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RESUMO 

 

A determinação de elementos a nível de traço em amostras aquosas frequentemente 
necessita de uma etapa de pré-concentração, que pode ser realizada por diversas 
metodologias, sendo propostas e adaptadas de acordo com a natureza da amostra, 
concentração do analito e a técnica empregada para sua quantificação. No presente 
trabalho, tem-se como objetivo a determinação de elementos à nível traço pela metodologia 
adaptada de pré-concentração por coprecipitação com hidróxido de ferro (III), aplicando-a 
em amostras multielementares preparadas a partir de padrões, para verificação das 
recuperações. A metodologia é aplicada também a águas naturais como parte do projeto 
CNPq ICMBio 2018 e à uma água hipersalina sintética. O procedimento consiste na 
formação do precipitado a partir de um volume conhecido de amostra e da adição de uma 
quantidade de padrão de ferro, seguido da separação deste do meio e dissolução em meio 
ácido em volume reduzido, de forma a se obterem fatores de pré-concentração entre 15 a 80 
vezes, para 80 mL e 500 mL, respectivamente. A determinação de elementos traço por 
espectrometria de emissão ótica, ICP OES e MIP OES, foi possível para elementos com 
concentrações abaixo de seus limites de detecção nas amostras originais. No entanto, as 
soluções tinham alta concentração de ferro, que causa interferências espectrais, mas que 
puderam ser minimizadas pela escolha da linha de emissão menos interferida para cada 
analito. Os resultados de recuperação para Ba, Sr, Mg e Y ficaram entre 90% a 110%, com 
resultados em águas naturais comparáveis à análise direta em ICP-MS. Foi verificado que a 
salinidade influencia negativamente as recuperações pelo efeito da força iônica. Estudos 
relacionados aos efeitos da matriz mostraram que o meio em HNO3 10% interfere 
significativamente nas curvas de calibração de alguns elementos pela supressão do sinal e 
por isto deve ser simulado no preparo destas. Experimentos de dessorção em diferentes 
faixas de pH indicam que na formação do precipitado, a oclusão dos elementos predomina 
sobre a adsorção. 

 
Palavras-chave: Pré-concentração; elementos traço; hidróxido de ferro (III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 
 
The determination of trace elements in aqueous samples often requires a pre-concentration 
stage, which can be performed by various methodologies, being proposed and adapted 
according to the nature of the sample, concentration of the analyte and the technique used 
for its quantification. In the present work, the objective is to determine trace elements by 
the methodology adapted to pre-concentration by coprecipitation with iron hydroxide (III), 
applying it in multi-elemental samples prepared from standards for verification of 
recoveries. The methodology is applied to natural waters as part of the CNPq ICMBio 2018 
project and to a synthetic hypersaline water. The procedure consists of the formation of 
precipitate from a known sample volume and the addition of an iron standard quantity, 
followed by its separation from the matrix and dissolution into acidic medium in reduced 
volume, in order to obtain preconcentration factors between 15 and 80 times, to 80 mL and 
500 mL, respectively. The determination of trace elements by optical emission 
spectrometry, ICP OES and MIP OES, was possible for elements with concentrations 
below their detection limits in the original samples. However, the solutions had high iron 
concentrations, which caused spectral interference but could be minimized by the choice of 
the less interfered emission line for each analyte. The recovery results for Ba, Sr, Mg and Y 
were between 90% to 110%, with results in natural waters comparable to direct analysis by 
ICP-MS. It was verified that salinity negatively influenced recoveries due to the effect of 
ionic force. Studies related to the effects of the matrix showed that the medium in HNO3 
10% significantly interferes in the calibration curves of some elements by signal 
suppression and therefore should be simulated in the preparation of these. Desorption 
experiments in different pH ranges indicate that in the formation of the precipitate, the 
occlusion of the elements predominate on adsorption. 
 
 
Keywords: Preconcentration; trace elements; iron hydroxide (III) 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Elementos traço  

 A definição de traço se aplica a qualquer componente de uma amostra o qual se 

encontra em uma concentração ou massa indetectáveis aos métodos de análise conhecidos, 

por estarem abaixo de seus limites de detecção, geralmente abaixo do nível de 1 mg L-1 em 

águas naturais. Em muitas matrizes, especialmente as relacionadas a amostras ambientais, 

as concentrações dos íons metálicos de interesse são muito baixas para que se ocorram 

precipitações. Para estes tipos de analitos, utiliza-se o termo “elementos traço”. A 

classificação de um elemento como traço se relaciona com o tipo de amostra analisada. Por 

exemplos, em rochas, elementos tais como alumínio, ferro e titânio podem ser majoritários, 

porém, nas águas, estão presentes em nível traço, devido a sua baixa mobilidade na 

superfície terrestre. (GAILLARDET,2003). 

A presença de elementos traço em amostras ambientais aquosas, tais como águas de 

rio e de chuva, ocorrem de maneira natural através de processos de intemperismo das 

rochas e lixiviação do solo (GUILHERME et al., 2005). Entretanto, a influência humana 

através da geração de resíduos de atividades mineradoras e despejo de efluentes industriais 

e/ou municipais em corpos receptores sem tratamento prévio, contribui para a poluição de 

ecossistemas aquáticos pelo acúmulo destes elementos em quantidades tóxicas, causando 

impactos significativos à fauna e flora locais, além de riscos à saúde de populações 

ribeirinhas. Elementos traço como as terras raras (ETR ou REE, do inglês Rare Earth 

Elements) são um exemplo deste cenário, podendo fornecer informações sobre processos 

geológicos e ambientais, porém são constituintes da maioria dos aparelhos eletrônicos, 

sendo apontados como poluentes emergentes. Sendo assim, a questão ambiental tem sido 

um fator crucial para um aumento do interesse de órgãos e empresas ligadas à preservação 

do meio ambiente em quantificar e monitorar estes elementos em diversas amostras. 

Muitos dos elementos traços contidos em diversos componentes da biosfera (solo, 

ar, água) são considerados essenciais aos seres vivos, embora possuam potencial tóxico 

quando presentes em quantidades acima das pré-estabelecidas, como por exemplo, descritas 

na resolução nº 357 do CONAMA (BRASIL, 2005).  Alguns exemplos são cobre, zinco, 

selênio, molibdênio, cobalto, os quais tanto a deficiência afeta diretamente os processos 

metabólicos e de nutrição, quanto o excesso causam efeitos nocivos, em particular aos seres 

humanos (WADA, 2004). 
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1.1.1 Pré-concentração de elementos traço 

 Existem diversos métodos relacionados à pré-concentração de elementos traço em 

uma amostra, desde uma simples evaporação no caso de amostras líquidas, até a separação 

do analito e da matriz, empregando, por exemplo, resinas trocadoras de íons. O primeiro 

exemplo se tornou obsoleto, devido ao longo processo e possíveis contaminações, enquanto 

que métodos empregando resinas podem ser demorados quando o material é sintetizado, 

além de ser onerosos. A extração líquido-líquido empregando solventes permite também a 

separação do analito de sua matriz. Os elementos extraídos em fase orgânica podem ser 

determinados por análise direta (BRUNINX, 1975, GOUDA, 2016). 

Dentre os métodos de pré-concentração conhecidos, destaca-se a coprecipitação 

com uso de agentes inorgânicos que tenham sua solubilidade condicionada ao pH, como no 

caso dos hidróxidos. Esses podem ser formados a partir de elementos em alta concentração 

na própria matriz ou após sua adição à amostra, citando como exemplo Ca(OH)2, Mg(OH)2, 

Al(OH)3 e, como enfoque deste trabalho, Fe(OH)3 (ALFASSI, 1998; ARSLAN, 2018 ). 

Este último apresenta uma ampla diversidade de metodologias que podem ser estudadas e 

adaptadas, além do ferro ser um reagente padrão de baixo custo. Nesse caso, a 

coprecipitação permite altos fatores de pré-concentração, o que melhora significativamente 

os limites de detecção do método em amostras que contém elementos traço. As 

metodologias envolvidas em geral são simples e menos onerosas do que as que utilizam 

resinas trocadoras de íons, além de não gerarem rejeitos tóxicos como na extração líquido-

líquido (BAHADIR et al., 2014; NUR et al., 2019). 

 As técnicas de espectrometria atômica, como a espectrometria de emissão atômica 

com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) e com plasma induzido por microondas 

(MIP OES), são usualmente empregadas para quantificar os elementos traço nas soluções 

após pré-concentração. No entanto, a larga faixa espectral de emissão do ferro provoca 

interferência nas linhas de emissão de alguns elementos, sendo este o principal fator 

limitante da metodologia, já que o ferro se encontra em concentração muito superior à dos 

demais elementos de interesse da amostra. Além disto, a técnica não apresenta seletividade 

a qualquer componente, como ocorre no caso de resinas. Apesar destas desvantagens, a 

utilização do hidróxido de ferro como agente coprecipitante é recomendada para a pré-

concentração de cátions metálicos, pois além das vantagens citadas anteriormente, possui 

ampla faixa de pH de trabalho (entre 4-9) e boa capacidade de adsorção iônica e molecular 

(CHAN, 1966; CHAU, 1965; CHUECAS, 1965; HUDNIK,1978). 
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O ferro usado para a formação do hidróxido pode ser encontrado naturalmente na 

própria matriz da amostra original, como no caso de amostras de sedimentos ou rochas, ou 

adicionado a partir de padrões monoelementares, caso este se encontre em baixas 

concentrações, como em amostras de águas pluviais ou salinas. O procedimento padrão 

para este método se baseia na formação e separação do precipitado e posterior dissolução 

em solução ácida, em um volume reduzido, contendo os elementos de interesse. Diversas 

literaturas relatam recuperações entre 45 a 95 %  para elementos de terras raras (BAYON et 

al., 2008 e 2010; LI et al., 2016; QI, 2005; TAICHENG, 2002). 

