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RESUMO 

 

CARVALHO, A. C. C. Desenvolvimento de métodos para análise de materiais geológicos 
por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Induzido por Laser. 2020. 89 p. Tese 
de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ciências (Química). Instituto de Química, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

A caracterização química elementar de materiais de origem geológica, como solos, rochas 
e sedimentos é de extrema importância para entender suas origens, identificar ações 
antropogênicas e até mesmo definir seus valores e áreas de aplicação. Uma vez que se tratam de 
materiais refratários, com altos teores de silício, o procedimento de dissolução não é trivial e a 
possibilidade de caracterizá-los por técnicas que possibilitem a análise direta ou que requeiram 
métodos mais simples de preparo de amostras, como a Espectrometria de Emissão Óptica com 
Plasma Induzido por Laser (LIBS), é bem-vinda. A característica multielementar aliada à 
portabilidade são as principais vantagens associadas a essa técnica. Entretanto, as dificuldades 
para se realizar análises quantitativas devido aos efeitos de tamanho de partícula, 
heterogeneidade e interferências de matriz são desafios que precisam ser superados para que 
possa competir com outras técnicas já bem estabelecidas na análise de amostras complexas.  

Neste trabalho avaliou-se a viabilidade da prensagem e da fusão borato como 
procedimentos de preparo de amostras para a determinação de Al, Fe, Si e Ti em bauxita por LIBS. 
A maior precisão e exatidão dos resultados obtidos na análise quantitativa do CRM BXT-05 
utilizando pastilhas fundidas indica que a fusão é vantajosa, pois minimiza os efeitos do tamanho 
de partícula e heterogeneidade comumente observados ao se utilizar pastilhas prensadas. 
Entretanto, dependendo da composição química das amostras, esse procedimento não é suficiente 
para minimizar efeitos de matriz. Efeitos de absorção do laser, que afetam as eficiências de 
absorção e emissão dos analitos e estão relacionados às diferenças nos teores de ferro nas 
amostras, foram observados ao se utilizar a fusão como método de preparo de amostras para a 
determinação de Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em diferentes matrizes de origem geológica. A estratégia 
utilizada para compensar esse efeito e aumentar a precisão e a exatidão dos resultados foi o uso 
de boro e lítio presentes no fundente como padrões internos. A exatidão e a precisão do método 
foram avaliadas analisando-se o NIST SRM 2711(Montana Soil) e melhores resultados foram 
obtidos para Fe, Mg e Si quando B foi utilizado como padrão interno, e para Al, Ca e Ti quando Li 
foi utilizado como padrão interno, pois o sucesso da padronização interna depende da 
similaridade entre as energias de excitação e ionização dos analitos e do padrão interno.  

Procedimentos de calibração alternativos à calibração externa univariada empregando 
CRMs também têm sido propostos para contornar a baixa disponibilidade desses materiais com 
matrizes semelhantes à das amostras e que sejam homogêneos para as massas empregadas em 
LIBS. Neste sentido a calibração multienergética (MEC) associada à fusão foi avaliada com o intuito 
de simplificar o processo de calibração. Efeitos de absorção também afetaram os resultados 
obtidos em MEC e a estratégia da padronização interna foi novamente empregada de forma bem 
sucedida, de modo que a viabilidade do método foi demostrada pela determinação de Al, Fe e Ti 
no NIST SRM 2703(Sediment for Solid Sampling) e NIST SRM 679 (Brick Clay) com erros relativos 
inferiores a 15%.  

