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RESUMO  
 

O Fósforo é um dos elementos essencial no corpo humano requerido 

pelas células para o seu funcionamento; sendo o maior constituinte dos ossos 

do corpo humano, na forma de fosfato de cálcio. A determinação de fósforo 

pode ser efetuada utilizando-se diferentes técnicas tais como 

espectrofotometria de absorção molecular, cromatografia iônica, 

fosforescência, espectrometria de emissão atômica, entre outras. Este trabalho 

tem como objetivo desenvolver uma metodologia para determinação de 

fósforo em digeridos de amostras orgânicas por espectrometria de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado. A metodologia desenvolvida 

estudou quatro linhas de emissão deste elemento e duas configurações 

instrumentais, axial e radial. Somente os comprimentos de onda 213,617 e 

214,914nm apresentaram sensibilidade adequada para o estudo. A faixa linear 

investigada foi de 50 a 300 mg.L-1 . A investigação do efeito interferente foi 

realizado com os metais alcalinos (Na e K) e alcalinos terrosos (Ca e Mg) no 

sinal de fósforo. Mostrando-se aditiva para todos os metais estudados, com 

aumento do sinal em até 50% para o potássio como interferente. Para 

resolução desse efeito interferente investigou-se o aumento da potência da 

radiação do plasma gerado e uso de padrão interno. O uso do padrão interno 

mostrou-se mais adequado, no caso o Sc, com correções de 90 % de redução 

da interferência. A metodologia desenvolvida foi avaliada em amostras 

certificadas interlaboratoriais e os resultados obtidos foram compatíveis com 

erros inferiores a 10%. O teor de fósforo foi determinado em amostras de 

banana submetidas a um tratamento de fertilização, sendo os valores obtidos 

na ordem de 765 e 1.167 mg.L-1 . 

 
 



 

ABSTRACT 
 
The Phosphorus is an essential element for in body human required by 

cells for the operation; is the largest constituent of the bones of the human 

body in the form of calcium phosphate. The determination of phosphorus can 

be using different techniques is like Molecular Absorption Spectrophotometry, 

Ion Chromatography, Phosphorescence, Atomic Emission spectrometry, 

among others. This work has a goal to develop a methodology for 

determination of phosphorus in digest of organic samples by optical emission 

spectrometry with plasma inductive coupled. The methodology developed 

studies 4 lines of emission of this element and two instrumental settings, axial 

and radial. Only a wavelength 213.617 and 214.914nm had sensitivity suitable 

for the study. The linear range investigated was 50 to 300 mg. L-1. The 

investigation of the interference effect was studied by alkali metals (Na and K) 

and alkali earth (Ca and Mg) in the sign of phosphorus. The positive 

interference was obtained for all metals investigated with increase in the 

signal in up to 50% for potassium with interference. To resolve this effect 

interfering was investigated the increased power of radiation from the plasma 

generated and use of internal standard. The use of internal standard has been 

more appropriate, in case the Sc, with corrections of 90% reduction of 

interference. The methodology developed was evaluated in interlaboratory 

certified samples and the results were compatible with errors less than 10%. 

The content of phosphorus was determined in samples of  banana subjected to 

a treatment of fertilization, and the values obtained in the order of  765 and 

1.167mg.L-1 . 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO
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1 Introdução 

 

O fósforo é um dos elementos chave, necessário à saúde de plantas e 

dos animais. A determinação deste elemento é de grande importância em 

análises ambientais, nutricionais e bioquímicas [Estela et al. 2005]. 

Entre as principais funções do fósforo podem ser destacadas: é um 

elemento essencial requerido pelas células do corpo humano para o 

funcionamento normal; é o maior constituinte dos ossos do corpo humano na 

forma de fosfato de cálcio; na forma de fosfolipídios são os maiores 

componentes estruturais das células humanas; todo processo de produção de 

energia e estocagem depende de compostos fosforilados como adenosina 

trifosfato (ATP) e creatina fosfato; os ácidos nucléicos responsáveis pela 

transmissão da informação genética são longas cadeias de moléculas contendo 

fosfato; ajuda a manter normal o balaço ácido–básico do corpo humano 

[Estela et al. 2005]. 

Na forma de sais fosfatos que se encontram as maiores aplicações do 

fósforo. Há vários tipos de fertilizantes obtidos com base nos fosfatos, estando 

estes normalmente misturados com sais de potássio ou de amônio. O 

tratamento do solo com fertilizantes ricos em nutrientes fosfatados tem relação 

direta na melhoria da produtividade e da qualidade dos frutos. O fósforo tem 

um papel importante no desenvolvimento radicular e fixação dos frutos, atua 

na fotossíntese, na respiração, no armazenamento e transferência de energia, 

na divisão celular, no crescimento das células, além de outros processos. A 

deficiência de fósforo retarda o crescimento de raízes, podendo também afetar 

órgãos reprodutivos [Marschner, 1986]. 
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Então, tendo em vista a grande importância deste elemento para animais 

e plantas e conseqüentemente a necessidade de se ter métodos de detecção 

rápidos e eficientes, reforçam a importância no desenvolvimento de 

metodologias para determinação de fósforo em matrizes orgânicas, 

satisfazendo alguns critérios como: elevada sensibilidade, precisão, 

linearidade, baixo limite de detecção e menor nível de interferência.  

Tradicionalmente, a determinação de fósforo é conduzida por 

espectrofotometria de absorção molecular [Baadsgaard 1954, Michelsen 

1957]. O princípio do método é a reação do fósforo presente na amostra com 

molibidato para formar o complexo fosfomolibidato. O máximo de 

absorbância é medida em 820 nm em um espectrofotometro de absorção 

molecular. Várias modificações têm sido introduzidas neste método com o 

intuito de minimizar interferências, por exemplo: eliminação da sílica com o 

ataque com ácido fluorídrico, controle do pH, remoção de íons fluoretos da 

solução, adição de ácido tartárico. Então, apesar deste método ser tido como 

procedimento padrão na determinação de fósforo em diversas matrizes, este 

método é muito laborioso, e sua aplicação em amostras de matrizes complexas 

deve ser conduzida muito cuidadosamente para evitar volatilização do fósforo 

durante as etapas do procedimento [Kuroda et al 1984, Freeman et al. 1990]. 

Uma técnica alternativa que vem sendo bastante empregada atualmente 

na determinação de fósforo é a espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES), embora seja uma técnica extensivamente 

utilizada para a determinação de metais [Sakpota et al. 2005, Marina et al. 

2001]. 

Essa é uma técnica espectroanalítica multielementar que consiste da 

quantificação de elementos através da emissão de radiação eletromagnética, 

gerada a partir da excitação de seus átomos ou íons. Essa excitação ocorre 
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através de uma fonte de energia, no caso um plasma induzido de argônio, 

gerado a partir de uma fonte de rádio-frequência, com temperaturas da ordem 

de 6000 a 1000oC. Essa temperatura é suficiente para excitar o analito, como 

também ionização dos átomos e a subsequente excitação dos íons. A 

intensidade de emissão do elemento de interesse é medida como uma 

característica do comprimento de onda específico, e o resultado podem ser 

comparados com a intensidade de emissão de uma série de padrões. Esta 

técnica se caracteriza ainda, por uma ampla faixa linear e velocidade analítica, 

com determinação seqüencial ou simultânea de diversos elementos de baixos 

limites de detecção [Carrilho et al. 2002, Robache et al.2000, Kola et al. 

2004]. 

Nos ICPs mais atuais duas configurações de detecção podem estar 

disponíveis: configuração axial e configuração radial. A diferença 

basicamente encontra-se na posição da tocha em ralação ao sistema de 

detecção. Na configuração axial o detector encontra-se linear ao plasma, já na 

configuração radial o detector está a 90° do canal central do plasma. [Brenner 

et al 2000, Ivanildi et al. 1995] 

Comparando-se a performance das duas configurações do 

equipamento, Silva et al. 2002, verificou que as condições robustas de 

operação, resolução espectral, são similares para as ambas as configurações. 

Entretanto, a sensibilidade para níquel na configuração axial foi 

aproximadamente 20 vezes melhor que a configuração radial.  

A literatura registra que plasmas com configuração axial os limites de 

detecção são melhorados significativamente. Comparando-se com a 

espectrometria de absorção atômica os limites de detecção chegam a ser cinco 

vezes superiores e a faixa de linearidade até quatro ordens de magnitude, e 

comparando-se com o plasma de configuração radial este fator pode chegar a 
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10. Entretanto, apesar desta configuração ser de maior sensibilidade, pode 

estar mais susceptível a interferências. [Ivanildi et al. 1995, Faires et al. 1985, 

Davies et al. 1985, e Fuxing 1987]. 

Esta técnica, apesar de amplamente utilizada com sucesso na 

determinação de metais, apresenta como uma desvantagem, na década de 80 

na determinação de não metais, como fósforo, é a baixa intensidade de 

emissão de algumas de suas linhas [Wohlers, 1985], e sua baixa sensibilidade 

[Winge et al. 1979] e desta forma, impossibilitaria alcançar um baixo limite de 

detecção. No entanto, com o desenvolvimento de novos detectores (detectores 

de estado sólido) e o surgimento da configuração axial de detecção, houve 

uma melhoria na sensitividade e flexibilidade da técnica. 

Alguns estudos têm mostrado que além do problema da baixa 

sensibilidade na determinação de não metais, metais alcalinos causam 

interferências em plasmas de argônio, devido à fácil ionização de elementos 

como sódio e potássio. [Dubuisson et al.1997, Brenner et al. 1998]. De Bôer 

[De Boer et al. 1996] mostrou que além dos metais alcalinos, metais alcalinos 

terrosos causam grande variação na intensidade de emissão do sinal do 

fósforo, sendo este efeito bastante severo, originando interferências do tipo 

efeito de matriz quando empregada à técnica de ICP-OES. Outros tipos de 

interferências possíveis devido a matriz da amostra são: deslocamento da 

radiação de fundo, alterações nos valores de BEC (concentração equivalente 

de fundo) e LD (limite de detecção). 