 

1.2 Tipos de coprecipitação e seus processos 

A coprecipitação é conhecida em procedimentos relacionados à gravimetria como 

contaminação de um precipitado insolúvel por substâncias que são normalmente solúveis, o 

que a torna um fenômeno indesejado para este tipo de procedimento. Entretanto, sob 

condições controladas a coprecipitação é amplamente explorada como uma ferramenta em 

técnicas de pré-concentração para análises químicas de analitos com concentrações muito 

baixas ( μg L-1 ou até ng L-1). Para este trabalho, o agente coprecipitante, hidróxido de 

ferro, é formado a partir de soluções contendo altas concentrações de Fe3+ em meio 

levemente alcalino. O sólido do componente de maior concentração é formado e 

precipitado simultaneamente aos demais componentes, que se encontram em concentrações 

muito inferiores e que, em condições normais, permaneceriam em solução, se incorporando 

ao precipitado formado.  

A coprecipitação é um fenômeno físico-químico que pode ocorrer na forma de 

quatro processos distintos: adsorção superficial, formação de cristais mistos, oclusão e 

aprisionamento mecânico (ESTADOS UNIDOS, 2004; KOLTHOFF, 2010), sendo que os 

dois primeiros tipos são processos que se baseiam em equilíbrios e os demais se relacionam 

com a cinética do crescimento do cristal (SKOOG et al, 2014) . No caso de coloides do 

hidróxido de ferro (III), esses processos podem ser descritos de forma resumida a seguir: 

•Adsorção: O coloide desenvolve duas camadas de carga oposta: uma interna, ou 

primeira camada positiva, devido ao excesso de íons Fe3+ e outra externa, ou segunda 

camada, que é negativa em meio básico pelo excesso de OH-. Os cátions são adsorvidos na 

superfície do colóide devido às interações eletrostáticas com a segunda camada, sendo 

facilmente dessorvidos em pH mais ácido. É um fenômeno que se relaciona à extensão da 

área superficial do sólido, ou seja, quanto maior sua superfície, mais evidenciado é este 

efeito.  
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•Formação de cristais mistos: os íons Fe3+ que integram o retículo do cristal são 

substituídos por íons de outros elementos, de mesma carga e raios iônicos próximos 

(substituição isomórfica), além de necessariamente pertencerem à mesma classe cristalina. 

Nesse caso, os elementos são solubilizados somente após total solubilização do Fe(OH)3. 

•Oclusão: o íon se encontra aprisionado dentro do retículo cristalino do hidróxido de 

ferro em crescimento durante a formação do precipitado. A quantidade de íons ocluídos é 

maior nos cristais que se formaram primeiro, já que, sendo este um fenômeno relacionado à 

cinética de crescimento do cristal, com o avanço da precipitação, a velocidade de 

crescimento diminui. Nesse caso também, a solubilização completa do precipitado é 

necessária para recuperação dos elementos. 

•Aprisionamento mecânico: esse processo é semelhante à oclusão, porém neste caso 

uma parte da solução contendo os elementos é aprisionada durante o crescimento 

simultâneo de vários cristais adjacentes de Fe(OH)3. 

 

1.3 Princípios gerais da Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma 

Induzido 

A determinação de concentrações baixas de elementos metálicos necessita de 

equipamentos suficientemente sensíveis, os quais apresentem limites de detecção (LDs) 

satisfatórios e boas precisão e exatidão. Tais características, em conjunto com a capacidade 

de determinação multielementar, fazem com que as técnicas de espectrometria de emissão 

ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) ou com plasma induzido por micro-

ondas (MIP-OES), se destaquem nas análises de amostras ambientais submetidas às 

técnicas de pré-concentração citadas anteriormente, o que justifica seu emprego neste 

trabalho. 

Na espectrometria de emissão ótica, o analito (íon, átomo) é excitado no plasma, 

absorvendo a energia correspondente ao seu estado excitado, no qual permanece por poucos 

segundos, visto que este é um estado de instabilidade. Após este breve intervalo de tempo, 

o íon ou átomo volta para seu estado fundamental, liberando energia na forma de fótons de 

diferentes comprimentos de onda, que podem pertencer a radiações desde a região do 

visível até a região do ultravioleta. As radiações emitidas pelos elementos permitem 

identificá-los, enquanto que as diferenças nas suas intensidades são proporcionais às 

concentrações dos mesmos na amostra. O espectro de emissão em uma análise é constituído 

de um conjunto de linhas de emissão dos elementos, referentes a todas as radiações 

relacionadas às transições eletrônicas dos átomos ou íons presentes, sendo as transições 
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mais prováveis geradoras de linhas mais acentuadas, denominadas linhas de ressonância 

(PETRY, 2005). 

Por definição, o plasma é uma mistura gasosa predominantemente ionizada, 

contendo a mesma quantidade de íons positivos e elétrons, sendo portando, eletricamente 

neutro. A fonte de energia deste plasma é o que o diferencia as técnicas de espectrometria, 

gerando um campo elétrico que sustenta o plasma. Sendo assim, o plasma pode ser 

classificado em indutivamente acoplado (ICP OES) ou induzido por micro-ondas (MIP 

OES). Existe ainda, uma terceira classificação, relacionado ao plasma de corrente direta 

(DCP), o qual não será abordado com detalhes para este estudo (HILL, 2000). 

Os equipamentos empregados em espectrometria de emissão atômica são 

constituídos por componentes similares a todas às técnicas: um sistema de introdução de 

amostras e alimentação de gases, uma fonte de excitação, um espectrômetro seguido de um 

sistema de processamento de sinal e, ao final, um sistema de aquisição de dados. 

 

1.3.1 Sistemas de introdução de amostras na espectrometria atômica 

A escolha do sistema para introdução de amostras é importante para um bom 

desempenho do plasma e, portanto, obtenção de bons resultados. O sistema mais usual para 

introdução de amostras líquidas é pela formação de aerossol por nebulização, a partir de um 

nebulizador acoplado a uma câmara de dessolvatação. A distribuição, tamanho e 

homogeneidade das gotículas, assim como a quantidade de solvente que será transferida 

para o plasma são parâmetros que determinam a qualidade de um método de análise por 

espectrometria atômica (GINÉ, 1998). 

Dois fatores foram considerados na escolha do sistema de introdução das soluções 

de coprecipitação. O primeiro e mais importante, é o excesso de ferro nessas soluções, que 

pode causar danos à aparelhagem e o segundo é a limitação do volume disponível ao se 

dissolver o precipitado em meio ácido (5 a 6 mL), para se obter fatores de pré-concentração 

satisfatórios. Sendo assim, o uso de micronebulizador é necessário, para que o menor 

volume possível de solução seja suficiente para determinação de mais de 30 elementos, 

principalmente nos experimentos de recuperação. 

 

1.3.2 Espectrometria de Emissão Ótica com plasma induzido por Microondas 

A espectrometria de emissão ótica com plasma induzido por micro-ondas ou MIP 

OES (do inglês, Microwave Induced Plasma Optical Emission Spectrometry) é uma das 

técnicas utilizadas para determinação de elementos traço neste trabalho. O plasma pode ser 
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alimentado por diversos gases (He, N2) em variadas pressões de trabalho, e pode ser 

acoplado a diversas técnicas como geração de vapor por formação de hidretos, 

cromatografia líquida de alta performance, (HPLC, do inglês, High Perfomance Liquid 

Chromatography ou cromatografia à gás (GC, do inglês, gas cromatography) conferindo-

lhe considerável versatilidade (ARSLAN et al, 2011; WUILLOUD et al, 2004; KOCH et 

al., 2004).  

Sua característica mais atrativa advém do fato de que a configuração do MIP OES é 

relativamente mais simples se comparado à técnica de ICP OES, especialmente em relação 

às baixas potências de operação do plasma, podendo trabalhar em condições de 200W e em 

vazões de gás menores que 1 L min-1. O plasma gerado é geralmente denominado como 

“plasma frio”, com temperatura em torno de 5000 K. Por requerer menor nível de energia 

para sua operação, não necessita de temperatura de refrigeração muito baixa. Como 

resultado, os custos de aquisição, operação e manutenção do equipamento são 

substancialmente menores, sendo cerca de 90% mais barato em comparação ao ICP e dez 

vezes em relação às demais fontes de plasma. Tal atributo tem contribuído para a 

popularidade da técnica nos países em desenvolvimento, os quais dispõem de recursos 

limitados para análises multielementares em equipamentos que atendam os limites de 

detecção necessários (JANKOWSKI, 2011). 

Os recentes avanços na técnica, em particular no instrumento 4200 da Agilent, 

permitiram uma melhor estabilização do plasma pelo uso da cavidade Hammer com íris 

ressonante, o que resultou em limites de detecção (LD) de elementos mais baixos. No mais, 

o aparelho possui geradores dos gases de plasma (nitrogênio) e sheath (ar), o que também 

contribui para redução drástica de seus custos de operação (WILLIAMS et al., 2019). 

Apesar de suas menores demandas energéticas, o plasma gerado consegue eficientemente 

excitar os átomos analisados. Com isso, a técnica é promissora para a determinação de 

elementos em concentração traço, incluindo halogênios, embora muitos parâmetros 

analíticos não sejam bem conhecidos (ABDILLAHI, 1993; SATZGER, et al., 1987; 

NIEDZIELSKI, 2015). 