 
Palavras-chave: espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser, LIBS, amostras 

geológicas, fusão borato, calibração multienergética, padronização interna  



ABSTRACT 

 

CARVALHO, A. C. C. Development of methods for analyzing geological materials by Laser-
Induced Breakdown Spectrometry. 2020. 89 p. Tese de Doutorado – Programa de Pós-
Graduação em Ciências (Química). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

The elemental chemical characterization of geological materials, such as soils, rocks and 

sediments, is important for understanding their origins, to identify anthropogenic actions and to 

define the value and application. Because they are refractory materials, with high silicon contents, 

dissolution is not trivial and the possibility of characterizing them by techniques that allow direct 

analysis or that require simpler methods of sample preparation, such as laser-induced breakdown 

spectrometry (LIBS), is welcome. The multi-element capability and portability are the main 

advantages associated with this method. However, the difficulty to carry out quantitative analysis 

due to particle size effects, heterogeneity, and matrix interference need to be overcome to become 

LIBS competitive with other well-established techniques.  

This work evaluated the feasibility of using pressing and borate fusion as sample 

preparation procedure for the determination of Al, Fe, Si, and Ti in bauxite by LIBS. More precise 

and accurate results were obtained in the quantitative analysis of the CRM BXT-05 using fused 

glass beads, which indicates that the fusion process is advantageous, because it minimizes particle 

size effect and the sample heterogeneity commonly observed when sample pressed powder 

pellets is analyzed. However, depending on the chemical composition of the samples, the fusion is 

not sufficient to minimize matrix effects in LIBS analyzes. Laser absorption effects, which affect 

the absorption and emission efficiencies of the analytes and are related to differences in the iron 

content in the samples, were observed for fused glass beads in the determination of Al, Ca, Fe, Mg, 

Si, and Ti in different geological samples. The strategy used to compensate this effect and improve 

the precision and accuracy of the results was the use of boron and lithium present in the flux as 

internal standards. The accuracy and precision of the method were evaluated by analyzing NIST 

SRM 2711 (Montana Soil) and the best results were obtained for Fe, Mg and Si when B was used 

as an internal standard, and for Al, Ca and Ti, when Li was used as an internal standard. The 

success of internal standardization depends on the similarity between the excitation and 

ionization energies of the analytes and the internal standard.  

Strategies to univariate external calibration using CRMs have also been proposed in order 
to circumvent the low availability of these materials with similar matrices to the samples and that 

are homogeneous for the masses used in LIBS. Multi-energy calibration (MEC) was proposed in 

order to simplify the calibration process in the analysis of fused samples. Laser absorption effects 

were still an issue for this procedure but the use of internal standardization allow the achievement 

of accurate results for the quantitative measurement of Al, Fe and Ti in SRM 2703 (Sediment for 

Solid Sampling) and SRM 679 (Brick Clay), with relative errors less than 15%.  

 
Keywords: laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS, geological samples, borate fusion, multi-

energy calibration, internal standardization  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A caracterização química elementar de materiais de origem geológica, como solos, 

rochas e sedimentos, é de extrema importância para entender suas origens, identificar 

ações antropogênicas e, até mesmo, definir seus valores e área de aplicação, dados os seus 

elevados interesses econômicos e comerciais (HARMON; RUSSO; HARK, 2013).  

As técnicas analíticas mais comumente empregadas com esta finalidade são a 

florescência de raios-X (XRF), a espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES) e a espectrometria de massas com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS). Nos dois últimos casos, em geral, a prévia 

decomposição ou dissolução ácida dos materiais se faz necessária, uma vez que a 

introdução de amostras em solução, utilizando os tradicionais nebulizadores 

pneumáticos, é majoritariamente empregada. Contudo, como se tratam de materiais 

refratários, com altos teores de silício, o procedimento de preparo de amostras não é 

trivial, mesmo utilizando diferentes misturas ácidas combinadas com altas temperaturas 

e pressão (FLORES, 2014). Diante disso, nos últimos anos, muitos esforços têm sido feitos 

para desenvolver e viabilizar novas técnicas que possibilitem a análise direta de sólidos 

ou que requeiram métodos mais simples de preparo de amostras e, neste sentido, a 

espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS) tem se destacado.  

