinações de arsênio e mercúrio, foi realizado um ensaio 

colaborativo em parceria com o LANAGRO –GO, com o uso de espectrometria de 

absorção atômica com acessório de geração de vapor (VGA-AAS) para 

determinação de As por geração de hidretos e analisador de mercúrio por 

combustão (DMA) para determinação de Hg por decomposição térmica da amostra. 

Os resultados obtidos com o uso dos métodos oficiais estão apresentados na Tabela 

26. 

 

Tabela 26. Resultados obtidos com o uso dos métodos oficiais do MAPA e LANAGRO-GO. 

Elementos Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Média  DP 

As (mg L-1) 205 209 191 201,7  9,5  

Hg (mg L-1) 1,987 1,799 1,828 1,9  0,10 

Cd (mg L-1) 16,7 17,2 16,9 16,9  0,3 

Cr (mg L-1) 226 229 219 224,7  5,1 

Pb (mg L-1) 269 261 258 262,7  5,7 
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Os resultados obtidos com o uso dos métodos oficiais foram avaliados e 

comparados aos resultados obtidos com os métodos desenvolvidos (Tabela 27). Foi 

realizado teste t de hipótese, pelo software Minitab®, para avaliar se os resultados 

podem ser considerados iguais. 

 

Tabela 27. Comparação entre os métodos oficiais e os métodos em estudo. 

Método As (mg kg-1) Hg (mg kg-1) Cd (mg kg-1) Cr (mg kg-1) Pb (mg kg-1) 

Estudo 192,7  3,5 1,8  0,03 16,7  0,4 215,7  4,0 257,7  5,7 

Oficial 201,7  9,5 1,9  0,10 16,9  0,3 224,7  5,1 262,7  5,7 

Valor de ρ * 0,262 0,238 0,412 0,097 0,342 

* Teste t de hipótese 

 

Com base nos resultados obtidos pelo valor de ρ, maiores que 0,05 (nível de 

significância), a hipótese nula deve ser aceita, de que os valores são 

estatisticamente iguais (ao nível de 95% de confiança). 
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5. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os testes realizados para desenvolvimento e otimização do 

método para determinações simultâneas de As e Hg por geração de hidreto e vapor, 

foi possível concluir que não houve necessidade do uso do iodeto de potássio para 

promover a pré-redução do As. O teste de hipótese comprovou, com 95% de 

confiança, que não houve diferença significativa entre os resultados observados nas 

determinações de As(V) e As(III). 

O preparo de amostras em banho maria, com uso de HCl concentrado, se 

mostrou adequado para as determinações de As e Hg, não sendo observadas 

perdas dos analitos. O preparo de amostras em chapa de aquecimento, com uso de 

água régia para digestão das amostras para determinações de Cd, Cr e Pb também 

se mostrou adequado, de acordo com os resultados obtidos com uso de CRM. Não 

foram observadas interferências provenientes da matriz nas determinações 

realizadas com o uso dos métodos desenvolvidos.  

De acordo com o processo de validação dos métodos, as faixas de trabalho 

se mostraram adequadas para as determinações de As, Cd, Cr, Hg e Pb, 

apresentando boa linearidade com aplicação do modelo linear. No teste de exatidão, 

de acordo com os resultados obtidos com as determinações de As, Cd, Cr, Hg e Pb 

no CRM de fertilizante mineral SRM® 695, foi possível concluir que os métodos 

apresentaram resultados dentro do critério estabelecido pelo MAPA, os erros 

relativos foram de -1 a -12%, ou seja, menor que 20%. No teste de precisão 

(repetibilidade) e precisão intermediária, observou-se que as variações estão de 

acordo com a aceitabilidade para estas concentrações e ocorrem independente dos 

dias de análise, ou seja, as variações ocorridas em diferentes dias são as mesmas, 
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com 95% de confiança (Teste F). Foi realizado teste para avaliar a estabilidade da 

solução amostra, e foi possível concluir que a amostra apresenta estabilidade de 

pelo menos uma semana, em temperatura ambiente, apresentando resultados com 

confiabilidade. Os métodos desenvolvidos foram aplicados nas determinações de 

sete amostras de fertilizante mineral, e de acordo com os resultados observados, os 

valores foram muito próximos aos valores certificados. Os métodos desenvolvidos 

foram comparados aos métodos oficiais e, segundo o teste t de hipótese, não houve 

diferenças significativas entre os resultados observados, com nível de confiança de 

95%. 

Conforme os resultados obtidos durante as determinações e os testes 

realizados durante o processo da validação dos métodos, foi possível concluir que 

os métodos desenvolvidos são adequados aos fins que se propõem, porém é 

necessário que sejam aplicados na rotina do laboratório para controle de qualidade 

com cautela, uma vez que a complexidade dos fertilizantes minerais pode variar e 

exigir diferentes estratégias para se obter resultados com segurança e 

confiabilidade. 
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