 

1.3.3 Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 

 A espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES, 

do inglês Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) é a técnica 

usualmente empregada para quantificação de elementos traço, por ser multielementar e ter 
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baixos limites de detecção e consequentemente, maior sensibilidade, podendo chegar a 

níveis abaixo de 1 μg L-1 para elementos como Ba, Ca, Cu, entre outros. Parte desta 

vantagem se deve às maiores temperaturas do plasma, podendo alcançar até 10000 K, 

possibilitando uma alta eficiência nos processos de excitação e ionização dos elementos 

(HOENIG, 2000; HOU et al., 2016). Ao mesmo tempo, é um instrumento com menor 

probabilidade de gerar ruídos, já que o plasma gerado é mais estável e robusto, em relação 

ao MIP OES. 

 

1.4 Interferências em espectrometria de emissão atômica 

 Os elementos determinados por espectrometrias de emissão atômica, como MIP 

OES e ICP OES, sofrem frequentemente interferências espectrais, em soluções com 

matrizes concentradas. No caso das soluções de coprecipitação, há sobreposição ou 

proximidade das linhas de emissão do ferro com as dos demais elementos a serem 

determinados. Neste trabalho, as linhas utilizadas para quantificação de elementos nos 

instrumentos óticos e seus respectivos interferentes estão listados na Tabela 1. Ao se 

analisar essa Tabela, percebe-se que o ferro é um interferente comum para a maioria dos 

elementos, assim como Al e Ca, muitas vezes encontrados em altas concentrações por 

contaminações. Além das interferências espectrais, o interferente pode causar supressão do 

sinal de determinado analito, resultando em dados incorretos. 

 As interferências não espectrais são percebidas em matrizes ácidas, como por 

exemplo, nas soluções de digestão de amostras de rochas ou, no caso deste trabalho, nas 

soluções de coprecipitação. Soluções com alto teor de ácido podem provocar interferências 

físicas, caracterizadas pela diferença de densidade, pressão de vapor, viscosidade entre 

outros, se comparadas a soluções padrão em meio aquoso, o que causa modificações no 

tamanho das gotículas nebulizadas, alterando-se assim as massas de analitos que são 

carreadas até o plasma. Adicionalmente, interferências nos processos de ionização no 

plasma podem resultar em uma supressão de sinal. Ácidos inorgânicos como HCl, H2SO4 e 

principalmente usado na metodologia, HNO3, em altas concentrações, tendem a ter maior 

viscosidade e densidade, gerando aerossóis menos densos (TODOLÍ, 1999, 2001). 
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Tabela 1- Comprimentos de onda investigados e seus interferentes em emissão atômica. 

Elementos Comprimento de onda (nm) Interferentes 

Ag 328,068 Fe, Mn, V 
Al 396,153 Ca, V 
Ba 455,403 Cr, Ni 
Ca 317,933 Cr,Fe, V 
Ca 393,366 V 
Cd 214,438 Al, Fe 
Cd 228,802 Al, Fe, Ni 
Ce 399,924 - 
Ce 462,816 - 
Ce 418,660 Fe, Ti 
Ce 413,764 Ca, Fe, Ti 
Co 350,228 - 
Co 228,616 Cr, Fe, Ni, Ti 
Cr 267,716 Fe, Mn, V 
Cr 425,433 - 
Cr 427,480 - 
Cu 324,752 Ca, Cr, Fe, Ti 
Cu 327,395 Ca, Fe, Ni, Ti, V 
Dy 364,540 Ca, Fe, Sc, V 
Er 383,048 - 
Eu 443,556 - 
Gd 364,619 - 
Ho 345,600 Cr, Fe,Ti 
Lu 291,139 Cr, Fe, Ti, V 
Lu 261,542 Al, Ca, Cr, Fe, Mn, Ni, V 
Lu 347,268 - 
Lu 547,669 - 
Mg 285,213 Cr, Fe, V 
Mn 257,610 Al, Cr, Fe, V 
Mn 403,607 - 
Nd 401,225 Ca, Cr, Ti 
Ni 341,376 - 
Ni 231,604 Fe 
Pb 220,353 Al, Cr, Fe 
Pb 405,781 - 
Pr 417,939 Cr, Fe, V, Th 
Pr 422,293 Ca, Fe, Mg, Mn, V 
Sm 442,434 Cr, Ca, Ti, V 
Sr 421,552 - 
Sr 442,434 - 
Tm 346,220 Ca, Cr, Fe, Ni, V 
V 437,923 - 
Y 360,073 Mn 
Y 371,029 Ti, V 
Zn 206,200 Al, Cr, Fe, Ni, Ti 
Zn 472,215 - 

Fonte: WINGE et al., p.262-285,1985 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Determinar elementos metálicos a nível traço em amostras aquosas diversas, 

empregando os instrumentos de espectrometria de emissão ótica MIP OES e ICP OES, 

aplicando-se previamente a metodologia desenvolvida de pré-concentração por 

coprecipitação no preparo das amostras. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Desenvolver uma metodologia de pré-concentração de elementos traços por 

coprecipitação a partir de amostras sintéticas multielementares na concentração ao nível 

traço, utilizando-se como agente coprecipitante o hidróxido de ferro formado a partir de 

padrão de ferro 10 g L-1 e adição de amônia, posteriormente dissolvido em HNO3 10% 

(v/v).  

- Avaliar possíveis interferências em instrumentos de emissão ótica, espectrais e de 

matriz e calcular as porcentagens de recuperação de soluções padrão. 

- Aplicar a metodologia à determinação de elementos traço em águas fluviais e 

pluviais, comparando os resultados obtidos com os de determinação direta por 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O procedimento adotado para a coprecipitação por hidróxido de ferro foi adaptado 

da metodologia de Bayon (BAYON et al, 2008, 2010). Diversas modificações do método 

foram aplicadas durante a realização dos experimentos para este trabalho, variando-se tipos 

de amostras, volume inicial de amostra, entre outros. O intuito de realizar tais mudanças é 

de otimizar os resultados de recuperação obtidos para os elementos traço, com melhores 

fatores de pré-concentração e estudar o comportamento de cada matriz, assim como suas 

interferências em MIP OES e ICP OES. Um esquema simplificado da metodologia pode ser 

representado como mostrado no Esquema da Figura 1. 

 

 
Figura 1-Procedimento geral da metodologia de coprecipitação. Fonte: o autor  
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Com a evolução da metodologia, as contaminações puderam ser minimizadas ao se 

utilizar apenas reagentes de alta pureza (HNO3 subdestilado, NH3 ultrapura, preparo de 

diluições em água ultrapura, entre outros), além do uso de frascos de polipropileno e 

recipientes novos em vez de passaram por processo de descontaminação.  

 

 

3.1. Procedimentos de coprecipitação em 80 mL e 500 mL de amostra 

Inicialmente, foram realizados experimentos preliminares para determinação da 

porcentagem de recuperação de elementos em amostras multielementares, contendo 

inclusive ETR, na faixa de concentração traço. Os procedimentos iniciais consistiram na 

preparação de duplicatas a partir da diluição de padrões monoelementares de Al, Cr, Ba, 

Ca, Cd, Ce, Co, Cu, K, Lu, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Si, Y e Zn na concentração de 1000 mg L-

1, em cerca de 80 mL de água ultrapura (18 μS cm, MilliQ, Millipore), obtendo uma 

concentração final de 10 μg L-1. Em seguida, foram adicionados cerca de 0,5 mL de padrão 

de ferro 10 g L-1 a cada uma das replicatas. Todas as soluções foram preparadas por peso 

em balança analítica com precisão de 0,001 g. As soluções contendo os padrões foram 

feitas em duplicatas e, seguindo-se o mesmo procedimento, foram feitos dois brancos 

experimentais. As soluções foram aquecidas em banho maria, à 80 ºC, e uma solução de 

amônia ultrapura diluída 1:1 (v/v) a partir do reagente concentrado (25 %, Merck) foi 

adicionada até ocorrer precipitação total do hidróxido de ferro III, na faixa de pH 8-9, 

mantendo o aquecimento por uma hora e meia. As soluções foram deixadas em repouso até 

atingir a temperatura ambiente, centrifugadas e os sobrenadantes foram separados. 

Aproximadamente 5 mL de solução de HNO3 10 % (v/v) foram adicionados aos 

precipitados para dissolução completa, com auxílio de aquecimento à 80 ºC. Os 

precipitados dissolvidos foram estocados para análise por ICP OES. Os fatores de pré-

concentração obtidos para este volume foram de cerca de 15-16 vezes. 

A coprecipitação foi testada para volumes maiores com objetivo de analisar 

elementos na faixa do μg L-1 por MIP OES. Para as amostras de 500 mL, o mesmo 

procedimento foi seguido, alterando-se apenas a quantidade de padrão de ferro adicionada 

em cada amostra, sendo de 1,5 mL. Neste caso, os fatores de pré- concentração obtidos 

foram de cerca de 70-80 vezes. Duplicata de solução padrão com concentração de 1 μg L-1 

foram feitas a partir dos padrões multielementares Merck IV 1000 mg L-1, contendo 23 

elementos (Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb 
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,Sr, Tl e Zn) PE-17, 10 mg L-1, contendo os elementos de terras raras (ETR: La-Lu, Sc, Y) e 

um padrão monoelementar de 10.000 mg L-1 de V. O excesso de sobrenadante foi 

descartado após separar cerca de 50 mL para análise, e o precipitado contendo sobrenadante 

residual foi transferido para um tubo falcon de 50 mL que foi centrifugado, descartando-se 

o sobrenadante. O precipitado foi dissolvido em cerca de 5 a 6 mL de HNO3 10 % (v/v) em 

aquecimento à 80 ºC e separado para análise por MIP OES. Brancos experimentais 

preparados contendo somente água miliQ também foram submetidos ao mesmo 

procedimento.  