Atualmente LIBS é considerada uma das técnicas mais promissoras e versáteis 

dentro da espectrometria atômica para a análise direta de materiais de diferentes origens, 

sendo capaz de contornar algumas limitações da XRF, como a baixa exatidão na 

determinação de elementos leves (Z<11) e a restrição à análises próximas a superfície da 

amostra (CREMERS; CHINNI, 2009).  Dessa forma, a característica multielementar aliada 

à portabilidade, com possibilidade de análises remotas como as realizadas pelo robô 

Curiosity que foi projetado para explorar Marte (HARMON; RUSSO; HARK, 2013), são as 

principais vantagens associadas a essa técnica (WINEFORDNER et al., 2004).  

Consequentemente, nos últimos anos LIBS vem ganhando popularidade e se 

estabelecendo como ferramenta analítica em diversas áreas de aplicação (HAHN; 

OMENETTO, 2010). Entretanto, as dificuldades para se realizar análises quantitativas 

devido aos efeitos de tamanho de partícula, heterogeneidade e interferências de matriz, 

entre outros, são desafios que precisam ser superados para que possa competir com 

outras técnicas já bem estabelecidas na análise quantitativa de amostras complexas. 
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Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de 

métodos para a análise quantitativa de amostras de origem geológica por LIBS, visando, 

sobretudo, à minimização dos efeitos físicos e químicos de matriz. Com a intenção de se 

garantir uma ampla aplicabilidade dos métodos propostos, foram consideradas matrizes 

diversas, tais como solos, rochas, sedimentos, cimento e fertilizante inorgânico. Este 

estudo incluiu a avaliação da viabilidade da prensagem e da fusão borato como 

procedimentos de preparo de amostras, e o uso de estratégias analíticas, como a 

padronização interna, para melhorar a exatidão e a precisão dos resultados obtidos. Por 

sua vez, efeitos relacionados ao tamanho das partículas e a absorção do laser pelas 

amostras foram investigados com a intenção de se conhecer melhor a complexidade das 

interações entre o laser e as amostras. Por fim, a calibração multienergética (MEC) 

também foi proposta como uma alternativa à calibração externa univariada com o 

objetivo de simplificar o processo de calibração e contornar a baixa disponibilidade de 

materiais de referência certificados (CRMs) com matrizes semelhantes às das amostras e 

que sejam homogêneos para as massas empregadas em LIBS.  

  



20 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Análise de materiais geológicos: importância, desafios e perspectivas 

 

A análise de rochas, solos, sedimentos e outros materiais de origem geológica é de 

extrema importância para entender suas origens, identificar a presença de elevados 

teores de metais potencialmente tóxicos como consequência de ações antropogênicas 

(e.g., resíduos industriais e agroquímicos) (HARMON; RUSSO; HARK, 2013) e, até mesmo, 

definir o valor e a área de aplicação de materiais destinados aos diferentes setores da 

economia. Nos dias atuais, qualquer atividade agrícola ou industrial, no campo da 

metalurgia, da indústria química ou da construção civil, utiliza minerais e seus derivados 

como matéria-prima, o que torna muito expressiva a influência destes materiais no 

desenvolvimento econômico de um país (DA LUZ; LINS, 2005).  

O Brasil, por exemplo, se destaca pela produção do minério bauxita, uma rocha 

constituída majoritariamente por oxi-hidróxidos de alumínio, como a gibbsita (Al(OH)3), 

o diásporo (AlO(OH)) e a boehmita (AlO(OH)), e alguns óxidos, sobretudo os de Fe, Si e Ti. 

A produção brasileira é de aproximadamente 25 milhões de toneladas por ano, sendo o 

terceiro maior produtor mundial, atrás apenas da Austrália e da China (LIU; YANG; XIAO, 

2009). Aproximadamente 95% da bauxita produzida no mundo é destinada à produção 

de alumínio metálico pelos processos Bayer e Hall-Héroult, o restante é utilizado em 

outros processos por indústrias de cimento, abrasivos, refratários e químicas. Para cada 

setor da indústria existe uma especificação de bauxita relacionada aos teores dos óxidos 

de Al, Fe, Si e Ti, como apresentado na Tabela 1 (DA LUZ; LINS, 2005). A exigência de 

características específicas, portanto, faz da bauxita um produto competitivo no mercado 

e, por isso, a análise química é imperativa para o controle de qualidade desta matriz.  