Para contornar os efeitos de interferências proporcionados pela matriz 

da amostra e por flutuações da intensidade de emissão, o uso do padrão 

interno é relatado na literatura como de extrema importância na redução de 

erros em ICP-OES encontrados durante uma larga série de análises. Com a 

padronização interna há um aumentando da precisão e exatidão da técnica, 
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pela compensação de variações na geração do aerossol e sistema de transporte, 

mudanças nas condições de atomização e excitação e flutuações devido a 

variações térmicas do próprio espectrômetro. Além desta função de correção 

de flutuações instrumentais, a padronização interna também tem sido aplicada 

para correção de efeitos de matriz, como elementos facilmente ionizáveis e 

efeitos de elementos terras raras. A padronização interna consiste na adição de 

uma quantidade definida de um elemento (que não se encontre na amostra) 

para funcionar como padrão interno para uma quantidade exata da solução 

amostra. [De Boer et al. 1996, Sapkota et al. 2005, Mermet et al. 1993, 

Romero et al. 1997] 

Então, para avaliar a influência dessas matrizes de metais alcalinos e 

alcalinos terrosos na determinação de fósforo por ICP-OES, faz-se necessário 

uma matriz orgânica que possua essas características, ou seja, rica em metais 

alcalinos e alcalinos terrosos e seja uma boa fonte de fósforo. Para tanto, 

amostras de alimentos como frutas em especial bananas possuem essas 

características, ricas em nutrientes como: cálcio, magnésio, sódio e potássio, é 

uma excelente fonte de fósforo, e ainda é uma fruta de fácil acesso, e de 

grande consumo da população mundial. 

Portanto, para aumentar as possibilidades de precisão e exatidão na 

determinação de fósforo por ICP-OES é plenamente justificável a necessidade 

de desenvolvimento de uma metodologia mais apurada na determinação deste 

elemento. Alguns parâmetros devem ser ajustados como: escolha da linha de 

maior sensibilidade, limite de detecção LD e concentração equivalente de 

fundo BEC, faixa de linearidade, efeito matriz e a viabilidade do uso do 

padrão interno na minimização de flutuações instrumentais e possíveis 

interferentes. 
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2- Objetivos  

 

2.1 Objetivos Gerais  

 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma metodologia para 

determinação de fósforo em matrizes orgânicas por espectrometria de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar as linhas espectrais de maior sensibilidade. 

Avaliar as duas configurações do equipamento, axial e radial, em 

termos de sensibilidade e de possíveis interferentes. 

Avaliar as possíveis interferências causadas por matrizes de metais 

alcalinos e alcalinos terrosos (Ca, Na, K e Mg) na intensidade de emissão do 

fósforo. 

Determinar os parâmetros de validação de metodologia: faixa de 

linearidade, limite de detecção, concentração equivalente de fundo, na 

determinação de fósforo frente à espectrometria de emissão ICP-OES. 

Analisar a viabilidade do uso do padrão interno para possíveis de 

flutuações de intensidade do ICP-OES. 
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3. Fundamentação Teórica 
 

3.1 Considerações gerais sobre o fósforo 

 

O fósforo é o décimo elemento em ordem de abundância na crosta 

terrestre, caracterizado como não-metal, pertencente ao grupo V da tabela 

periódica, com o número atômico 15 e massa 30,97 u.m.a. Em compostos 

apresenta cinco estados de oxidação (I, II, III, IV e V). Os três elétrons não 

pareados formam ligações com outros átomos, e a molécula resultante é 

tetraédrica, com um dos vértices ocupados pelo par não-ligante. Pode possuir 

número de coordenação superior a quatro, como PCl5 ou [PCl6]- com números 

de coordenação 5 e 6 respectivamente, o que se explica pela participação de 

um ou dois orbitais d, com a correspondente hibridização sp3d ou sp3d2 . Os 

óxidos normais de fósforo são fortemente ácidos [JD Lee, 1980]. 

Dentre as características do fósforo pode-se incluir a ocorrência natural 

de formas isotópicas. Há três formas alotrópicas do fósforo: branco, preto e 

vermelho. As formas alotrópicas brancas e vermelhas são as mais comuns. 

Fósforo branco é venenoso, enquanto que o fósforo vermelho puro não é. 

Fósforo vermelho puro não é solúvel em água e solvente orgânico, enquanto 

que o fósforo branco é ligeiramente mais solúvel em solventes orgânicos 

como: éter, clorofórmio, benzeno. Fósforo branco é armazenado sobre água, 

enquanto que o fósforo vermelho não é. Fósforo vermelho entra em ignição 

em aproximadamente 260ºC em ar, e o fósforo branco em aproximadamente 

30°C em ar mais úmido. Fósforo branco é formado por quatro átomos de 

fósforo formando um simétrico tetraedro, enquanto longas cadeias de P4 

formam o fósforo vermelho. O fósforo vermelho tem sido usado para 
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fabricação de metanfetamina clandestina. Um método de fabricação popular é 

o uso de fósforo vermelho em conjunto com iodo e água para produzir ácido 

hidroiodo. O ácido reage com efedrina ou pseudoefedrina para produzir 

metanfetamina. Então a determinação de fósforo em amostras de 

metanfetamina produzidas clandestinamente tornou-se um importante caso de 

construção criminal. [Schieferecke et al.  2004].  

O fósforo na forma elementar é um elemento extremamente tóxico e 

sujeito a bioacumulação. Fosfatos são as formas derivadas deste elemento, 

estão presentes em três formas: ortofosfatos, polifosfatos e fosfatos orgânicos. 

Formas orto são produzidas pelos processos naturais encontrados em 

sedimentos, águas naturais e esgoto. Formas polifosfatos são usadas para 

tratamento de águas em caldeiras e em detergentes. Já os fosfatos orgânicos 

são de grande importância na natureza, e sua ocorrência resulta muitas vezes 

de pesticidas orgânicos contendo fosfatos. [Estela 2005] 

A presença do fósforo é de vital importância para o meio ambiente. O 

fósforo constitui, para a maioria das águas, um nutriente limitante na 

determinação de produtividade biológica, devido as suas ligações com 

carbono em material orgânico. Compostos de fósforo solúveis são usualmente 

presentes em águas naturais como ortofosfato e várias formas de fosfato 

orgânicos em várias concentrações, entretanto, a maior quantidade de fósforo 

é absorvido como material particulado em águas ambientais. [Halliwell et al. 

1996] 

O nível de fósforo para a vida aquática é bem sensível. O elemento 

estimula o desenvolvimento de plantas aquáticas que promovem a alimentação 

dos peixes, entretanto, o excesso de fosfato em sistemas aquáticos, algas e 

plantas podem vir a crescer exageradamente, causando desta forma a 

eutrofização. O crescimento rápido de vegetação marinha causa a morte e o 
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decaimento da vida aquática devido à diminuição do nível de oxigênio 

dissolvido, indicando desta forma que este elemento deve estar na proporção 

correta. [Estela et al. 2005] 

O teor de fósforo para a bioquímica animal também é de extrema 

importância. O alto nível de fósforo no sangue especialmente após as refeições 

reduz a forma ativa de vitamina D no rim, reduz o nível de cálcio no sangue, e 

leva a um aumento de liberação do hormônio paratireóide, o que pode causar 

efeito adverso no conteúdo mineral dos ossos. Entretanto, o efeito mais 

adverso da elevação do nível de fosfato no sangue (hiperfosfotonia) é a 

calcificação de tecidos não esqueléticos, especialmente o rim, com a 

deposição de fosfato de cálcio. [Estela et al. 2005] 

 

3.2 Métodos de determinação de fósforo 

  

 A determinação de fósforo é de extrema importância em análises 

ambientais, nutricional e bioquímica. A maioria dos métodos analíticos na 

determinação de fósforo requer que o fósforo esteja em solução, ou que este 

seja posto em solução. A análise de água, por exemplo, é especialmente 

complexa devido as diferentes formas que o fósforo pode encontrar-se: 

espécies inorgânicas e espécies orgânicas. Estas análises geralmente passam 

por uma etapa de filtragem na qual uma fração orgânica do fósforo fica retida: 

fosfolipídios, fosfoamidas, fosfoproteínas e fósforo contido em pesticidas, 

portanto, estas análises não representam o conteúdo de fósforo total. A 

determinação do nível de fósforo total requer uma prévia digestão da amostra 

para conversão dos fosfatos orgânicos condensados em espécies reativas de 

ortofosfatos dissolvidos. [McKelvie et al. 1995]. 
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O método padrão na determinação de fósforo é a espectrofotometria de 

absorção molecular, baseado na formação do complexo de fosfomolibdato, um 

produto de intensa coloração azul, formado pela reação entre o fosfato e ácido 

molibdato. Entretanto, algumas desvantagens são apresentadas na utilização 

de métodos colorimétricos, tais como tempo de preparo da amostra, que 

envolve o pré-tratamento da amostra, como filtragem e digestão da amostra 

com ácido. Nesta etapa de pré-tratamento há um aumento da possibilidade de 

perda do analito, afetando diretamente a precisão e exatidão do método, e 

embora este método apresente uma boa sensitividade, está sujeito a 

interferências como: turbidez, silicato e índice de refração em amostras de 

águas marinhas e de estuário. Outros fatores a serem considerados seriam o 

tempo reacional e a estabilidade dos reagentes, o que pode acarreta uma baixa 

precisão ao método. [McKelvie et al. 1997 e Udnana et al. 2005] 

Além da espectrofotometria há outros métodos clássicos na 

determinação de fósforo como: gravimetria (fosfato precipitado diretamente 

como pirofosfato de magnésio, amônio fosfomolibdato) e métodos 

volumétricos (titulação do amônio fosfomolibdato com hidróxido de sódio). 