 

3.2. Experimentos de dessorção em diferentes faixas de pH 

Experimentos foram realizados para estudar a influência do pH na dessorção dos elementos 

coprecipitados com o hidróxido de ferro III. Dessa forma, puderam-se obter informações 

sobre quais elementos estavam adsorvidos superficialmente e quais sofreram oclusão na 

malha do sólido. Além disso, as interferências espectrais de ferro nas soluções de dessorção 

foram reduzidas, devido a menor concentração do interferente, ao se controlar o grau de 

dissolução do hidróxido em função do pH. A coprecipitação foi feita usando a amônia 

diluída 1:1 (v/v) a partir do reagente a 25 % no grau P.A. Quatro replicatas de 40 mL de 

soluções padrão 10 g L-1 foram feitas seguindo-se o procedimento descrito no item 3.1, 

alterando-se apenas a quantidade de ferro adicionada para 0,25 mL. O aquecimento 

persistiu por uma hora, seguido de repouso até atingir a temperatura ambiente. Foram 

realizados os procedimentos de centrifugação e separação dos sobrenadantes, seguido da 

adição ao precipitado de cerca de 4 mL de água ultrapura e de HNO3 1 % (v/v), para ajuste 

do das faixas de pH, de forma que cada replicata fique dentro de uma das quatro faixas de 

pH selecionadas: 6-7, 4-5, 3-4 e 0-1, tendo um fator de pré-concentração estimado em 10 

vezes. Dois brancos foram preparados na faixa de pH 0-1 e 3-4, por serem faixas em que 

eram esperadas maior dessorção dos elementos. Em seguida, as amostras foram colocadas 

em banho de ultrassom (USC 1800 A, 132 W, Unique, SP, Brasil), realizando-se três 

repetições de 15 minutos, com intervalos de 15 minutos entre as repetições, favorecendo 

assim a dessorção dos elementos contidos no precipitado de hidróxido de ferro. Os 

sobrenadantes foram separados para análise, e o precipitado residual foi dissolvido em 

HNO3 10 % (v/v). 
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3.3 Aplicação da metodologia de coprecipitação em amostras de águas naturais 

e amostra de água hipersalina sintética 

A metodologia de coprecipitação descrita no item 3.1 foi aplicada a volumes de 80 e 

500 mL de águas naturais recolhidas em pontos estratégicos para avaliação da 

contaminação atmosférica na Bacia do PARNASO (amostras B.M.). As amostras foram 

previamente filtradas (0,45 μm, Millipore, USA) e estocadas em frascos de polipropileno 

de 500 mL. As soluções obtidas após dissolução do precipitado foram analisadas por MIP 

OES para a coprecipitação em 500 mL e em ICP OES para a coprecipitação em 80 mL. 

Adicionalmente, alíquotas de 10 mL de cada amostra original das águas foram separadas e 

acidificadas no campo com 50 μL de HNO3 10 % (v/v), para determinação dos elementos 

por ICP-MS, com o objetivo de comparar os resultados.  

A influência de uma força iônica elevada na coprecipitação de elementos foi 

avaliada a partir de triplicata de 40 mL de amostras de águas hipersalinas sintéticas, com a 

seguinte composição mostrada na Tabela 2. A partir dos resultados obtidos em ICP OES 

para a recuperação do Ba, pôde-se verificar a aplicabilidade do método em amostras desta 

natureza.  

 

                        Tabela 2- Composição da água hipersalina sintética 

Íon Concentração (mg.L-1) 

Na+ 89180 

Ca2+ 14500 

K+ 3960 

Mg2+ 8180 

Sr2+ 1500 

Ba2+ 22 

          Fonte; o autor 
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3.4 Análise das soluções de pré-concentração por ICP OES e MIP OES 

A determinação dos elementos em soluções obtidas após a coprecipitação de 80 mL 

de soluções padrão (10 g L-1), de dessorção ou hipersalinas (itens 3.1., 3.2. e 3.3) foi feita 

empregando o espectrômetro de emissão ótica Optima 7300x, localizado no laboratório de 

espectrometria atômica, Labspectro, da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RIO), 

coordenado pela professora Tatiana Saint’Pierre. A determinação dos elementos em 

soluções obtidas após a coprecipitação de 500 mL de soluções padrão (1 g L-1) e de 

amostras de águas naturais foi feita no equipamento de MIP OES Agilent 4200, no 

laboratório de espectrometria atômica localizado no Núcleo de Estudo em Biomassa e 

Gerenciamento de Água (NAB, Campus da Praia Vermelha- UFF), coordenado pelo 

professor Anderson de Araújo Rocha. Os parâmetros de operação dos instrumentos são 

mostrados na Tabela 3. Os parâmetros utilizados para determinação direta de elementos nas 

amostras de águas naturais por ICP-MS também são listados. Durante as análises em ICP e 

MIP, o sistema de introdução foi composto de um micronebulizador em teflon, OplaMistTM 

(Glass Expansion, USA) com taxa de aspiração de cerca de 0,4 mL min-1, acoplado a uma 

câmara de dessolvatação do tipo ciclônica, consumindo no máximo 2 mL de solução por 

leitura. Os elementos determinados durante as análises e suas respectivas linhas são 

mostrados na Tabela 1 do item 1.4. 

 

Tabela 3- Parâmetros operacionais dos instrumentos utilizados para análises  
 

Parâmetros 
MIP OES Agilent 

4200 
ICP OES Optima 

7300x 
ICP-MS 

Nexion 300X 

Potência 1 kW 1,4 kW 1,2 kW 

Gás do Plasma 20 L min-1 (N2) 17 L min-1 (Ar) 15 L min-1(Ar) 

Gás auxiliar 1,5 L min-1 1,2 L min-1 1,0 L min-1 

Gás nebulizador 0,5 L min-1 0,5 L min-1 0,9 L min-1 

Taxa de aspiração 
da amostra 

0,4 mL min-1 0,4 mL min-1 1,2 mL min-1 

Orientação do 
plasma 

Axial Axial / radial        n.a. 

n.a.: não aplicável. Fonte: o autor 
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3.4.1 Preparo das curvas de calibração por semelhança de matriz 

A curva de calibração deve reproduzir a matriz da solução a ser analisada, para 

minimizar interferências não-espectrais tais como diferença de salinidade, densidade, 

viscosidade. No caso das soluções de coprecipitação obtidas em meio HNO3 10 % (v/v), 

essas interferências físico-químicas podem gerar erros importantes nos resultados. Portanto, 

as curvas foram preparadas no mesmo percentual de HNO3.  

As curvas de calibração em ICP OES nas concentrações de 40; 100 ; 140; 200; 240; 

300 μg.mL-1, foram preparadas a partir dos padrões multielementares Merck IV (1000 mg 

L-1) e PE-17 (1000 mg L-1). As curvas de calibração em MIP OES nas concentrações de 20; 

50; 70; 100; 150; 200 μg mL-1, foram preparadas a partir dos padrões multielementares 

Merck IV e PE-17, e do padrão monoelementar V (10.000 mg L-1).  

No caso da determinação de elementos por ICP OES, uma vez que os efeitos de 

matriz não eram bem conhecidos, assim como não foram investigados, a preparação da 

curva foi realizada com água deionizada. No entanto, a matriz em HNO3 10% (v/v) 

representa uma melhor simulação do meio em que se encontram os elementos após a 

dissolução do precipitado. Este estudo foi feito para determinação de elementos por MIP 

OES empregando as soluções de calibração com concentrações de 50 μg L-1 e 200 μg L-1, 

com objetivo de verificar a interferência da matriz sobre os espectros de emissão dos 

analitos. Essas duas soluções foram reproduzidas no meio aquoso e em meio contendo 

HNO3 10% (v/v) com e sem adição de padrão monoelementar de Fe3+ (Merck) até uma 

concentração de 1 g L-1, de modo a simular a matriz após dissolução do precipitado. A 

determinação dos elementos de interesse nessas soluções foi feita por MIP OES, sob as 

condições descritas na Tabela 1.  

 

3.5 Tratamento de dados 

Os resultados obtidos na determinação de elementos em triplicata de leituras por 

ICP OES e MIP OES, foram tratados por meio do editor de planilhas Microsoft Office 

Excel®, o qual possui recursos para construção de tabelas de dados e elaboração de 

fórmulas.  

Os cálculos realizados para determinação das concentrações dos elementos nas 

amostras são representados pela seguinte equação (1): 
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  Ci = (
Cppt

Fppt
- 

Cbr

Fbr
)           (1) 

Na qual Ci é a concentração do elemento na amostra original, expressa em μg L-1, 

Cppt e Cbr , em μg L-1, são as concentrações do elemento nas soluções obtidas a partir da 

amostra e do branco, respectivamente, após dissolução do precipitado. Fppt e Fbr representam 

os fatores de pré-concentração, calculados a partir das Equações  2.a e 2.b 

                            F
ppt= 

mi
mp

  
     (2.a) 

                                F
br= 

mi (br)
mp (br)

  
  (2.b)   

Sendo, mi e mi (br), as massas iniciais em g, das soluções originais de amostra e de 

branco, assim como mp e mp (br) são as massas em g das soluções obtidas após dissolução 

do precipitado por coprecipitação da amostra e do branco. 