 

Tabela 1. Especificações e aplicações da bauxita em diferentes áreas da indústria 

Composição 

(%) 
Metalurgia Química Cimento Abrasivos Refratários 

Al2O3 50-55 Mín. 55 Mín. 45-55 80-88 Mín. 85 

Fe2O3 Máx. 5-30 Máx. 2 Máx. 2,5 2-5 Máx. 2,5 

SiO2 0-15 Máx. 5-18 Máx. 6, 4-8 Máx. 7,5 

TiO2 0-6 0-6 Máx. 3 2-5 Máx. 4,0 
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 Em geral, a caracterização química de amostras de origem geológica por métodos 

espectroscópicos visando à determinação quantitativa elementar é feita após a conversão 

em solução por procedimentos de dissolução e/ou decomposição. Como se tratam de 

amostras refratárias, com altos teores de silício, a dissolução quantitativa não é uma 

tarefa fácil, mesmo utilizando diferentes misturas ácidas e sistemas micro-ondas 

modernos que combinam altas pressões e temperaturas (FLORES, 2014).  

Nestes casos, a realização de análises diretas ou com mínima manipulação das 

amostras é considerada uma boa alternativa, pois apresentam importantes vantagens 

quando comparadas aos métodos convencionais por via úmida, entre elas estão a 

simplicidade e a rapidez no pré-tratamento das amostras e, consequentemente, a maior 

frequência analítica; a minimização das perdas dos analitos por volatilização e adsorção 

nas paredes dos frascos, o que poderia comprometer a exatidão e a precisão dos 

resultados; a redução da geração de resíduos e da periculosidade por não requerer o uso 

de reagentes tóxicos e corrosivos; o maior poder de detecção em termos absolutos, pois 

as amostras não são diluídas; e a possibilidade de se analisar pequenas quantidades de 

amostra (KRUG; ROCHA, 2019). 

Frente ao exposto, nos últimos anos, muitos esforços têm sido feitos para 

desenvolver e viabilizar métodos que possibilitem a análise direta de sólidos. Entre as 

técnicas espectroanalíticas empregadas com essa finalidade destacam-se: a 

espectrometria de emissão óptica com fonte de arco ou centelha (SS OES) (ZHOU et al., 

2005), a fluorescência de raios X (XRF) (VANHOOF et al., 2018) e a análise por ativação 

neutrônica instrumental (INAA) (GREENBERG; BODE; FERNANDES, 2011). Também 

podem ser incluídas nesse grupo técnicas comumente utilizadas para análise de soluções, 

tais como a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES), a espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e a 

espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GF AAS), cujo desenvolvimento 

de dispositivos de introdução de amostras sólidas em substituição aos tradicionais 

nebulizadores pneumáticos, como o sistema de ablação a laser (LA) e o vaporizador 

eletrotérmico (ETV), possibilitou suas aplicações em análise direta (ARRUDA, 2006; 

LIMBECK; BONTA; NISCHKAUER, 2017).  

Neste contexto, uma técnica mais recente, que tem despertado o interesse da 

comunidade científica mundial, é a espectrometria de emissão óptica com plasma 

induzido por laser (LIBS, em inglês Laser-Induced Breakdown Spectrometry). A 
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característica multielementar aliada à portabilidade são as principais vantagens 

associadas a essa técnica. Apesar de sua criação datar do início dos anos 60, LIBS tornou-

se viável no cenário da instrumentação analítica somente em meados dos anos 80, com o 

desenvolvimento de lasers mais estáveis, rápidos e robustos, sistemas ópticos de alta 

resolução em um amplo intervalo espectral e detectores mais sensíveis (PASQUINI et al., 

2007); vindo a ganhar evidência apenas a partir de 1995, com a publicação de diversos 

artigos científicos (SANTOS JUNIOR et al., 2006). Desde então, ela tem sido considerada 

uma das técnicas mais promissoras e versáteis dentro da espectrometria atômica para a 

análise direta de materiais de diferentes origens (HAHN; OMENETTO, 2010). 