Estes métodos clássicos apresentam como inconveniente pobre sensitividade 

após a diluição das amostras, sendo necessárias etapas de pré-concentração da 

amostra. [Estela et al. 2005] 

Dos métodos eletroquímicos na determinação de fósforo os mais 

relevantes são: potenciometria, amperometria e voltametria. Métodos 

potenciométricos incluem tanto métodos diretos como indiretos usando 

eletrodos de íon seletivos (ISE). Esses métodos potenciométricos apresentam 

limites de detecção da faixa de 30 a 300 g P.L-1 . A perfomance da técnica 

pode ser melhorada associando-se à técnica um sistema de injeção em fluxo. 

[Estela et al. 2005]. Além do uso de injeção de fluxo de amostras, colunas de 
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pré- concentração trás uma melhoria no limite de detecção da técnica. Udnana 

et al. 2005, determinou o nível de fósforo reativo dissolvido em amostras de 

águas naturais e águas marinhas como ortofosfato (PO4-P) por amperometria 

com injeção de fluxo e avaliou o uso de coluna de pré concentração. A 

detecção é baseada na redução do produto formado da reação do fósforo com 

molibdato em um eletrodo de trabalho de carbono vítrio em 220 mV contra 

um eletrodo de referência de prata cloreto de prata. Sem a coluna de pré-

concentração o limite de detecção do fósforo foi 3,4 gL-1 . Com o uso da 

coluna de pré concentração o limite de detecção diminuiu para 0,18 g PL-1.  

Métodos cromatográficos com os vários sistemas de detecção também 

são capazes de especiação do elemento. A cromatografia iônica, por exemplo, 

tem sido reportada na literatura como uma técnica de alta sensibilidade, 

rapidez e fácil operação, acoplada com a vantagem de determinação 

simultânea do fósforo com outros elementos. Buldini et al. 2002, aplicou esta 

técnica na determinação de alguns micro-constituintes em diferentes amostras 

de leite. O autor avaliou o nível de cloreto, brometo, fosfato e sulfato com um 

detector condutométrico e determinou o nível de cobre, zinco, ferro, cobalto e 

chumbo com um detector espectrofotométrico. A composição química destes 

elementos em amostras de leite é de grande importância para entendimento da 

influência fisiológica na nutrição humana e animal, toxidade dos elementos 

traços, e monitoramento dos processos de transformação, como fermentação, e 

a análise de ânions como sulfatos e cloretos devem ser controlados como 

testes de qualidade satisfatória. Este método envolveu uma fotodegradação 

oxidativa da matriz orgânica do leite com H2O2 em um digestor ultravioleta 

equipado com uma lâmpada de mercúrio de alta pressão. 

Schieferecke [Schieferecke et al. 2004] desenvolveu um método de 

identificação de fósforo vermelho em amostras de metanfetamina produzidas 
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clandestinamente. O método consiste em converter a forma alotrópica 

vermelha do fósforo na forma alotrópica branca usando aquecimento de uma 

unidade de pirolise. A unidade de pirólise está em interface com um 

cromatógrafo a gás e um espectrômetro de massa para identificação positiva 

do fósforo. 

Métodos diretos de absorção atômica não são sensíveis para 

determinação de fósforo, sendo necessário então, métodos indiretos, como 

extração com solvente do fosfomolibdato [Ramchandran et al. 1988]. Melhor 

sensibilidade é alcançada com o uso do ICP-OES e ICP-MS, o que justifica o 

grande número de trabalhos que utilizam esta metodologia analítica. 

[Vasilyeva et al. 1999, Miyazaki 1989]  

 

3.3 O Uso do ICP Ótico 

 

A instrumentação analítica, para determinação de metais e não metais, 

tem sofrido avanços consideráveis. A técnica de ICP-OES tem sido utilizada 

amplamente devido a uma série de vantagens que oferece, tais como: análise 

multielementar simultânea, alta sensibilidade e precisão, rapidez, bem como 

ampla faixa dinâmica linear. [Sapkota et al. 2005, Carrilho et al. 2002, Kola et 

al. 2004]  

Emissão abaixo de 190 nm, usadas com um monocromador a vácuo 

para prevenir absorção da radiação do ar, são mais livres de interferências 

espectrais e em muitos casos permitem obter baixos limites de detecção. 

[Marina et al. 2001]. Manzoori [Manzoori et al. 1990] na melhoria do método 

para determinação de fósforo utilizou uma linha de emissão ultravioleta sob 

vácuo 177,499nm, e observou que apresar de não ser tão sensível quanto a 
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linha de emissão 213,617nm apresenta uma baixa emissão da radiação de 

fundo e não sofre interferência do molibdênio e vanádio. 

O uso da técnica de ICP-OES teve uma grande melhoria na flexibilidade 

e sensitividade com o desenvolvimento de plasma com configuração axial e 

detectores de estado sólido. Com estes dispositivos foi capaz de obter uma alta 

resolução espectral, ampla faixa de linearidade e leituras simultânea de uma 

ampla faixa do espectro eletromagnético. [Brenner et al.2000, Silva et al. 

2002]. 

Silva et al. 2002, avaliou a performance analítica de dois espectrometros 

de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado com configurações 

axial e radial, equipados com o mesmo detector de estado sólido e gerador de 

radio freqüência. Os autores detectaram que as condições como tempo de 

estabilidade, resolução espectral (ultravioleta e visível) foi similar para as 

ambas as configurações. Entretanto, a sensitividade atingida para níquel com o 

plasma de configuração axial foi aproximadamente 20 vezes melhor que o de 

configuração radial.  

O uso da vaporização eletrotérmica de amostras em determinações 

simultâneas de metais e não metais têm sido bastante aplicados. Essa técnica 

(ETV) tem recebido especial atenção como uma ferramenta em análise 

simultânea multielementar de traços acoplada com ICP-OES e ICP-MS. Essa 

ferramenta apresenta algumas vantagens: aumenta a eficiência de introdução 

da amostra em comparação aos nebulizadores pneumáticos, aumenta a 

sensitividade, apresenta baixos limites de detecção e requer amostras de 

pequeno tamanho, há a possibilidade de separação do analito da matriz 

interferente empregando um programa de aquecimento otimizado. [Carey et 

al.1992, Wennrich 1995et al. 1995, Hudges et al. 1998] 
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3.4 Uso do Padrão interno na correção de interferências em ICP-

OES 

 

Durante uma larga série de análises em ICP-OES as condições robustas 

do plasma podem ser afetadas: potência da radiofreqüência, tamanho das 

partículas do aerossol, pressão do argônio, taxa de aspiração da amostra, enfim 

mudanças na eficiência no transporte da amostra. Esses parâmetros 

influenciam significativamente na sensitividade da técnica. Isto faz com que 

haja uma influência direta na repetibilidade das medidas. [Lorber et al. 1984, 

Romero et al. 1997, Olesik et al.1989] 

Outro fenômeno de interferência quando se utiliza a técnica de ICP-

OES é o chamado efeito alcalino. Matrizes contendo metais alcalinos podem 

interferir no plasma de argônio devido a fácil ionização destes elementos. 

Quando o sódio e o potássio encontram-se em elevadas concentrações há uma 

rápida ionização destes e assim promove o aumento da população de átomos 

livres de outros elementos no plasma. Fazendo com que ocorra um incremento 

da intensidade do sinal de outros elementos. [Sapkota et al.2005]. 

Na determinação de fósforo por ICP-OES, além das interferências dos 

de alcalinos, há ainda a contribuição dos metais alcalinos terrosos 

apresentaram efeitos similares na intensidade de emissão deste elemento. [De 

Boer 1998]. 

Apesar de melhoria na sensitividade o uso do plasma com configuração 

axial, esta configuração pode estar mais susceptível a interferências. Em geral 

plasma com configuração axial o efeito matriz são duas vezes mais altos que 

plasma com configuração radial. [Ivanildi et al. 1995]  

Para contornar essas possíveis interferências e obter resultados mais 

precisos e mais exatos o uso do padrão interno é de extrema importância na 



 

 18 

redução de erros em ICP-OES devido às flutuações de intensidade e devido as 

matrizes interferentes. [Kola et al. 2004, Sapkota 2005 De Boer 1998, Lorber 

1984, Ivanildi 1996] 

Sapkota et al. 2005, avaliou o potencial do Sc, Rh, In como padrão 

interno em análise de plantas digeridas. Escândio mostrou-se como de melhor 

escolha, como pode ser demonstrado pela figura 1 

 

 

Figura 1: Variação da Intensidade de sinal observado para o potencial 

do padrão interno Sc (361,38 nm), Rh ( 343,48nm) e In (230,60nm) durante 

uma seqüência de medidas de plantas digeridas. [Sapkota 2005]. 

Para análise de padrões e brancos (seção a) a intensidade relativa de 

sinal foi similar para os três padrões internos. Após a introdução das amostras 

(seção b) o sinal do Rh aumentou e do In diminuiu significativamente da linha 

inicial, entretanto, o sinal do escândio permaneceu estável. Para a seção c, 

diluição de 5000 vezes das amostras a intensidade relativa do sinal dos três 
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elementos retornou para a linha inicial. Isto mostra o efeito da matriz na 

variação do sinal. Em análises de materiais de referência certificados com 

estes três padrões internos, escândio foi o que apresentou os melhores 

resultados. [Sapkota 2005]. 

Uma tentativa para compensar os efeitos de variações proporcionadas 

por sódio e potássio em um robusto plasma de configuração axial, ICP-OES, 

foi realizado por Brenner et al. 1997, usando Sc II medido seqüencialmente, 

como padrão interno. Para linhas espectrais similares em energia potencial, 

uma significante melhora da exatidão foi obtida. Onde o percentual de 

recuperação sem compensação do padrão interno foi de 78 a 92% para 

soluções contendo sódio e potássio, e o percentual de recuperação 

compensado pelo padrão interno variou de 92 a 110%. Conclui-se que a 

magnitude de compensação em um ICP-OES de configuração axial como de 

configuração radial, depende da similaridade da energia das linhas espectrais 

do analito e do padrão interno. 