Nos experimentos de coprecipitação de soluções padrão com concentração 

conhecida e de dessorção, os resultados são expressos pelas porcentagens de recuperação, R 

(%), calculadas tal qual mostra a Equação 3 abaixo: 

   R (%) = (
Ci

Cad
 ) x 100     (3) 

Sendo Cad e Ci, a concentração conhecida de padrão e aquela determinada pela 

Equação (1), para cada elemento, respectivamente, em μg L-1. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Avaliação da metodologia de coprecipitação por ICP OES 

4.1.1. Recuperação de soluções padrão multielementares em 80 mL 

 

Os resultados de ICP OES apresentados na Tabela 4 foram calculados a partir da 

Equação (1) citada no item 3.5, aplicada às concentrações dos elementos determinados nas 

soluções obtidas após a coprecipitação da solução padrão com concentração de 10 μg L-1, 

usando um volume inicial de 80 mL.  

Os sobrenadantes mostraram concentrações abaixo do limite de detecção para a 

maioria dos elementos analisados, exceto Ca, Si, Na e K que resultaram em concentrações 

muito superiores à 10 μg L-1, provenientes dos reagentes, mesmo sendo ultrapuros e, por 

isto, os resultados para estes elementos não serão considerados nas recuperações. Os 

percentuais de recuperação dos elementos através da dissolução direta do precipitado foram 

calculados com a Equação (3) do item 3.5 e podem ser vistos na Figura 2. Esses percentuais 

foram satisfatórios, embora ficarem na maioria acima de 100 %, o que pode ser atribuído à 

diferença de matriz entre as soluções de calibração preparadas em água deionizada e as 

soluções de coprecipitação, contendo HNO3 10 % (v/v) e Fe em concentração próxima a 1 

g L-1. No caso de Cr e Lu, as linhas escolhidas sofreram interferência do Fe, pelas linhas 

263,132 e 261,187 nm, respectivamente, mesmo tendo escolhido linhas mais distantes das 

suas linhas de emissão. Estas interferências são esperadas segundo mostrado na Tabela 1 do 

item 1.4. Para o Mg, houve divergência entre as duplicatas por provável contaminação, 

resultando em um alto desvio no resultado para este elemento. 
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Tabela 4- Concentrações médias, em μg L-1, dos elementos em soluções em duplicata após dissolução dos 

precipitados e nos sobrenadantes, obtidas pela metodologia de pré-concentração analisados por ICPOES. 

Elementos 
Comprimentos 
de onda (nm) 

Precipitado Sobrenadante 

Mg 285,213 26,0 ± 15,3 67,4 ± 10,3 

Al 393,156 8,8 ± 3,5 < L.D. 

Cr 267,716 15,0 ± 2,0 1,1 ± 0,2 

Mn 257,610 10,7 ± 1,6 < L.D. 

Co 228,616 9,1 ± 2,6 < L.D. 

Ni 231,604 10,9 ± 0,8 < L.D. 

Cu 324,752 11,7 ± 2,1 < L.D. 

Zn 206,200 9,9 ± 3,9 < L.D. 

Y 371,029 11,1 ± 1,6 < L.D. 

Cd 228,802 8,7 ± 2,4 < L.D. 

Ba 455,403 10,0 ± 2,3 1,0 ± 0,2 

Pb 220,353 8,9 ± 2,8 < L.D. 

Ce 413,764 11,5 ± 1,5 < L.D. 

Lu 261,542 12,8 ± 2,0 < L.D. 

Fonte: o autor 
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Figura 2- Porcentagens de recuperação dos elementos após dissolução do precipitado. Fonte: o autor 



30 
 

4.1.2. Dessorção de elementos em faixas de pH 

Os resultados dos experimentos variando-se apenas o pH para dessorção de 

elementos que estariam adsorvidos superficialmente no precipitado de hidróxido de ferro 

III, foram realizados em soluções padrão multielementares com cerca de 0,4 μg de cada 

elemento (item 3.2). A amônia empregada para esses testes era grau P.A., tendo altas 

concentrações de Na, Al, Ca, K, Si, que não foram investigados. 

 As porcentagens de recuperação dos elementos nas soluções de dessorção por faixa 

de pH estão apresentadas na Figura 3. Na faixa mais ácida (0-1), a dessorção acontece junto 

com a dissolução parcial do precipitado de hidróxido de ferro III, em comparação com as 

demais faixas de pH. Consequentemente, a interferência do Fe no Cu (324,752 nm) e no Zn 

(206,200 nm) pode ser observada, resultando em porcentagens de recuperação acima de 

100%.  

Figura 3– Porcentagens (m/m) de recuperação dos elementos na solução de dessorção. Fonte: o autor 

 

Em faixas de pH intermediárias (faixas de 3-4 a 4-5), as recuperações por dessorção 

acima de 50% são dificilmente alcançadas para a maior parte dos elementos. Esses 

resultados podem ser explicados pelo processo de formação do precipitado, no qual a 

oclusão, como citada no item 1.2.1, predomina se comparada à adsorção superficial dos 

cátions na superfície do sólido, mesmo se tratando de um coloide como o Fe(OH)3, o qual 

tem elevada área superficial, o que, teoricamente, evidenciaria o efeito de adsorção. Dentre 
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os elementos com melhores recuperações nas soluções de dessorção, destacam-se Y e Lu. 

Por serem elementos de carga +3, podem substituir o Fe3+ na malha cristalina, resultando na 

formação de cristais mistos. Por conta disto, em faixa de pH mais alta (6-7), suas 

porcentagens de recuperação são nulas.  

A faixa de pH (3-4) pode ser usada para exemplificar a porcentagem de elemento 

adsorvido na superfície do coloide, estimada entre 20 e 40 %. Observa-se que, para a 

maioria dos elementos na faixa 6-7, a dessorção é desprezível. Desta forma, espera-se que 

os elementos investigados pela metodologia sejam recuperados pela dissolução total do 

precipitado após pré-concentração. 

 

4.1.3. Efeito da salinidade na coprecipitação de elementos 

O procedimento de coprecipitação foi realizado em triplicata de 40 mL de solução 

hipersalina sintética, que simula a composição da água de formação em campos 

petrolíferos, na intenção de avaliar a recuperação de Ba, na concentração de 22 mg L-1. A 

amostra exibiu características singulares durante o procedimento: além de apresentar 

formação de espuma, o precipitado de hidróxido de ferro foi formado com certa 

dificuldade, demandando maior tempo de aquecimento e maior quantidade de amônia, além 

da formação de precipitados brancos, na medida em que se aumentava o pH do meio, 

evidenciando precipitação de hidróxidos de outros elementos presentes em alta 

concentração como Ca e Mg. As recuperações referentes ao Ba mostraram resultados de 

concentração média de 106,8 ± 10,1 μg L-1, o que corresponde à uma recuperação de menos 

de 0,5 %. A baixa recuperação é devido à influência da salinidade, o que resulta em uma 

força iônica alta, que dificulta a precipitação do hidróxido de ferro. Ao mesmo tempo, 

dificulta a recuperação de elementos de menor concentração, pela adsorção superficial dos 

íons majoritários no precipitado. Sendo assim, pode-se concluir que elementos em 

concentração à nível do μg L-1, não podem ser coprecipitados em amostras hipersalinas. 

 

4.2. Coprecipitação em 500 mL e determinação por MIP OES 

4.2.1. Efeito de matriz na curva de calibração 

 

Os experimentos de recuperação realizados com 40 mL de solução padrão na 

concentração de 10 g L-1 mostraram a importância de reproduzir, nas soluções da curva de 
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calibração, a matriz das soluções obtidas após coprecipitação, de forma a minimizar erros 

nos resultados pela supressão ou ampliação do sinal instrumental causado por algum 

componente majoritário do meio. Foram usados a água deionizada, o meio de HNO3 10% 

(v/v) e o meio de HNO3 10% (v/v) com ferro na concentração de 1 g L-1, o último meio 

simulando a matriz das soluções de coprecipitação.  

Diversos comprimentos de onda de emissão dos analitos foram investigados para 

que, através da avaliação dos resultados de variações nas intensidades em cada meio, 

conseguisse escolher a linha espectral que seria menos interferida para cada elemento, 

sendo esta a utilizada na determinação do mesmo por MIP OES. 

 Os resultados obtidos são exemplificados na forma de gráficos de intensidade nas 

concentrações de 50 e 200 μg L-1 para os elementos Cr, Cu, Lu e Eu. Nota-se pela Figura 4 

que a linha 547,669 nm do Lu apresenta um aumento significativo nos valores das 

intensidades nas matrizes contendo Fe em HNO3 10% se comparado ao meio contendo 

apenas água deionizada, o que evidencia a interferência espectral. Na concentração de 200 

μg L-1
 , o efeito de supressão do sinal analítico causado pelo HNO3, mesmo que em pequena 

proporção, é observado, assim como no Cr, Cu e Eu. Como esperado segundo a Tabela 1, 

Eu e Cr no comprimento de onda escolhido de 425,433 nm não são afetados 

significativamente pela alta concentração de Fe no meio. Para Cr e Cu, dados referentes à 

curvas de calibração obtidas em diferentes análises por MIP OES foram selecionados para 

melhor exemplificação dos efeitos descritos. Observa-se a partir destas curvas que, para 

concentrações maiores, o efeito de supressão de sinal pelo ácido é mais evidenciado. Em 

relação ao Eu e Lu, não foram obtidos dados suficientes para construção de suas respectivas 

curvas. 
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Figura 4 – Intensidade do sinal de solução padrão 50 g L-1 e 200 g L-1 de Lu, Cu, Cr, Eu em diferentes meios.  
Fonte: o autor 

 

Figura 5- Curvas de calibração em diferentes meios para Cu (à esquerda) e Cr (à direita). Fonte: o autor 
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4.2.2. Recuperação de soluções padrão em 500 mL  

 

 Os resultados de MIP OES apresentados são referentes às recuperações em soluções 

de padrões multielementares com concentração de 1 μg L-1, em volume inicial de 500 mL. 