Contribui para esse cenário, a necessidade cada vez maior de uma técnica analítica 

que possa ser utilizada em campo para caracterização de materiais, e neste sentido LIBS 

é promissora quando comparada à sistemas portáteis XRF, pois é capaz de contornar 

algumas limitações dessa técnica, como, por exemplo, ser restrita a análises próximas da 

superfície da amostra e apresentar baixa exatidão, em função do baixo rendimento de 

raios-X, para elementos leves (Z<11) (CREMERS; CHINNI, 2009).  

O principal exemplo bem-sucedido da aplicação de LIBS em campo é o robô 

Curiosity, equipado com o sistema ChemCam, que pousou em Marte em agosto de 2012 

como parte do programa Mars Science Laboratory da NASA. Entre suas funcionalidades 

incluem-se a realização de mapeamento elementar em profundidade, remoção de poeira 

e análises elementares de alvos a uma distância de até 13 metros do robô (HARMON; 

RUSSO; HARK, 2013). Estas diferentes funcionalidades contribuem para a existência de 

uma ampla gama de estudos e aplicações. Meslin et al. (2013), por exemplo, identificaram 

a partir da caracterização química dois tipos principais de solos ao longo do percurso 

percorrido pelo robô; a onipresença de hidrogênio, correspondente à hidratação de fases 

amorfas e um indicativo da presença de água, também foram constatadas nos espectros 

obtidos, inclusive  nas explorações em profundidade; adicionalmente, utilizando o 

sistema, também foi possível determinar o tamanho dos grãos do solo a partir das 

diferenças químicas obtidas nas análises ponto-a-ponto.  

 

2.2. Espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser  

 

LIBS baseia-se na espectrometria de emissão óptica e emprega pulsos de laser de 

alta irradiância, da ordem de GW cm-2, como fonte de energia para vaporizar a amostra e 
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excitar os átomos e/ou fragmentos moleculares presentes no microplasma de alta 

temperatura (e.g., 8000 a 20000 K) induzido durante a ablação (PASQUINI et al., 2007). 

Ao longo do processo de resfriamento do plasma, após o término do pulso de laser, os 

átomos/íons retornam ao estado fundamental ocasionando a emissão de radiação 

eletromagnética, cuja intensidade é proporcional à concentração das espécies emissoras 

(CREMERS; RADZIEMSKI, 2006). Uma fração desta radiação emitida é coletada por um 

sistema óptico, transferida para um espectrômetro, onde é separada em diversos 

comprimentos de onda, e um detector registra os sinais de emissão. O espectro obtido é 

utilizado para determinar os elementos constituintes da amostra e é analisado nas regiões 

UV-VIS (HARMON; RUSSO; HARK, 2013).  

O início, a expansão e o decaimento do plasma envolvem processos físicos e 

químicos complexos que ainda não estão completamente elucidados. A sequência de 

eventos começa com o aquecimento do material e a geração de vapor de alta pressão. A 

formação de um plasma visível ou breakdown ocorre quando a densidade eletrônica 

atinge valores da ordem de 1018 e- cm-3 (MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006; 

WINEFORDNER et al., 2004), havendo um razoável consenso que aconteça por emissão 

termo-iônica ou ionização multifotônica, dependendo da intensidade do laser ou da 

energia do fóton (emissão termo-iônica no infravermelho próximo e ionização 

multifotônica no ultravioleta) (SANTOS JUNIOR et al., 2006). 