Ivanilde e Tyson 1996, avaliaram a padronização interna em um ICP-

OES de configuração axial, observaram que os sinais de emissão podem ser 

correlacionados com o grau de pureza das soluções aquosas e soluções 

contendo 200 mgL-1 Ca e 100 mgL–1 K. Eles usaram uma potência de 1,45Kw 

e um fluxo de aerossol de 0,7 L.min-1. O desvio padrão relativo foi melhorado 

por um fator de 3 a 4 quando Y II 371,030 nm foi empregado como padrão 

interno. 

De Boer et al 1996, avaliou o efeito matriz devido ao sódio, potássio e 

sódio mais potássio, utilizando escândio e ítrio como padrão interno. Para 

soluções contendo 80mgL-1 de sódio mais potássio, mais de 25% de depressão 

do sinal foi observado. Para correção do efeito matriz usando método do 

padrão interno, o efeito matriz foi reduzido para aproximadamente 9% . 
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Vasilyeva et al. 1999, na determinação de fósforo e boro em materiais 

fotovoltáicos por ICP-MS fizeram uso do padrão interno na melhoria da 

exatidão da técnica. Os autores estabeleceram que algumas condições devem 

ser satisfeitas para uso do padrão interno: a sensitividade e o sinal analítico 

dos elementos a serem determinados e do padrão interno não devem diferir 

significativamente, o sinal analítico dos isótopos dos elementos do padrão 

interno e dos compostos que podem vir a se formar no plasma, não devem 

causar interferência nos elementos a serem determinados, a concentração do 

padrão interno nas amostras devem ser constante para controle da flutuação 

instrumental. 

Os autores compararam o potencial do 6Li, 7Li, 115In, 35Cl e 37Cl+ 
36Ar1H como seleção do padrão interno levando em conta a flutuação 

instrumental. Para seleção do padrão interno foram monitorados diversos 

parâmetros como critério de cada isótopos do elemento a ser determinado e de 

cada isótopos a ser utilizado como padrão interno, foram calculados e 

classificados: proximidade dos valores de pico, proximidade do potencial de 

ionização, proximidade de detecção de massa do isótopo e robustez na 

precisão na relação dos isótopos. 

O isótopo 35Cl foi selecionado como o de melhor potencial de padrão 

interno na determinação de fósforo e boro por ICP-MS. Cloro é uma impureza 

no fluxo de plasma de argônio. Neste caso, o padrão interno não é adicionado 

as amostras e os erros são correlacionados com a variação do sinal do cloro. 

Os autores comparam os resultados analíticos com outros métodos de detecção 

como espectrofotometria e emissão óptica e ilustraram que a exatidão de 

analises por ICP-MS é suficiente. 
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3.5 Uso do ICP-OES na determinação de fósforo 

 

Swartz et al. 2000, determinou a concentração de fósforo em vacinas 

conjugadas tipo B, em Haemophilus influenzae, por espectrometria de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado, e comparou os resultados com o 

método tradicional colorimétrico. A concentração do polissacarídio é 

determinada diretamente pela concentração de fósforo presente como 

poliribosil ribitol fosfato grupo da Haemophilus influenzae vacina conjugada 

tipo B. Esta vacina é usada para prevenção da bactéria meningite em humanos, 

aplicada em crianças de 2 meses de idade. 

O método correntemente usado para determinação de fósforo em 

vacinas conjugadas do tipo B é o método colorimétrico molibdato. O princípio 

do método é a reação do fósforo presente na vacina com molibidato de amônio 

para formar o complexo fosfomolibidato. A absorbância é medida pela cor 

azul desenvolvida pelo complexo, em um espectrofotometro, na região do 

visível do espectroeletromagnético em 820 nm. [Swartz et al. 2000, Chen et al. 

1956]. 

Em seu estudo Swartz [Swartz et al. 2000] avaliou a viabilidade do uso 

da espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado 

como técnica analítica alternativa na determinação de fósforo. Os autores 

obtiveram os seguintes resultados: o limite de detecção para fósforo usando 

ICP-OES na linha 213,62 nm, foi de 80 g PL-1. Para o calculo do limite de 

detecção os autores utilizaram a concentração de fósforo igual a três vezes o 

desvio padrão do sinal de fundo do branco de dez medidas sucessivas.  

A intensidade de emissão das leituras foi linear dentro da região de 

calibração empregada (500 a 5000 g PL-1). A média dos coeficientes de 

correlação foram maiores que 0,99 isso mostra que a técnica apresenta uma 
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ampla faixa de linearidade, e que as curvas de calibração foram bastante 

lineares com coeficientes de correlação bem próximos de um. 

A exatidão do método ICP-OES foi estabelecida por analises do 

conteúdo de fósforo em padrões NIST. Os resultados da concentração de 

fósforo na amostra controle divergiram do valor certificado em 3%. Portanto, 

a técnica apresenta uma elevada exatidão. Para estabelecimento da precisão do 

método ICP-OES, a concentração de fósforo na amostra controle foi 

determinado em duplicata em onze diferentes datas. O coeficiente de variação 

calculado foi 6,7%. Então, além de exato o método também se mostrou 

bastante preciso. 

Para os estudos de percentual de recuperação, as amostras de vacinas 

conjugadas foram adicionadas uma quantidade conhecida de fósforo. Os testes 

foram realizados em diferentes datas. O percentual de recuperação alcançado 

foi de 93 a 99%. A concentração de fósforo foi medida em ambos os 

procedimentos ICP-OES e pelo método molibdato. O percentual de variação 

entre os dois métodos foi de 2,2 a 10,6%. Isso mostra que o ICP-OES pode ser 

empregado na determinação de fósforo em matrizes de vacinas.  

Portanto, foi demonstrado que o método ICP-OES apresenta uma 

elevada precisão e exatidão, na determinação de fósforo em vacinas 

conjugadas, em que geralmente o nível de fósforo é baixo. Esta técnica 

apresenta como vantagens: fácil análise, relativamente livre de interferências 

analíticas, menor manipulação da amostra, levando a uma menor possibilidade 

de perda do analito. Interferências de elementos inorgânicos são evitados pela 

seleção do comprimento de onda específico do analito de interesse. Devido à 

alta temperatura do plasma, minimiza as interferências proporcionadas pela 

matriz orgânica da vacina.  
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O uso combinado destas técnicas de espectroscopia com a técnica de 

injeção de fluxo são de grande importância na introdução da amostra, 

apropriado controle de dispersão das soluções. O nível de ortofosfato e fósforo 

total em amostras de águas utilizando como método de detecção ICP-OES foi 

determinado empregando o acoplamento com injeção de fluxo. O Ortofosfato 

foi determinado usando o método ácido molibdovanadofosfórico e a solução 

após passar pela célula de fluxo foi introduzida no ICP para determinação de 

fósforo total. O comprimento de onda 213,617nm foi selecionado porque a 

elevação da intensidade da radiação de fundo pelo molibdênio e vanádio nos 

reagentes foi menor que o comprimento de onda 214,912nm. O limite de 

detecção do método FIA-ICP-OES foi 500 g PL-1 quando 200 L de solução 

padrão de fósforo foi injetada no sistema. [Estela et al. 2005, Vasilyeva et al. 

1999] 

Mroczek et al. 2000, avaliou o nível de fósforo em soluções aquosas por 

ICP-OES combinado com vaporização eletrotérmica (ETV). A sensitividade 

do fósforo foi dependente dos cátions da amostra. Para entendimento deste 

fenômeno os autores estudaram o comportamento térmico do H3PO4, 

(NH4)2HPO4 e KH2PO4.  Houve uma diferença significativa no comportamento 

térmico das diferentes formas do fósforo. Para explicação deste fenômeno, os 

autores fizeram uso de vários mecanismos de reação, calculados usando dados 

termodinâmicos. Nitratos de lantânio e nitrato de paládio foram utilizados 

como modificadores na estabilização do fósforo durante a etapa de pré-

tratamento térmico e para estabilização uniforme do comportamento térmico. 

Um grande potencial de detecção é usualmente alcançado com o uso de 

ICP-MS. Vasilyeva et al. 1999, avaliou o nível de fósforo e boro por ICP-MS 

em materiais foltovoltáicos de silicone. Boro e fósforo são definidos como 

materiais semicondutores, e um procedimento analítico no controle da 
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concentração destes elementos são necessários, tanto na etapa inicial, 

intermediária e final de produção de materiais fotovoltáicos. ICP-MS é um dos 

melhores métodos analíticos em determinação simultânea e exata na 

determinação de baixas concentrações destes elementos como também de 

outros elementos. Entretanto, matrizes complexas como carvão por exemplo 

apresenta forte interferências espectrais. [Resano 2000, Rodushkin 2000, 

Marina et al. 2001] 

 Marina et al. 2001, fizeram um estudo da determinação de fósforo em 

materiais cerâmicos, para isto fizeram uma comparação da determinação 

utilizando espectrometria de fluorescência de raio-X e espectrometria de 

emissão em plasma indutivamente acoplado. 

 Para analise em ICP-OES foram feitos dois procedimentos de 

solubilização: digestão ácida com HClO4, HNO3 e HF em vasos de teflon e 

fusão: fluxo de NaKCO3:Na2B4O7, 25:10 em um forno de mufla à 1100ºC por 

2 horas. 

De acordo com os autores a grande dificuldade na espectrometria de 

emissão óptica na determinação de fósforo é a escolha da linha de emissão 

pela baixa sensibilidade em rochas e materiais refratários. A linha 213,618 nm 

foi utilizada como a linha de melhor detectabilidade (relação sinal de fundo do 

equipamento), e porque é a que está mais livre de interferências espectrais (Cr, 

Ti) [Farinas 1994]. De Boer e colaboradores 1998 em seus estudos de 

determinação de fósforo em água além da linha 213,618nm também utilizaram 

a linha 178,222 nm. 