Apenas elementos mais importantes para avaliação dessas recuperações foram 

selecionados, excluindo aqueles que evidenciaram problemas causados pela contaminação 

dos reagentes (Al, Ca, K, Na) ou por apresentarem baixas sensibilidades (B, Bi). As 

concentrações dos elementos na solução inicial foram calculadas segundo a Equação (1) do 

item 3.5 e estão listadas na Tabela 5. Como o teste de recuperação foi feito em duplicata, o 

desvio padrão foi calculado para cada elemento. 

Tabela 5- Concentração média (μg L-1 ± desvio padrão) de elemento após coprecipitação de 500 mL de 
solução na concentração  de 1 μg L-1 e parâmetros analíticos relacionados: Coeficiente de determinação (R2), 
Sensibilidade S, cps/μg L-1  (contagem por segundo/concentração) e branco de coprecipitação (BR). 

  (nm) 
Concentração 

(μg L-1) 
R2 S (cps/conc) BR (μg L-1) 

Mg 285,213 3,3 ± 2,6 0,9965 28,1522 5,43 
V 437,923 n.d 0,9985 4,0078 n.d. 
Cr 425,433 0,3 ± 0,2 0,9331 17,6507 2,25 
Mn 403,307 0,8 ± 0,1 0,9992 7,0513 0,07 
Co 350,228 0,3 ± 0,4 0,8001 10,0696 n.d. 
Ni 341,476 2,5 ± 0,5 0,8762 11,7956 n.d. 
Cu 327,395 1,1 ± 0,3 0,9975 34,1912 n.d. 
Zn 472,215 n.d 0,9516 0,2211 n.d. 
Sr 407,771 1,1 ± 0,1 0,9997 144,1957 n.d. 
Y 360,073 1,1 ± 0,1 0,9997 11,9014 0,090 
Ag 328,068 3,3 ± 1,3 0,9099 40,1575 n.d. 
Ba 455,403 1,2 ± 0,3 0,9997 90,8027 0,15 
Ce 399,924 n.d 0,9396 7,8979 n.d. 
Nd 401,225 0,7 ± 0,1 0,9899 6,1244 n.d. 
Pr 417,939 n.d 0,8345 19,1193 n.d. 
Sm 442,434 0,90 ± 0,05 0,9911 6,1639 n.d. 
Eu 443,556 0,70 ± 0,05 0,9990 11,8265 n.d. 
Gd 364,619 n.d 0,9999 14,0096 16,98 
Tb 356,174 n.d 0,6506 18,5766 0,61 
Dy 364,540 n.d 0,9998 14,2123 n.d. 
Ho 345,600 1,8 ± 0,4 0,9828 30,2343 0,35 
Er 383,048 4,4 ± 1,0 0,7040 32,1647 n.d. 
Tm 346,220 2,0 ± 0,3 0,9164 11,3108 n.d. 
Yb 328,937 2,4 ± 0,6 0,9669 57,1967 0,26 
Lu 547,669 2,4 ± 1,9 0,9998 4,7391 n.d. 
Pb 405,781 0,3 ± 0,4 0,9007 8,3995 n.d. 

n.d.: não detectado; Fonte: o autor 
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A linearidade é a capacidade do método de calibração de reproduzir resultados 

diretamente proporcionais à do analito de interesse em uma faixa de trabalho pré- 

estabelecida de pelo menos 5 concentrações para a curva. Através da avaliação do 

coeficiente de determinação (R2) pode-se determinar o quanto as respostas do instrumento 

em função de uma dada concentração se correlaciona a um modelo linear, sendo que, 

quanto mais R2
 apresentar um valor próximo a 1, melhor a correlação entre as variáveis 

(INMETRO, 2007; BRITO, 2003). Considera-se que as curvas de calibração que 

apresentam R2 > 0,990 são uma representação satisfatória do modelo linear que a descreve, 

segundo a resolução ANVISA RDC nº 166 ( BRASIL, 2017). Sendo assim, as curvas de 

calibração dos elementos Ag, Ce, Cr, Er, Ho, Nd, Ni, Pb, Pr, Tb, Tm e Zn apresentaram 

desvios significativos à linearidade, o que explica em parte os resultados anômalos obtidos, 

com concentrações acima de 1 g L-1 e desvios elevados.    

Os percentuais de recuperação dos elementos Cu, Mn, Sr, Ba, Y, Sm, Eu, ficaram 

entre 70 % (Eu) a 120 % (Ba). Alguns elementos como Lu e Mg apresentaram divergências 

entre as duplicatas, por causas desconhecidas, o que resulta em altos desvios mesmo 

apresentando coeficientes de determinação aceitáveis. 

O limite de detecção instrumental (LD) é a menor concentração do elemento que 

pode ser detectada por MIP OES, mas não quantificada, sob as condições operacionais. No 

caso da matriz HNO3 10% (v/v), o LD não foi investigado até o momento, o que será um 

objetivo a ser cumprido em experimentos futuros. No entanto, o LD não pode ser usado 

para estimar a menor concentração do elemento detectada pela metodologia de 

coprecipitação, devido à pré-concentração do mesmo durante o preparo da amostra. Nesse 

caso, Bayon et. al apresentaram a concentração calculada para o branco de precipitação, 

que é a razão da concentração determinada na solução de coprecipitação, sobre o fator de 

pré-concentração do branco, calculado com a Equação 2.1. Como pode ser observado 

Tabela 5, o branco não possui contribuição significativa para a maior parte dos elementos, 

sendo que poucos elementos como Mg e Gd apresentaram valores de concentração 

significativos no branco. No caso do Mg, este fato pode ser causado por contaminações 

deste elemento, o que também explicaria o alto desvio na concentração média das 

duplicatas, enquanto que o Gd sofre interferências de linhas não relacionadas ao Fe, pois 

seus espectros de emissão não coincidem. 
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4.3 Resultados obtidos para águas naturais 

A metodologia de coprecipitação foi aplicada às amostras de águas naturais. 

Inicialmente, os experimentos de coprecipitação eram realizados com triplicatas naturais de 

80 mL (SB180527COP A, B e C) e as concentrações dos elementos determinadas por ICP 

OES, o que resultava em fatores de pré-concentração entre 15 a 16. Os resultados para estas 

amostras são mostrados na Tabela 6.  

A exatidão pode ser definida como o grau de proximidade entre os resultados 

obtidos por uma determinada metodologia analítica em relação a seus valores de referência 

conseguidos por meio de um método validado (INMETRO, 2018). Para tal, seria necessário 

a coprecipitação de amostra de material de referência certificado de água de rio e como não 

se dispunha de tal material, a avaliação da exatidão foi feita por comparação dos resultados 

com os resultados obtidos por ICP-MS.  

Para comparação entre as médias das concentrações dos elementos obtidas 

experimentalmente e seu valor de referência por ICP-MS, pode-se realizar o teste estatístico 

t de Student (teste t) ao se trabalhar com número pequeno de resultados. Tanto em ICP 

quanto MIP OES, foram utilizadas triplicatas de águas naturais (N=3). O cálculo do t 

experimental (t exp) é mostrado na Equação 4 abaixo, utilizando-se o desvio padrão das 

concentrações das triplicatas (s) e a média (x) das concentrações determinadas por ICP 

OES ou MIP OES. O valor obtido de texp é considerado em módulo. 

 

texp = x-μ/ s/√N               (4) 

 

 Para 2 graus de liberdade (N-1), em um nível de confiança de 95%, o valor crítico 

de t (tcrit) é 4,30. Nas amostras de 80 mL, texp ≤ tcrit para Ba, La, Sr e V o que comprova que 

os valores são equiparados, não havendo diferença significativa entre os valores 

experimentais e o de referência. Esses resultados apontaram para a necessidade de se 

trabalhar com volumes maiores de amostra para obtenção de fatores de pré- concentração 

suficiente para a determinação dos demais elementos. Para o Y, texp  ≥ tcrit, o que mostra uma 

diferença significativa entre as médias, o que pode ser devido ao fato de, embora os valores 

concentrações não sejam muito discrepantes, os desvios padrão associados são baixos, 

elevando os valores de texp. No caso do Sr, o teste t não mostra diferença significativa entre 

as médias,  devido ao alto desvio padrão entre as triplicatas. 
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Tabela 6- Concentrações médias, em μg L-1, de triplicatas naturais de águas após pré- concentração por 
coprecipitação de 80 mL de amostra, analisadas por ICP OES e por análise direta em ICP-MS 

Elemento ICP OES ICP-MS Teste t 

Ba 8,69 ± 0,05 8,80 ± 0,50 3,81 

Ce n.d 0,22 ± 0,01 n.a 

Co 0,89 ± 0,03 0,026 ± 0,003 49,9 

Cr n.d. < 0,05 n.a 

La 0,50  ± 0,10 0,41 ± 0,01 1,56 

Sr 34,0  ± 8,0 16,1 ± 0,9 3,87 

V 0,21 ± 0,01 0,23 ± 0,02 3,46 

Y 0,09 ± 0,01 0,13 ± 0,01 6,93 

Fonte: o autor ; n.d= não detectado; n.a = não aplicável 

 

Os resultados para 500 mL de amostras de águas são listados nas tabelas abaixo, 

sendo a Tabela 7 referente às concentrações médias de triplicatas naturais (BM190106 A, B 

e C) e a Tabela 8, às concentrações em amostras pluviais e fluviais sem replicata. As 

amostras que possuem “PP” em seu nome indicam que são águas de origem pluvial. 