Os elétrons que constituem o plasma poderão, então, ganhar energia por meio do 

mecanismo de bremsstrahlung inverso, no qual a energia dos fótons provenientes do laser 

é transferida a eles continuamente por meio de colisões (CREMERS; RADZIEMSKI, 2006; 

MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006). Este processo é seguido por uma avalanche 

eletrônica ou ionização em cascata, na qual os elétrons energizados induzirão, também 

por colisão, a ionização de outros átomos, causando um aumento exponencial no número 

de elétrons livres (PASQUINI et al., 2007).  

A contínua absorção da energia do laser pelas espécies presentes no plasma 

ocasiona ainda a expansão do material vaporizado na forma de uma pluma e uma onda de 

choque que se propaga em direção à atmosfera. Por fim, o plasma começa a reduzir sua 

velocidade de propagação devido, entre outros fatores, à recombinação entre íons e 

elétrons para gerar espécies neutras que podem se recombinar para formar moléculas, e 

se esfria (MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006). O tempo típico decorrido desde o 

início do processo de formação do plasma até sua extinção é de alguns décimos de 
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microssegundos a alguns milissegundos (PASQUINI et al., 2007). A Figura 1 apresenta os 

principais eventos que ocorrem entre o início e o decaimento do plasma, incluindo as 

etapas de excitação e emissão dos analitos descritas inicialmente.  

 

Figura 1. Sequência de eventos entre o início e o decaimento do plasma 

 

 

 

adaptada de PASQUINI et al., 2007 e MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006 

 

2.2.1. LIBS: Instrumentação 

 

A Figura 2 representa um esquema típico de um espectrômetro LIBS, que é 

composto basicamente por uma fonte de energia, um laser pulsado para ablação e 

excitação, um sistema de focalização composto por espelhos e lentes, um sistema óptico 

para coleta da radiação emitida, dispositivos para dispersão da radiação, um arranjo de 

detectores, um controlador de tempo e um computador para armazenar os espectros.  

 

Figura 2. Esquema de um espectrômetro LIBS 

 

 

adaptada de  www.appliedphotonics.co.uk 

http://www.appliedphotonics.co.uk/
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Para a análise espectral nas regiões UV-VIS os conjuntos ópticos mais empregados 

são os monocromadores convencionais como o Czerny-Turner ou os sistemas de alta 

resolução como o Echelle (CORTEZ, 2007). Deve-se ressaltar que o seletor de 

comprimento de onda ideal para LIBS deve ser capaz de cobrir um longo intervalo de 

comprimentos de onda simultaneamente e com alta resolução (PASQUINI et al., 2007).  

Já entre os detectores, os mais comuns são as fotomultiplicadoras e os detectores 

de arranjo bidimensional, como os fotodiodos e os detectores de transferência de carga, 

entre os quais se destacam o CCD (Charge-Coupled Device) e o ICCD (Intensified Charge-

Coupled Device), uma vez que a evolução destes componentes eletrônicos tem permitido 

o desenvolvimento de espectrômetros portáteis e compactos para uso em campo 

(SANTOS JUNIOR et al., 2006; CORTEZ, 2007).  

Com relação ao laser, os mais utilizados para aplicações em LIBS são o de Nd:YAG, 

operando do infravermelho (IR) ao ultravioleta (UV), e o de excímero, operando no UV. 

Sobressaem-se os do primeiro tipo (BOGAERTS; CHEN, 2005) que utilizam como meio 

ativo uma matriz de óxido de alumínio-ítrio, cuja fórmula química é Y3Al2O3, normalmente 

abreviada por YAG (Ytrium Aluminium Garnet), dopada com íons de neodímio (CREMERS; 

RADZIEMSKI, 2006). 

A Figura 3 mostra um esquema simplificado das partes que constituem o laser. 