Os maiores valores de inclinação das curvas de calibração obtidos para 

XRF (o que representa maior sensibilidade) resultaram em limites de detecção 

mais baixos 30 g P2O5/g para padrões não diluídos. Até 60 g g-1 podem ser 

determinados por espectrometria de Raio-X usando padrões diluídos. O limite 
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de detecção para fósforo detectado por ICP-OES é 200 g P2O5/g. mostrando 

desta forma uma menor sensibilidade na determinação de fósforo por ICP-

OES em comparação à espectrometria de Raio-X. 

De acordo com os autores a região de calibração pelo qual ICP-OES foi 

linear foi 102-105 g /g, é uma extensa região de concentração, indicando que 

se pode trabalhar com amostras de diferentes concentrações. Esta região de 

calibração é mais larga que a região linear observada para XRF 102-104 g /g. 

Repetibilidade (calculada usando o desvio padrão relativo de cinco 

medidas sucessivas, R.S.D.) foi similar para os métodos seguidos. Os 

melhores valores foram obtidos para XRF com discos prensados sem diluição 

(1,5%) e ICP-OES com fluxo de amostra (1,6%), considerando que 2,0% foi 

encontrado para ICP-OES com solubilização por digestão ácida e 2,1% por 

XRF com amostras de padrões diluídos. 

Uma comparação da confiabilidade dos resultados dos métodos 

utilizados mostraram que para baixas concentrações de P2O5  nos padrões de 

NIST 696 e 600, cujo valores certificados são 0,50  0,06, 0,39  0,07 mg 

P2O5 /g respectivamente, fluxo levou à resultados mais exatos (0,8  0,01, 0,6 

 0,01 mg P2O5 /g respectivamente) que procedimentos de digestão ácida (1,5 

 0,03 e 1,3  0,03 mg P2O5 /g) quando as amostras foram analisadas por ICP-

OES. Para ambos os procedimentos, erros positivos foram encontrados para 

baixas concentrações de amostras analisadas, que de acordo com os autores 

pode ser devido à baixa sensitividade das analises. 

De Boer et al.1998, desenvolveram um procedimento para determinação 

de fósforo total dissolvido em amostras de águas por ICP-OES. Severo e 

peculiar efeito matriz na presença de Na e Ca foram observados. Para reduzir 

este efeito matriz uma dupla aproximação foi utilizada consistindo do 



 

 26 

chamado “mínimo matriz” em combinação com um padrão interno (Ga neste 

caso). O mínimo matriz consiste de pequenas quantidades de K, Mg e Na, foi 

adicionado às soluções padrões utilizadas para calibração.  

Para este estudo os autores utilizaram as seguintes linhas de fósforo 

178,222 e 213,619 nm. 3 mgL-1 de Ga foi utilizado como padrão interno e 

monitorado na linha 294,363 nm. Três séries de soluções testes foram 

preparadas em ácido nítrico, pH 1, contendo sódio, cálcio e sódio mais cálcio 

nas concentrações de 0-400 mgL-1, respectivamente. Em todas as soluções 

continham fósforo como NH4H2PO4 na concentração de 5 mgL-1 . Efeito 

matriz foram determinados para as duas linhas do fósforo e para a linha do 

gálio nas três séries de soluções testes. Efeito matriz foi definido pelos autores 

como sendo a percentagem de mudança de sinal para uma solução particular 

comparada com o sinal de uma solução sem matriz [De Boer 1996]. 

Os autores observaram os seguintes resultados: para as duas linhas do 

fósforo (213nm e 178nm) um efeito matriz muito peculiar foi observado: um 

efeito matriz fortemente positivo para baixas concentrações, mantendo o nível 

(positivo) para altas concentrações dos elementos matrizes. O efeito observado 

para fósforo diverge bastante do efeito observado para gálio que apresentou 

efeito matriz negativo, então racionalizando os sinais não resulta em tender 

para zero o efeito matriz que é o objetivo principal. Entretanto, de acordo com 

os autores estes resultados também indicam uma possível solução do 

problema. As linhas que representam a relação do efeito matriz apresentam 

perfil horizontal para concentração de matrizes em torno de 25 mgL-1, 

indicando que quando uma mínima quantidade de matriz está sempre presente, 

as relações dos efeitos matrizes podem ser reduzidas.  

Então, os autores fizeram uma combinação de 10 mgL-1 de K, 10 mgL-1 

de Mg e 20 mgL-1 de Na escolhido arbitrariamente como “mínimo matriz”. Os 
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experimentos com estas três séries de soluções testes foram repetidos, com 

este mínimo de matriz presente em todas as soluções testes. Desta vez as 

linhas que representam o sinal do efeito matriz estão bem próximas, tanto para 

fósforo nas duas linhas de emissão como para gálio. Racionalizando os sinais 

das linhas dos efeitos matrizes tenderam para zero ou próximo de zero, para as 

três séries de soluções testes. Efeitos matrizes residuais foram menores que 

3% para fósforo na linha 213 nm e menor que 9% para P 178 nm para as 

situações investigadas. 
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CAPÍTULO 4 - PROCEDIMENTO 

EXPERIMETAL
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4. Materiais e Métodos 
 

4.1 Reagentes e soluções 

Todos os reagentes utilizados foram de grau e pureza analítica e todo as 

soluções foram preparadas utilizando água destilada-deionizada (18m.cm-1, 

Milli-Q, Milipore). Todo o material utilizado foi descontaminado em banho de 

HNO3 10% por pelo menos 24h e posteriormente lavado com água destilada e 

deionizada. 

 Para a realização dos procedimentos de determinação de fósforo e 

decomposição de amostras foram utilizadas soluções concentradas de 

HNO3(65% Merck) e H2O2 30% (VETEC). 

 As soluções de referências para o elemento P e as soluções dos 

elementos interferentes Ca, K, Mg e Na, além da solução do padrão interno, 

Sc, foram de grau analítico, preparados a partir de solução padrão individual 

contendo 1000 mg.L-1 (Acros Organics) de cada elemento. Todas as soluções 

foram preparadas de maneira que a concentração ácida fosse de 1% de HNO3. 

 Para o P foram preparadas soluções padrões de concentrações de 10, 25, 

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 400mg.L-1. As soluções interferentes foram 

preparadas soluções multielementares entre o P e os elementos Ca, K, Mg e 

Na, onde foi fixada a concentração do elemento P e variou-se a concentração 

dos metais interferentes na faixa de 25 a 300mg.L-1. Para a solução do padrão 

interno, Sc, foi preparada uma solução de 25mg.L-1. 
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4.2 Equipamentos 

  

As amostras foram pesadas em uma balança analítica de precisão 0,1mg, 

marca HR 200(AND).  

Para decomposição das amostras foi empregando um forno de microondas 

MULTIWAVE (ANTON PAR), contendo bloco digestor pressurizado e 

carrossel com 6 frascos em quartzo. Este equipamento permite a pressurização 

em até 75 bar. 

Para o monitoramento de fósforo empregou-se um espectrômetro de 

emissão óptica com plasma de argônio indutivamente acoplado (ICP-OES), 

simultâneo, dual view, modelo Optima 4300 DV (Perkin Elmer). Foram 

empregadas as duas configurações do equipamento, axial e radial, com as 

condições experimentais semelhantes para ambas às configurações (Tabela 1): 

 

Tabela 1. - Parâmetros instrumentais para o ICP-OES PE Optima 4300 DV 

Parâmetro Valor 

Potencia da fonte de radiofreqüência 1350 W 

Posição do detector Axial e Radial 

Número de replicata 3 

Nebulizador 1,5 mL/min 

Gás auxiliar 15,0 L min-1 

Gás do plasma  1,8 L min-1 

Gás da amostra 0,8 L min-1 

Módulo de Integração de sinal  Área 
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Este equipamento emprega em sistema ótico Exchelle com Grade de 

difração de 2400 linhas por milímetro, largura da fenda de 20 m, sendo o 

sistema de introdução de amostra um nebulizador de fluxo cruzado e uma 

câmara de nebulização de duplo passo. A propulsão dos fluidos foi feita 

através de uma bomba peristáltica, modelo Rabbit (Rain). 

Os elementos foram monitorados por ICP-OES nos seguintes 

comprimentos de onda (Tabela 2): 

 

Tabela 2- Comprimento de Onda dos elementos estudados. 

Elemento Comprimento de Onda 

(nm) 

Tipo de configuração 

P  177,434 Axial e Radial 

  178,221 Axial e Radial 

  213,617 Axial e Radial 

  214,914 Axial e Radial 

Sc 361,383 Axial  

 

 

4.3 Amostra 

 

As amostras utilizadas neste estudo foram amostras de banana, por ser 

uma ótima fonte de fósforo, e por apresentar em sua matriz os elementos 

interferentes que se deseja avaliar: metais alcalinos e alcalinos terrosos. 

As amostras de banana são oriundas de um estudo que tinha como 

objetivo utilizar a seiva extraída do caule da bananeira como fertilizante 

natural. Para este trabalho foram analisados dois tipos de amostras de bananas, 
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sendo uma submetida a uma irrigação semanal pela seiva e uma outra amostra 

que não foi submetida a este tratamento. 

Estas amostras eram de banana do tipo pacovan, oriundas no município 

de Baturité no estado do Ceará. 

 

4.4 Preparo da Amostra 

 

 Para o preparo das amostras de banana e material certificado utilizou-se 

um meio oxidante composto de 3 ml HNO3 mais 1mL H2O2. Em frascos de 

polímero (PTFE) e levados para digestão em um forno de microondas 

MULTIWAVE (ANTON PARR), sendo o programa de aquecimento 

apresentado na Tabela 3. Foram empregadas massas de amostras e do padrão 

de farinha da ordem de 250,00 mg, sendo em seguida feita à diluição do 

material para 25mL.  