Elementos como Sm, Eu, V e Cu não conseguiram ser determinados em ambos os 

instrumentos, mesmo em 500 mL de amostra usados na coprecipitação, devido às suas 

concentrações estarem muito abaixo de 1 μg L-1, o que evidencia a limitação da técnica. Os 

elementos tais como Ba, Sr, Mg são os que apresentam maior tendência à resultados 

próximos nas comparações entre determinação por análise direta e após metodologia de 

coprecipitação, sendo mostradas comparações entre as duas metodologias na forma de 

gráfico de concentrações na Figura 6. Os testes t calculados para as triplicatas de 500 mL 

comprovam que para t crítico de 4,30, não há diferença significativa nas médias para o Mg. 

Para Ba e Sr, os valores de t calculados são maiores que 4,30, o que pode ser explicado pelo 

fato da contribuição do branco preparado em água deionizada não corresponder totalmente 

à contribuição do  branco utilizado em campo para a coleta das amostras. 
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Tabela 7- Concentrações médias (μg L-1) das triplicatas de águas de rio analisadas em MIP OES após pré-
concentração por coprecipitação em 500 mL e comparadas por análise direta em ICP MS 

Elementos MIP OES ICP MS Teste t 
Mg 74,0 ± 4,8 68,0 ± 1,0 2,16 

Cu n.d. 0,10 ± 0,07 n.a 

Yb 1,5 ± 0,5 < 0,06 n.a 
Ni 1,8 ± 0,5 0,2 ± 0,1 5,54 
Ho 0,5 ± 0,2 < 0,06 n.a 
Tm 0,7 ± 0,2 < 0,06 n.a 
Y 0,34 ± 0,04 < 0,06 n.a 

Mn 0,4 ± 0,1 0,74 ± 0,02 5,88 
Sr 4,3 ± 0,4 2,82 ± 0,09 6,41 
Sm n.d. 0,073 ± 0,006 n.a 
Eu n.d. <0,001 n.a 
Ba 4,3 ± 0,6 2,5 ± 0,1 5,20 

                Fonte: o autor; n.d.= não determinado; n.a = não aplicável 

 

Tabela 8– Concentrações (μg L-1) de elementos presentes nas águas naturais determinados em MIP OES após 
coprecipitação em 500 mL  

Fonte: o autor ; n.d.= não determinado 

 

 

Para as amostras de águas de chuva (BM190106PP1, BM180831PP2, 

BM190518PP2) em geral, as concentrações dos elementos são mais baixas, o que já era 

esperado, exceto para Er , o qual também apresentou resultados anômalos no item 4.2.2, e 

Mn. Em análise direta, o Y não pôde ser detectado, porém, considerando-se a boa 

 
BM 

181204 
BM 

180831 
BM 

180929 
BM 

190206 
BM 

190413 

BM 
190106 

PP1 

BM 
180831 

PP2 

BM 
190518 

PP2 

Mg 85,9 18,7 140,6 101,5 84,3 8,4 43,4 48,3 
Cu n.d n.d n.d n.d n.d 1,9 n.d n.d 
Yb n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Ni n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Ho n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Tm n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Y 0,22 0,21 0,29 0,29 0,30 0,16 0,11 0,16 

Mn 0,14 n.d 0,21 n.d n.d n.d 1,20 0,98 
Sr 4,55 3,20 5,37 7,95 4,48 0,32 1,23 0,83 
Er 1,81 2,21 0,89 0,20 0,74 7,51 3,78 2,99 
Ba 3,94 4,78 6,76 4,73 4,16 1,40 4,80 1,18 
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recuperação deste elemento nos experimentos anteriores, pode-se afirmar que a 

metodologia de coprecipitação permitiu a quantificação deste por análise em MIP. O 

mesmo não pode ser afirmado para o Cu, em que em análise direta demonstrou valores de 

cerca de 0,1 μg L-1 e mesmo com fatores de pré-concentração entre 70-80 não conseguiu 

ser detectado pela metodologia, assim como Ho, Tm e Yb, o que também pode ser 

explicado pelas baixas ocorrências destes elementos em águas desta natureza. 

 

 

 
Figura 6 – Concentrações (em escala log10) de Mg, Ba e Sr nas amostras de águas naturais determinadas por 
MIP OES após coprecipitação e por análise direta em ICP-MS. Fonte: o autor
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5 CONCLUSÕES 

A metodologia de pré-concentração por coprecipitação usando-se hidróxido de ferro 

(III) pôde ser desenvolvida e aplicada a diversas amostras aquosas, de forma a se 

quantificar os elementos traço por meio dos instrumentos óticos MIP OES e ICP OES 

sendo, portanto, cumpridos os objetivos propostos inicialmente. Os resultados obtidos 

permitiram discussões a respeito das recuperações e das interferências espectrais, a 

suscetibilidade a contaminações durante o procedimento, efeitos de matriz e efeito da força 

iônica na formação do precipitado. 

Os dados referentes aos experimentos de coprecipitação em 80 mL de amostras 

multielementares sintéticas mostraram que elementos como Ba e Y tendem a apresentar 

boas recuperações, em torno de 100%. Porém, os fatores de pré-concentração por volta de 

15 obtidos não foram suficientes para determinação dos demais elementos. Por isto, 

volumes maiores de amostra são atualmente testados para o procedimento. Contaminações 

por Na, K, Si e Ca foram verificadas nos sobrenadantes, mesmo com a utilização de 

reagentes ultrapuros inviabilizando a avaliação destes elementos. 

 Elementos como Ba e Y continuaram a apresentar recuperações próximas à 100%, 

assim com Sr e Sm, na metodologia aplicada para duplicatas de 1 μg L-1 em 500 mL , o que 

reforça a efetividade da pré-concentração para determinação destes elementos. Além disto, 

elementos como Mn e Eu tiveram recuperações interessantes na faixa de 70 a 80%. Para 

estes elementos, os respectivos coeficientes de correlação possuem valores aceitáveis 

segundo parâmetros estabelecidos pela resolução da ANVISA, além de baixos desvios, 

indicando uma precisão aceitável. Os demais elementos apresentaram problemas 

relacionados à linearidade de suas curvas de calibração, não podendo ser melhor avaliados 

por apresentarem valores de concentração anômalos e altos desvios. O branco analisado 

apresentou altas concentrações de Gd, o que sinalizou interferências por linhas não 

relacionadas ao Fe, visto que não há proximidade entre os comprimentos de onda e 

contaminações relacionadas a este elemento são improváveis.  

 A avaliação da curva de calibração por semelhança de matriz foi feita para 

elementos mais interferidos, mesmo com a utilização das melhores linhas de emissão, 

mostrando que o meio concentrado em HNO3 10% causa efeito de supressão de sinal para 

estes elementos nas concentrações de 200 μg L-1 e deve ser empregado nas curvas de 

calibração. O ferro interfere significativamente na linha escolhida para o Lu, verificado por 

aumento na intensidade deste elemento em meio altamente concentrado com o interferente. 
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 O estudo da metodologia de dessorção mostrou que, para a maior parte dos 

elementos, predominam fenômenos de coprecipitação na qual os cátions são incluídos na 

estrutura cristalina do hidróxido (oclusão, aprisionamento, formação de cristais mistos) 

frente à adsorção superficial. Sendo assim, a dessorção de elementos, mesmo em baixas 

faixas de pH (0-1 e 3-4), não apresenta recuperações convenientes, raramente se atingindo 

porcentagens acima de 50% de recuperação. Por isto, os analitos só conseguem ser 

efetivamente recuperados através da dissolução total do precipitado. 

 A alta salinidade presente nas amostras sintéticas de águas de formação petrolíferas 

se mostrou como um fator limitante à metodologia de coprecipitação. O efeito da força 

iônica dificulta a formação do precipitado, além de os cátions de elementos em alta 

concentração como Na+, K+, Ca2+, Sr2+e Mg2+ se adsorverem majoritariamente ao hidróxido 

formado, visto que a primeira camada do coloide possui carga negativa. Desta forma, 

inviabiliza a recuperação dos demais elementos em baixas concentrações, o que foi inferido 

pela recuperação do Ba, que mesmo não estando em concentração traço, apresentou 

recuperação de cerca de 0,5%. Considerando que Ba é um elemento que possui 

recuperações significativas pela pré-concentração, a influência negativa da força iônica é 

comprovada. 

 Ao se aplicar a metodologia a amostras de águas pluviais e fluviais, verificou-se que 

os elementos Ba, V, Sr e La determinados por ICP OES apresentaram valores equiparáveis 

com a determinação direta por ICP-MS, de acordo com o teste estatístico t de Student, o 

qual avalia a exatidão do método. Volumes de 500 mL em vez de 80 mL, assim como nas 

amostras sintéticas multielementares foram adotados para maiores fatores de pré-

concentração, e utilizados para as triplicatas naturais de águas de rio e amostras de águas 

sem replicata. A tendência observada é uma concordância entre valores obtidos por MIP 

OES e ICP-MS para Ba, Mg e Sr em diversas amostras. As discrepâncias entre as médias 

como para Ba e Sr nas triplicatas naturais podem ser causadas pelo fato de o branco de água 

deionizada utilizado para avaliação não corresponder ao branco de campo. Elementos com 

concentrações muito abaixo de 1 μg L-1
 nas amostras selecionadas, como Cu, Sm, Eu, não 

conseguem ser pré-concentrados pela metodologia. Melhores estudos relacionados à 

exatidão do método podem ser realizados através da utilização de materiais de referência 

certificados para águas de rio, o que é um objetivo a ser realizado em trabalhos futuros. 