Neste sistema a produção de radiação ocorre após a excitação dos átomos de Nd por uma 

fonte externa (e.g., flashlamps - lâmpadas pulsadas), o que provoca uma inversão 

populacional, pois o número de espécies em estado de maior energia passa a exceder o 

número de espécies em estado de menor energia. A emissão espontânea de uma espécie 

estimula o decaimento de outras, gerando fótons que refletem no espelho da cavidade e 

retornam para o meio ativo provocando mais emissão estimulada, a porção de luz que 

emerge do sistema constitui o feixe de laser (BAGNATO, 2008).  

 

Figura 3. Esquema simplificado das partes que constituem o laser 
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Os lasers de Nd:YAG podem operar tanto no modo contínuo quanto pulsado, como, 

por exemplo, o modo Q-switched ativo, no qual um modulador eletro-óptico e um 

polarizador atuam como uma chave que libera a emissão do laser apenas quando a 

inversão de população é máxima, resultando em um pulso reprodutível, de alta 

intensidade e curta duração, características fundamentais para a técnica LIBS (CORTEZ, 

2007; ZILIO, 2009). Esse tipo de laser pode ainda ter o comprimento de onda fundamental 

de 1064 nm modificado com o uso de geradores de harmônicos, materiais ópticos 

birrefringentes e não lineares como os cristais KDP (di-hidrogenofosfato de potássio) e 

KD*P (di-deutériofosfato de potássio). Os fótons interagem com o cristal e se combinam 

gerando fótons com maior frequência e, consequentemente, com menores comprimentos 

de onda; no caso mais simples, o comprimento de onda fundamental do laser é convertido 

para 532 nm (2° harmônico), que pode ser posteriormente convertido a 266 nm (4° 

harmônico) (CREMERS; RADZIEMSKI, 2006).  

Nos experimentos que envolvem ablação com laser, o comprimento de onda do 

laser deve ser definido de acordo com as propriedades absortivas e físico-químicas da 

amostra, tais como a refletância e a condutividade; materiais opacos, por exemplo, 

apresentam alta absortividade para comprimentos de onda no IR, enquanto os 

comprimentos de onda no UV são melhor absorvidos por materiais transparentes como 

quartzo, fluorita e calcita (DE CARVALHO, 2015a).  

 

2.2.2. LIBS: O estado da arte  

 

LIBS tem se tornado uma técnica muito atrativa e bastante explorada na análise 

química, consequentemente, pesquisas voltadas às aplicações analíticas desta técnica têm 

aumentado significativamente nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa realizada 

na Web of Science, utilizando no campo de busca “Laser-Induced Breakdown Spectroscopy”, 

encontram-se disponíveis 3196 trabalhos quando a busca é restringida a títulos e 4968 

trabalhos quando a busca é restringida a tópicos. Na Figura 4 observa-se claramente a 

tendência de crescimento da pesquisa em LIBS nos 20 últimos anos.  
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Figura 4. Número de publicações com (a)Títulos e (b)Tópicos por ano, segundo uma busca por 

“Laser Induced Breakdown Spectroscopy” realizada na Web of Science (10 de março de 2020) 

 

 

 

O elevado interesse em se aplicar LIBS nas análises químicas se deve a algumas 

características da técnica que a tornam única (WINEFORDNER et al., 2004; MCMILLAN et 

al., 2014; HARMON, RUSSO, HARK, 2013):  

i. permite análises rápidas e multielementares;  

ii. massas amostradas entre 0,1e 100 mg (tipicamente 1 µg);  

iii. pode dispensar ou simplificar o preparo das amostras;  

iv. aplicável na análise de gases, líquidos e sólidos (condutores e não 

condutores);  

v. custo atrativo da instrumentação; 

vi. possibilidade de se realizar medidas in situ ou remotas, uma vez que 

instrumentos portáteis estão disponíveis; 

vii. permite a realização de mapeamentos elementares em duas e três 

dimensões; 

viii. pode ser combinada com outras técnicas (e.g., espectroscopia Raman) para 

a realização simultânea de análises multielementares e moleculares.  