 

 Tabela 3- Programa de Aquecimento do Forno de microondas 

ETAPA TEMPO (min) POTÊNCIA (W) 

1 1-5 600 

2 5,0 600 

3 10 1000 

4 15 0 
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4.5 Validação da metodologia 

 

Para a validação da metodologia apresentada, determinou-se o teor de 

fósforo em uma amostra de referência. Neste caso utilizou duas amostras de 

farinha de trigo cedidas pelo grupo de Química Analítica Aplicada do Instituto 

de Química da Universidade Federal da Bahia. Estas amostras fazem parte de 

um trabalho de certificação das amostras de farinha de trigo. 

 

 

4.6 Estudos para a determinação das linhas de emissão 

 

Para a metodologia analítica de detecção de P empregando 

espectrometria de emissão atômica avaliou-se quatro comprimentos de onda e 

escolhendo-se os comprimentos de onda de maior intensidade de sinal. Esta 

estratégia permite que diferentes aspectos sejam avaliados como sensibilidade, 

interferência e reprodutibilidade, sobretudo, caso os resultados obtidos entre 

os comprimentos de onda sejam muitos discrepantes. [Winge et al. 1979]. 

Para este estudo investigou-se as linhas de emissão do P de maior 

sensibilidade. Sendo monitorados os comprimentos de onda de 177,434nm, 

178,221nm, 213,617nm e 214,914nm nas configurações axial e radial do 

equipamento. 
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4.7 Estudos para a avaliação da interferência da matriz sobre a 

intensidade de emissão do fósforo 

 

A interferência provocada por matriz de metais alcalinos e alcalinos 

terrosos foi avaliada sobre a intensidade de emissão do fósforo nas 

configurações axial e radial do equipamento de detecção. 

Os elementos Ca, Na, K e Mg foram estudados como efeito matriz 

sobre a intensidade do sinal do P. Para isto fixou-se a concentração do P em 

50mg/L e variou-se a concentração de Ca, Na, K e Mg em soluções 

individuais de 0 a 300mg/L. 

A eliminação desta interferência foi feita avaliando-se o elemento SC 

como padrão interno na concentração de 25 mg.L-1. 

 

4.8 Determinação do Limite de Detecção (LD) e concentração equivalente 

de fundo (BEC). 

 

Os valores de BEC e LD foram calculados para fósforo utilizando as 

linhas de maior sensibilidade, e utilizando as duas configurações do 

equipamento: axial e radial, observando a influência da matriz nestes 

parâmetros. 

Os cálculos foram realizados segundo Fernandes et al.1994. Limite de 

detecção, LD: razão de três vezes o desvio padrão de 30 medidas sucessivas 

do branco pela inclinação da curva de calibração. Concentração equivalente de 

fundo, BEC: inclinação da curva analítica de calibração vezes a média de 11 

medidas de intensidade do branco. 
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EQ1  - LD = 3.dp / B  EQ2 - BEC  = A / B 

      EQ3  LD = 3(BEC x dpr)/100 
 

Onde:  dp  – desvio padrão do branco 

B coeficiente angular da equação da reta da 

curva de calibração 

A coeficiente linear da equação da reta da 

curva de calibração 

  BEC   concentração equivalente do sinal de fundo 

  dpr  - desvio padrão relativo do branco 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 
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 5. Resultados 

 

5.1 Estudo das linhas de emissão do fósforo 

 

A técnica de ICP-OES apesar de ser amplamente empregada na 

determinação de metais, alguns elementos como o fósforo apresenta como 

maior desvantagem à baixa intensidade de emissão em algumas de suas linhas 

e sua pobre sensibilidade. (Wholers, 1985, e Winge, 1979). 

A escolha da linha de emissão foi à primeira etapa no desenvolvimento 

do método para a determinação de fósforo. As linhas de emissão disponíveis 

no equipamento empregado são: 177,434nm, 178,221nm, 213,617nm e 

214,914nm (Tabela 4). Para este estudo foram construídas curvas de 

calibração para as quatro linhas de emissão na configuração axial do 

equipamento. Os valores dos coeficientes angulares das curvas de calibração 

nos quatros comprimentos de onda na faixa de concentração de 10 a 400 mg/L 

estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Inclinações das curvas de calibração do fósforo 

Comprimento de Onda (nm) Inclinação 

 177,434 0,0018 

 178,221 0,0055 

 213,617 207,6 

 214,914 125,6 
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De acordo com a Tabela 4 pode-se perceber que os comprimentos de 

onda de maior sensibilidade são 213,617nm e 214,914nm, pois foram os que 

apresentaram os maiores valores de inclinação da curva de calibração, 207,6 e 

125,6 respectivamente. Sendo estes comprimentos de onda os escolhidos para 

a realização deste trabalho. Os demais comprimentos de onda apresentaram 

valores de inclinação bem inferior aos citados acima, mostrando desta forma 

uma sensibilidade extremamente baixa, o que de acordo com Marina 2001, a 

baixa sensitividade impossibilita alcançar baixos limites de detecção, o que 

impossibilitaria a análise de amostras com baixa concentração de fósforo. Os 

comprimentos de ondas de maior sensibilidade obtidos estão de acordo com os 

relatados na literatura: 213,617nm e 214,914nm. [Swartz et al.2000, De Boer 

et al. 1998, Maclaren et al. 1981, Farinas 1989]. 

 

5.2 Linearidade das configurações axial e radial 

Depois de definido o comprimento onda, o segundo parâmetro a ser 

avaliado foi à faixa de linearidade das concentrações nas duas configurações 

do equipamento: axial e radial. A Figura 2 apresenta a curva de calibração do 

fósforo na faixa de concentração de 50 a 300 mg/L nos dois comprimentos de 

onda estudados, 213,617nm e 214,914 nm, e nas configurações axial e radial:  
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Figura 2: Curvas de calibração do fósforo para os comprimentos de ondas 

213,617nm e 214,914nm nas configurações axial e radial. (■ 

213nm Axial; ●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 

 

A tabela 5 apresenta o resumo dos dados das curvas de calibração do 

fósforo nos comprimentos de onda 213,617 e 214,914nm nas configurações 

axial e radial. 
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Tabela 5: Dados da curva de calibração de fósforo em diferentes 

comprimentos de onda. 

Comp de onda 

(nm) 

Config. Coef. Linear Coef. 

Angular 

Coef. de 

correlação 

213,617 Axial 84,8 207,6 0,9999 
Radial -32,2 34,55 0,9994 

214,914 Axial -16,3 125,6 0,9999 
Radial -17,9 21,46 0,9994 

 

Pode-se observar que ambas as configurações, axial e radial, 

mostraram-se lineares dentro da faixa de concentração de fósforo estudada, de 

50 a 300 mg/L, com coeficientes de correlação bem próximos de um. Outro 

aspecto a ser destacado seria a seria a amplitude da faixa de concentração, o 

que se permite trabalhar com amostras contendo diferentes concentrações de 

fósforo. 

Pode-se perceber através da inclinação das curvas de calibração 

apresentada pela Figura 2 e os dados quantitativos da Tabela 3 que a linha 

213,617nm apresentou uma maior sensibilidade em relação à linha 

214,914nm. 

A configuração axial também apresentou uma maior sensibilidade 

quando comparada com a configuração radial para os dois comprimentos de 

onda 213,617 e 214,914nm. Os resultados obtidos apresentaram uma variação 

de sensibilidade da ordem de 6 vezes maior para a configuração axial em 

relação a configuração radial, sendo semelhante para ambos os comprimentos 

de onda monitorados. Entretanto, para o desenvolvimento desta metodologia, 

sobretudo na avaliação de possíveis interferências, foram considerados as duas 

configurações e os dois comprimentos de onda. 
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5.3 Estudo da interferência no sinal de emissão do fósforo 

 

Os estudos de interferência no sinal de fósforo foram realizados 

considerando relatos da literatura. Amostras contendo metais alcalinos (Na e 

K) e alcalinos terrosos (Ca e Mg) causam variação na intensidade de emissão 

do sinal do fósforo, o que pode ocorrer para o tipo de amostra empregada 

neste trabalho. Essa variação de sinal representa o efeito matriz, que é 

expressa em percentagem de mudança do sinal para uma solução particular 

comparado com o sinal de uma solução sem matriz, devido à concentração de 

um ou mais elementos em particular sobre o sinal do analito. [De Boer 1998, 

De Boer 1996]. 

A Figura 3 representa o efeito da variação da concentração de potássio 

sobre o sinal de emissão do fósforo para os comprimentos de onda e 

configurações estudadas. 
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Figura 3: Estudo do efeito da concentração de potássio no sinal de fósforo (■ 

213nm Axial; ●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 

 

 

De acordo com a Figura 3 percebe-se que a interferência proporcionada 

pelo potássio sobre o fósforo nas duas linhas de emissão (213nm e 214nm) e 

nas duas configurações (axial e radial) apresentaram o mesmo perfil. Para 

concentrações de potássio até 50 mg/L o efeito matriz foi bastante 

pronunciado causando um aumento do sinal de fósforo até 55%. Para 

concentrações entre 50 e 200 mg/L de K, as curvas apresentaram uma 

tendência a estabelecer um perfil horizontal, sendo esse aumento de sinal 

aproximadamente da ordem de 37%. Para concentrações acima de 200 mg/L 

de K, percebe-se um declínio da interferência até atingir 22% em 300 mg/L de 

K. Estes resultados foram similares aos apresentados por Wenrich et al.1995, 
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para o plasma de configuração radial, em que o efeito matriz positivo para 

baixas concentrações dos elementos matrizes e mais normalmente negativos 

para altas concentrações. Outra evidência refere-se à semelhança da 

interferência obtida para ambas as configurações, independentemente do 

comprimento de onda ou posição do detector. 

A Figura 4 representa a variação do sinal do fósforo para o 

comprimento de onda 213,617 nm nas configurações axial e radial e para o 

comprimento de onda 214,914nm nas configurações axial e radial, em função 

da concentração de magnésio. 
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Figura 4: Estudo do efeito da concentração de magnésio no sinal de fósforo (■ 

213nm Axial; ●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 
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O perfil da interferência apresentada pelo magnésio na Figura 4 foi 

semelhante ao apresentado com potássio como elemento matriz, com valores 

percentuais de interferência um pouco menor em relação ao potássio como 

elemento matriz, em torno de 40% para o comprimento de onda 214nm na 

configuração axial. Entre 50 e 200 mg/L, a queda do efeito matriz não foi tão 

acentuada como no caso do potássio. 