 

 

 



42 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABDILLAHI, M. M. Analytical feasibility of graphite rod vaporization-helium microwave-
induced plasma (GRV/He-MIP) for some nonmetal determinations. Applied spectroscopy, 
v. 47, n. 3, p. 366-374, 1993. 
 
ALFASSI, Z. B. Instrumental multi-element chemical analysis. Springer Science & 
Business Media, p. 20-25 ,2012. 
 
ARSLAN, Ya et al. Lower limits of detection in speciation analysis by coupling high-
performance liquid chromatography and chemical-vapor generation. TrAC Trends in 
Analytical Chemistry, v. 30, n. 4, p. 569-585, 2011. 
 
ARSLAN, Z.; OYMAK, T. WHITE, J. Triethylamine-assisted Mg (OH) 2 
coprecipitation/preconcentration for determination of trace metals and rare earth elements 
in seawater by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Analytica 
chimica acta, v. 1008, p. 18-28, 2018. 
 
BAHADIR, Z. et al. Separation and preconcentration of lead, chromium and copper by 
using with the combination coprecipitation-flame atomic absorption spectrometric 
determination. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 20, n. 3, p. 1030-
1034, 2014. 

BAYON, G. et al. Determination of Rare Earth Elements, Sc, Y, Zr, Ba, Hf and Th in 
Geological Samples by ICP-MS after Tm Addition and Alkaline Fusion. Geostandards 
and Geoanalytical Research, v. 33, n. 1, p. 51-62, 2008. 

BAYON, G. et al. Multi-Element Determination of Trace Elements in Natural Water 
Reference Materials by ICP-SFMS after Tm Addition and Iron Co-precipitation. 
Geostandards and Geoanalytical Research, v. 35, n. 1, p. 145-153, 2010. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC Nº 166, de 24 de 
Julho de 2017. Dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá outras providências. 
Diário Oficial da União nº141, de 25 de julho de 2017 
 
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente, Resolução Nº 357 de 17 de julho de 
2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 
dá outras providências,.Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 de julho de 2005. 
 
BRITO, N.M. et al. Validação de métodos analíticos: estratégia e discussão. Pesticidas: 
Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, 2003, v.13. p.129-146 
 
BRUNINX, E.; VAN EENBERGEN, A.; SCHOUTEN, A. The determination of zinc, 
copper, lead and manganese in phosphate-containing matrices by coprecipitation on iron 
(III) hydroxide and X-ray fluorescence spectrometry. Analytica Chimica Acta, 1979, 
v.109  p.419-423. 
 



43 
 

BRUNINX, E.; VAN MEYL, E. The Analysis of surface waters for iron, zinc and lead by 
copreccipitation on iron hydroxide and x-ray flourescence. Analytica chimica acta, 1975, 
v. 80, p. 85-95. 
 
CHAN, K. M.; RILEY, J. P. The determination of molybdenum in natural waters, silicates 
and biological materials. Analytica chimica acta, 1966, v.36. p. 220-229. 
 
CHAU, Y. K.; RICY, J. P. The determination of selenium in sea water, silicates and marine 
organisms. Analytica. Chimica Acta, 1965, v.33, p.36-49. 
 
CHUECAS, L.; RILEY, J. P. The spectrophotometric determination of chromium in sea 
water. Analytica Chimica Acta, 1966, v.35 p.240-246. 
 
ESTADOS UNIDOS, United States Enviromental Protection Agency. Multi Agency 
Radiological Laboratory Analytical Protocols Manual (MARLAP). v.2, Cap. 14, p.69, 
2004. Disponível em: < https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-
05/documents/402-b-04-001b-14-final.pdf>. Acessado em: 28 de novembro de 2019 
 
GAILLARDET, J.; VIERS, J.; DUPRÉ, B. Trace elements in river waters. Treatise on 
geochemistry, v. 5, p. 605, 2003. 
 
GINÉ, M.F. Espectroscopia de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente 
(ICP-AES). Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo,-
CENA/USP, p.31-39, 1998. 
 
GOUDA, A. A. A new coprecipitation method without carrier element for separation and 
preconcentration of some metal ions at trace levels in water and food samples. Talanta, v. 
146, p. 435-441, 2016. 
 
GUILHERME, L. R. G et al. Elementos-traço em solos e sistemas aquáticos. Tópicos em 
ciências do solo, v. 4, p. 345-390, 2005. 
 
HILL, S. J. Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications. CRC Press 
LCC. p.370 2000 
 
HOENIG, M.; DOČEKALOVÁ, H.; BAETEN, H. Additional considerations for trace 
element analysis of environmental matrices using inductively coupled plasma atomic 
emission spectrometry with ultrasonic nebulization. Analusis, v. 28, n. 5, p. 419-425, 2000. 
 
HOU, X. et al. Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry. Encyclopedia of 
Analytical Chemistry, p.1-23, 2016 
 
HUDNIK, V.; GOMIŠČEK, S.; GORENC, B. The determination of trace metals in mineral 
waters: Part I. Atomic absorption spectrometric determination of Cd, Co, Cr, Cu, Ni and Pb 
by electrothermal atomization after concentration by co-precipitation. Analytica Chimica 
Acta, 1978, v.98, p.39-46. 
 
INMETRO: DOQ-CGCRE 008,. Orientações sobre validação de métodos de ensaios 
químicos. Rio de Janeiro. Brasil, 008 (Revisão 07- Jul. 2018). 
 



44 
 

JANKOWSKI, K. J.; RESZKE, E. Microwave induced plasma analytical spectrometry. 
Royal Society of Chemistry, 2011. 
 
KOCH, J. et al. Element-selective detection of gas chromatographic eluates by near 
infrared echelle optical emission spectrometry on microwave-induced 
plasmas. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, v. 59, n. 2, p. 199-207, 
2004. 
 

KOLTHOFF, I.M. Theory of coprecpitation.The formation and Properties of Cristalline 
Precipitates. The Journal of Physical Chemistry, v.36, n.3, p.860-881, 2010 

LI, Y. et al. Determination of ultra-trace rare earth elements in high-salt groundwater using 
aerosol dilution inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) after iron 
hydroxide co-precipitation. Microchemical Journal, v. 126, p. 194-199, 2016. 
 
NUR, T. et al. Removing arsenic from water by coprecipitation with iron: Effect of arsenic 
and iron concentrations and adsorbent incorporation. Chemosphere, v. 226, p. 431-438, 
2019. 
 
NIEDZIELSKI, P. et al. The microwave induced plasma with optical emission 
spectrometry (MIP–OES) in 23 elements determination in geological samples. Talanta, v. 
132, p. 591-599, 2015. 
 
PETRY, C. Determinação de Elementos Traço em Amostras Ambientais por ICPOES. 
Dissetação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2005. 
 
QI, L. et al. Determination of rare earth elements and Y in ultramafic rocks by ICP‐MS 
after preconcentration using Fe (OH) 3 and Mg (OH) 2 coprecipitation. Geostandards and 
Geoanalytical Research, v. 29, n. 1, p. 131-141, 2005. 
 
SATZGER, R. D. et al. Detection of halogens as positive ions using a He microwave 
induced plasma as an ion source for mass spectrometry. Spectrochimica Acta Part B: 
Atomic Spectroscopy, v. 42, n. 5, p. 705-712, 1987. 
 
SKOOG, D. A. et al. Fundamentals of Analytical chemistry. 9th Edition, California, 
USA, Brooks , 2014, p.288-289 
 
TAICHENG, D.; HANGTING, C.; XIANJIN, Z.. Determination of rare and rare earth 
elements in soils and sediments by ICP-MS using Ti (OH) 4–Fe (OH) 3 co-precipitation 
preconcentration. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, v. 17, n. 4, p. 410-413, 
2002. 
 
TODOLI, J.L.; MERMET, J.M. Liquid sample introduction in ICP spectrometry: A 
practical guide. Elsevier, p.152, 2011.. 
 
TODOLÍ, J.L.; MERMET, J.M.. Sample introduction systems for the analysis of liquid 
microsamples by ICP-AES and ICP-MS. Spectrochimica Acta Part B: Atomic 
Spectroscopy, v. 61, n. 3, p. 239-283, 2006. 
 



45 
 

TODOLÍ, J.L; MERMET, J.M. Acid interferences in atomic spectrometry: analyte signal 
effects and subsequent reduction. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, v. 
54, n. 6, p. 895-929, 1999 
 
WADA, O. What are Trace Elements?: Their deficiency and excess states. Journal of the 
Japan Medical Association v.47, n.8, p.351-358, 2004 
 
WILLIAMS, C. B. et al. Recent developments in microwave-induced plasma optical 
emission spectrometry and applications of a commercial Hammer-cavity instrument. TrAC 
Trends in Analytical Chemistry, v.116, p.151-157, 2019. 
 
WINGE, R. K. et al. Inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy: An 
atlas of Spectral Information. Elselvier.p. 262-285, 1985. 
 
WUILLOUD, J. C. A et al. Gas chromatography/plasma spectrometry—an important 
analytical tool for elemental speciation studies. Spectrochimica Acta Part B: Atomic 
Spectroscopy, v. 59, n. 6, p. 755-792, 2004 