A figura 5 representa a variação do sinal do fósforo para o comprimento 

de onda 213,617nm nas configurações axial e radial e para comprimento de 

onda 214,914nm nas configurações axial e radial, em função da concentração 

de cálcio. 
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Figura 5: Estudo do efeito da concentração de cálcio no sinal de fósforo (■ 

213nm Axial; ●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 

 

O perfil da interferência apresentada pelo cálcio, Figura 5, foi distinto 

da apresentada pelo potássio e magnésio. O efeito matriz do cálcio na 
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concentração de 25 mg/L foi semelhante para as duas configurações e 

comprimentos de onda, com variação da ordem de 15%. Contudo, após esta 

concentração, ocorreu uma diferenciação no percentual da interferência para 

as duas configurações. Após 50 mg/L a interferência para a configuração axial 

foi mais acentuada, enquanto que na configuração radial este efeito pode ser 

considerado mínimo, estando próxima a zero.  

A Figura 6 representa a variação do sinal do fósforo para o 

comprimento de onda 213,617nm nas configurações axial e radial e para 

comprimento de onda 214,914nm nas configurações axial e radial, em função 

da concentração de sódio. 

0 50 100 150 200 250 300

0

10

20

30

40

E
fe

ito
 M

at
riz

 (%
)

 Na (mg/L)
 

Figura 6: Estudo do efeito da concentração de sódio no sinal de fósforo (■ 

213nm Axial; ●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 
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O perfil da interferência apresentada pelo sódio, Figura 6, foi 

semelhante à apresentada pelo potássio e magnésio. O efeito matriz 

proporcionado pelo sódio na concentração de 25 mg/L foi em torno de 33%. 

Entretanto, após esta concentração, há um estabelecimento de um patamar de 

interferência em torno de 28%. 

Embora os estudos existentes na literatura não abordem as possíveis 

causas deste aumento do sinal de fósforo em relação à concentração dos 

elementos estudados, uma possível explicação para os perfis observados, pode 

ser baseado em Sapkota 2005, que apesar de não ter trabalhado com fósforo 

observou efeito similar de interferência positiva proporcionada por sódio e 

potássio sobre a intensidade de emissão de lítio, sódio, e potássio. O fato dos 

metais (Ca, K, Mg e Na) possuírem um baixo potencial de ionização, pode 

acarretar uma elevação da densidade eletrônica com a ionização dos mesmos 

na tocha. Portanto, o aumento da densidade eletrônica no meio favorece o 

deslocamento de equilíbrio, no sentido de aumentar a população de átomos no 

estado fundamental de fósforo, em detrimento da população de íons fósforo, o 

que reflete nos comprimentos de onda estudados 213,617nm e 214,914nm, 

sendo estas as linhas atômicas de emissão do fósforo.  
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5.4 Estudo da Correção de Interferências de metais alcalinos e 

alcalinos terrosos no sinal do fósforo 

 

5.4.1 Estudo da variação da potência do plasma 

 

A primeira estratégia investigada para a correção dessas interferências 

foi à mudança da temperatura do plasma, pela alteração da potência aplicada 

pela fonte de radiofrequência. Fez-se um estudo da intensidade de emissão do 

fósforo nas potências de 1300W e 1500W tendo como elemento matriz o 

cálcio (Figura 7).  
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Figura 7: Estudo do efeito da variação de temperatura sobre o sinal do fósforo 

tendo o cálcio como elemento matriz (■ conf radial com 1300 W ● 

configuração axial com 1300 W;  conf. radial com 1500W; 

configuração axial com 1500W). 
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Os resultados obtidos não foram muito promissores uma vez que os 

perfis de interferência foram semelhantes aos obtidos para ambas as potências, 

de 1300W e 1500W. O que demonstra que esta variação da intensidade de 

emissão do fósforo independe da temperatura da tocha. Indicando que além de 

interferência física há uma interferência química proporcionada pela matriz 

em questão, já que uma mudança das condições operacionais do aparelho não 

influenciou no perfil de interferência observado para a matriz estudada. 

 

 

5.4.2 Estudo do uso do padrão interno 

 

Outro estudo desenvolvido para a diminuição da interferência, foi o uso 

de padrão interno, sendo que nesta avaliação empregou-se o escândio como 

padrão interno.  

Inicialmente fez-se uma avaliação da linearidade das curvas de 

calibração obtida com a razão do sinal do fósforo pelo o sinal do escândio, nos 

comprimentos de onda e configurações estudadas. (Figura 8). 
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Figura 8: Estudo da linearidade das curvas de calibração pela relação do sinal 

P/Sc (■ 213nm Axial; ●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm 

Radial). 

 

 

Em todas as avaliações houve uma boa linearidade das curvas de 

calibração com o uso do padrão interno, tanto nas configurações axial como 

radial, e em ambos os comprimentos de onda. Manteve-se a maior 

sensibilidade da configuração axial em relação a radial, condizente com o 

perfil obtido na Figura 2, que apresenta a curva de calibração para o fósforo 

sem o padrão interno. 
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Posteriormente, foram feitos testes envolvendo o efeito do padrão 

interno na tentativa de minimizar a interferência proporcionada pelos metais 

alcalinos e alcalinos terrosos sobre o sinal de fósforo.  

A Figura 9 representa o efeito do padrão interno sobre a variação do 

sinal do fósforo em função da concentração de potássio, para os comprimentos 

de onda e configurações estudadas.  
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Figura 9: Estudo do efeito do padrão interno, Sc, na interferência da 

concentração de potássio no sinal de fósforo (■ 213nm Axial; 

●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 

 

Analisando-se a Figura 9 pode-se perceber claramente a eficiência do 

padrão interno na minimização da interferência proporcionada pelo potássio, 

houve uma redução do efeito matriz de 55% para máximos de 10%, para a 
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concentração de 25 mg/L de K. Valores ainda mais baixos de interferência 

foram obtidos para concentrações maiores de potássio, sendo este valor da 

ordem de ate 3%. Portanto, o uso do padrão interno, Sc, foi capaz de 

minimizar o efeito da variação da concentração do potássio sobre a 

intensidade de emissão do fósforo.  

A Figura 10 representa o efeito do padrão interno sobre a variação do 

sinal do fósforo em função da concentração de magnésio, para os 

comprimentos de onda e configurações estudadas.  
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Figura 10: Estudo do efeito do padrão interno, Sc, na interferência da 

concentração de magnésio sobre o sinal de fósforo (■ 213nm 

Axial; ●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 
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O perfil do gráfico apresentado pela Figura 10 foi semelhante ao do 

potássio, ou seja, o uso do padrão interno foi capaz de corrigir o efeito da 

variação do sinal do fósforo provocada pelo magnésio. Com o uso do padrão 

interno o efeito matriz foi reduzido de 40% para máximos de 6% de 

interferência. 

A Figura 11 representa a razão do sinal do fósforo pelo sinal do 

escândio no efeito da interferência proporcionada pelo cálcio. 
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Figura 11: Estudo do efeito do padrão interno, Sc, na interferência da 

concentração de cálcio no sinal de fósforo (■ 213nm Axial; 

●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial). 

 

O uso do padrão interno também foi capaz de corrigir a interferência 

proporcionada pelo cálcio, porém não foi tão eficiente como as apresentadas 

para a correção do potássio e magnésio, pois para altas concentrações de 
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cálcio a curva tem um perfil ascendente de efeito matriz. A configuração axial 

mais uma vez apresentou um perfil de interferência superior à apresentada 

pela configuração radial. Entretanto, o percentual do efeito matriz ficou em 

torno de 7,5% para a faixa de concentração estudada, sendo esta uma variação 

aceitável. 

A Figura 12 representa a razão do sinal do fósforo pelo sinal do 

escândio no efeito da interferência proporcionada pelo sódio. 
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Figura 12: Estudo do efeito do padrão interno, Sc, na interferência da 

concentração do sódio sobre o sinal de fósforo (■ 213nm Axial; 

●213nm Radial; 214nm Axial; 214nm Radial).  

 

Com o uso do padrão interno, o efeito do sódio sobre o sinal de fósforo 

foi reduzido de 33% de efeito matriz para um percentual de 3,5% (Figura 12). 
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Portanto, o uso do escândio foi extremamente eficiente na redução da 

interferência proporcionada pelo sódio. 

De uma maneira geral o uso do padrão interno, escândio, minimizou o 

efeito da interferência das matrizes Ca, K, Mg e Na, para valores inferiores a 

10%. Percebe-se que o efeito do padrão interno foi semelhante para todos os 

metais estudados como interferentes, excetuando-se o Ca, que foi mínimo esse 

efeito. 

Estes resultados são melhores aos obtidos por  De Boer 1998, tendo em 

vista que em seu estudo o uso apenas do padrão interno não foi capaz de 

resolver o efeito matriz provocados pelos elementos Ca, Na e Na + Ca, sendo 

necessária uma compatibilização com a dopagem das espécies interferente nas 

soluções, tornando assim o valor da interferência nivelada para as soluções 

dos padrões de referências, do branco e das soluções de amostras. Neste caso 

para a dopagem utilizou a adição das seguintes concentrações 10 mg/L de K, 

10 mg/L de Mg e 20 mg/L de Na. 

O uso do padrão interno tem sido empregado na correção da 

interferência física (nebulização e processos de atomização na tocha e 

transporte), neste estudo porém o uso do padrão interno também foi eficiente 

na diminuição do efeito da matriz interferente (metais alcalinos e alcalinos 

terrosos). 

Buscando-se entender o que realmente ocorreu neste efeito de redução 

da interferência fez-se um estudo envolvendo a avaliação do efeito da 

concentração do potássio no sinal do fósforo e do escândio (Figura 13). 
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Figura 13: Estudo do efeito da concentração de potássio sobre no sinal do 

fósforo e do escândio na configuração axial.  (■ Sc 361 nm; ● P 

214 nm ;  P/Sc).  

 

De acordo com a Figura 13 observa-se que o efeito da interferência 

proporcionada pelo potássio foi similar tanto para o sinal do fósforo como do 

escândio, e que, portanto, racionalizando o sinal do fósforo pelo sinal do 

escândio há uma redução considerável do efeito da variação do sinal do 

fósforo proporcionado pelo elemento matriz. 
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5.5  Validação da Metodologia 

 

A validação do método proposto foi realizada considerando diferentes 

parâmetros, tais como linearidade, limite de detecção, coeficiente de 

correlação, sensibilidade, exatidão entre outros.  

Para estudo da linearidade foram plotadas curvas da razão do sinal do P 

com Sc (Figura 14).  

 

Figura 14: Curvas de calibração do fósforo, empregando padrão interno para 

os comprimentos de ondas 213,617nm e 214,914nm nas 

configurações axial e radial. (■ 213nm Axial; ●213nm Radial; 

214nm Axial; 214nm Radial). 
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Na tabela 6 estão contidos os parâmetros das curvas de calibração 

obtidas nos comprimentos de onda 213,617 e 214,914nm nas configurações 

axial e radial. 

 

Tabela 6: Dados da curva de calibração de fósforo em diferentes 

comprimentos de onda com padrão interno. 

Comp de onda 

(nm) 

Config. Coef. Linear 

( x 10-4) 

Coef. Angular 

( x 10-5) 

Coef. de 

correlação 

213,617 Axial 3,13 2,22 0,9976 
Radial 0,24 0,26 0,9987 

214,914 Axial 1,84 1,40 0,9979 
Radial 0,39 0,35 0,9986 

 

 

A faixa linear obtida foi à mesma quando se investigou as curvas 

contendo somente fósforo. Observa-se, ainda, que o coeficiente de correlação 

obtido foi compatível com as curvas que continham somente fósforo para os 

comprimentos de ondas e configurações investigadas. Entretanto, observa-se 

uma inversão de sensibilidade na configuração radial em relação aos dados 

obtidos na Tabela 5, desta forma, pode-se dizer que a linha 214 nm na 

configuração radial seria mais sensível que a linha 213 nm radial quando se 

utiliza o escândio como padrão interno.   

Para a avaliação da exatidão do método proposto, determinou-se o teor 

de fósforo em duas amostras de farinha de trigo de referência, NIT 4 e JEQ 1, 

utilizando escândio como padrão interno. A tabela 7 apresenta os teores de 

fósforo das amostras de referência em ambos os comprimentos de onda e em 

ambas as configurações.  
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Tabela 7: Comparação dos teores de P nos Padrões Certificados 
 

 NIT 4 JEQ 1 

 P (g/g sd)  P (g/g sd)  

Referência 1191  23 1079  15 

213nm Axial 947  55 1030  20 
213nm Radial 1118  48 1221  10 
214nm Axial 1105  54 1186  13 
214nm Radial 1179  47 1278  10 

 

De acordo com a tabela 7 pode-se dizer que, os valores analisados 

apresentaram-se próximos dos valores de referência quando considerados os 

desvios padrões. De uma maneira geral, ambos os comprimentos de onda e 

ambas as configurações do equipamento podem ser utilizadas na determinação 

de fósforo por ICP-OES, de acordo com o procedimento proposto, ou seja, o 

uso do padrão interno.  

Contudo, percebe-se que na linha 213 axial, obtém-se os menores teores 

de fósforo que em relação às demais configurações, isto pode estar 

relacionado ao fato de que a configuração axial, apesar de maior sensibilidade, 

sofre maiores efeitos da interferência dos metais alcalino e alcalinos terrosos.  

Outro parâmetro avaliado foi o Limite de Detecção e o BEC do método 

proposto, os resultados obtidos estão na Tabela 8.  
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Tabela 8: Valores dos Limites de Detecção obtidos pelo desvio do 

branco e pelo BEC para os comprimentos e configurações estudadas. 

 

 LD BEC 

 (mg/L) x10-3  (mg/L) x10-3  

P 213nm Axial 36  8  

P 214nm Axial 47  100  

P 213nm Radial 170  200  

P 214nm Radial 120  102  

 

De acordo com os resultados, observa-se que na configuração Radial, os 

limites de detecção obtidos pelo desvio padrão do branco e pelo BEC estão 

próximos com mesma ordem de grandeza. Quando se compara as duas 

configurações, há uma diminuição dos valores dos limites para a configuração 

axial em relação à radial, isso justifica então, escolher as linhas de maior 

sensibilidade, pois teores de fósforo cada vez menores podem ser 

determinados.  

Para aplicação da metodologia proposta foi determinado o teor de 

fósforo em amostra de banana, devido esta amostra conter elevado teor de 

metais alcalinos (Na e K) e alcalinos terrosos (Ca e Mg). Os teores destes 

elementos estão apresentados na tabela 9 em duas amostras de banana, obtidas 

a partir de um estudo sobre o uso da seiva extraída do caule da banana no 

efeito da produtividade, amostras de banana sem o referido tratamento (BST) 

e amostras com o tratamento (BTS). 
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Tabela 9: Caracterização mineral das amostras de banana BST e BTS 

Elemento Amostras 
BST (g/gsd) BTS (g/gsd) 

Mg  963 23 1.054 80 

Na  19,64 0,54 20,65 6,69 

K  12.368  404 12.221  699 

Ca  155 4 179 21 

 

De acordo com os resultados, os teores de Na e Ca encontram-se dentro 

da faixa estuda na avaliação dos interferentes, por outro lado, os teores de K e 

Mg encontram-se superiores aos valores estudados. Sendo que para a 

determinação de fósforo deve-se empregar o padrão interno para correção dos 

efeitos da interferência.  

A determinação de fósforo em amostras de banana foi realizada e os 

teores obtidos encontram-se na tabela 10. Foram monitorados nas duas linhas 

de emissão 213 nm na configuração radial e 214 nm na configuração axial. 

 

Tabela 10: Comparação dos teores de P em amostras de BST e BTS. 

 BST BTS 

 Média g/g Desvio sd Média g/g Desvio sd 

P 213nm Axial 580,35   16,69 984,40   56,81 

P 214nm Axial 765,38   22,98 1167,48   52,96 

P 213nm Radial 762,64   15,29 1147,97   26,81 

P 214nm Radial 838,38   24,13 1234,61   34,35 
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De acordo com a tabela 10 pode-se comprovar um aumento do teor de 

fósforo para a banana cultiva sob o tratamento de irrigação da seiva 

semanalmente, estando este aumento superior da ordem de 50%.  

Ressalta-se ainda que, os teores determinados na linha 213 axial, estão 

inferiores as demais configurações, estando assim de acordo com o 

comportamento observado nas amostras de padrão certificado, ou seja, com 

esta configuração mais susceptível a interferências. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO
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6. Conclusão 
 
 

 A investigação da determinação de fósforo empregando ICP-OES foi 

realizada inicialmente pela escolha dos comprimentos de onda, 177,434; 

178,221; 213,617 e 214,914nm. Dentre estas as duas últimas linhas foram as 

que apresentaram maior sensibilidade de emissão do fósforo para este 

equipamento. Os demais comprimentos de onda apresentaram valores de 

sensibilidade extremamente baixa, o que impossibilitaria a análise de amostras 

com baixa concentração de fósforo.  

A linha 213,617 nm mostrou-se mais sensível que a linha 214,914 nm, e 

também a configuração axial apresentou uma maior sensibilidade quando 

comparada com a configuração radial para os dois comprimentos de onda 

213,617 e 214,914 nm. Entretanto, estas configurações de maior sensibilidade 

estão mais susceptíveis a interferências. 

Depois de definido os comprimentos de onda de maior sensibilidade, 

avaliou-se a faixa de linearidade das curvas de calibração. A faixa de 

concentração entre 50 a 300 mg/L mostrou-se bastante linear nos dois 

comprimentos de onda e nas duas configurações do equipamento: axial e 

radial, com coeficientes de correlação bem próximos de um. 

 A possibilidade de interferência no sinal do fósforo mostrou-se positivo 

para a presença de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Variações da ordem 

de 55% para potássio, 40% para magnésio, 15% para cálcio e 33% para sódio 

sobre o sinal do fósforo foram obtidas.  

O efeito do aumento da temperatura do plasma pelo aumento da 

potência da radiofreqüência para contornar o efeito da variação do sinal do 
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fósforo proporcionado pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, não alterou 

o perfil da interferência proporcionado pelo elemento matriz, indicando, 

portanto que além de interferência física há uma interferência química 

proporcionada pela matriz da amostra. 

Esta correção só foi possível de ser minimizada com o uso de um 

padrão interno. O escândio mostrou-se eficiente na redução de interferências 

físicas como mudanças na eficiência no transporte da amostra, e interferências 

químicas proporcionadas por matrizes de metais alcalinos (Na e K) e alcalinos 

terrosos (Ca e Mg), com correções de 90 % de redução da interferência. 

Embora a redução da interferência não tenha sido obtida plenamente, o valor 

de interferência determinado com o padrão interno não compromete 

estatisticamente as determinações. Isto pôde ser comprovado quando se 

avaliou a exatidão do método proposto com amostras certificadas de farinha 

de trigo. 

De acordo com o trabalho desenvolvido pode-se concluir que a 

metodologia apresentada para a determinação de fósforo por ICP-OES em 

matrizes orgânicas mostrou-se satisfatória. Contudo, esta determinação é 

influenciada pelo tipo de amostra, para amostras que contenham teores 

elevados de metais alcalino e alcalino terroso é imprescindível que soluções 

de contorno sejam empregadas, como no caso o uso de padrão interno. 
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