Para os próximos anos novas aplicações são ainda esperadas nas áreas médica, 

biológica, forense, ambiental, arqueológica e biotecnológica, entre outras. Isso é motivado, 

em parte, pelas novas regulamentações que exigem a garantia de segurança do operador, 

pela necessidade de se aumentar a eficiência e reduzir os custos de operação, pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias que aumentarão a capacidade e a robustez de 
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lasers, espectrômetros e detectores (MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006) e 

também, porque, apesar das vantagens citadas anteriormente, LIBS apresenta algumas 

dificuldades que precisam ser superadas para que possa competir com outras técnicas já 

bem estabelecidas na análise quantitativa de amostras complexas. Na tentativa de 

alcançar esse objetivo, muitos estudos, a maioria com resultados promissores, têm sido 

realizados e publicados, o que certamente possibilitará a ampliação da gama de aplicações 

desta técnica.  

 

2.3. Dificuldades da análise direta de sólidos 

 

A principal dificuldade associada ao LIBS, considerada inclusive como o “calcanhar 

de Aquiles” desta técnica analítica, é a dificuldade na realização de análises quantitativas 

em matrizes complexas (HAHN; OMENETTO, 2012). Este fato deve-se à natureza 

complexa dos processos de interação entre o laser e a amostra, e entre as partículas e o 

plasma, que frequentemente resultam em fortes interferências de matriz, e dependem 

diretamente das características do laser (e.g., irradiância (W m-2), comprimento de onda 

e duração do pulso), da atmosfera circundante e das propriedades físicas e químicas da 

amostra (e.g., composição, distribuição do tamanho de partículas, densidade, elasticidade, 

condutividade e compressibilidade) (SANTOS JUNIOR et al., 2006; PASQUINI et al., 2007; 

SIRVEN; MAUCHIEN; SALLÉ, 2008; HAHN; OMENETTO, 2010). 

Nesse sentido, a calibração, etapa essencial em qualquer procedimento analítico, 

se torna uma tarefa desafiadora quando se lida com a análise direta de sólidos, pois, 

embora existam mais de 16000 CRMs comercialmente disponíveis, encontrar uma mesma 

matriz com concentrações crescentes dos analitos não é trivial (SILVESTRE et al., 2015; 

KRUG; ROCHA, 2019). Dessa forma, na prática, a falta de similaridade entre os materiais 

de calibração e as amostras podem produzir resultados enviesados (TREVIZAN et. al., 

2008). Além disso, a grande maioria dos CRMs disponíveis comercialmente, assim como 

as amostras, não é homogênea para as massas normalmente empregadas em LIBS e, 

consequentemente, a precisão e a exatidão dos resultados são afetadas pela 

heterogeneidade do material (DE CARVALHO et al., 2015b). 

Frente ao exposto, a realização de determinações quantitativas bem-sucedidas por 

LIBS dependerá de estratégias adequadas no que diz respeito à otimização de parâmetros 

instrumentais, ao preparo das amostras e à calibração do método. 
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2.3.1. Estratégias de preparo de amostras em LIBS  

 

Em um recente artigo de revisão, Jantzi et al. (2017) discutiram como a manipulação 

apropriada das amostras pode ajudar a contornar as limitações e melhorar o desempenho 

analítico de aplicações que utilizam a técnica LIBS. No caso de amostras sólidas, foi 

destacado que os efeitos de matriz podem ser minimizados por meio de diluição, 

separação e padronização interna, e amostras mais homogêneas podem ser obtidas, entre 

outros processos, por moagem e fusão.  

Atualmente a moagem é o procedimento mais comum de preparo de amostras para 

análises por LIBS e é vantajosa, pois reduz o tamanho das partículas, aumenta a área 

superficial e, consequentemente, homogeneíza o material. Quanto menor o tamanho das 

partículas, mais eficiente será o processo de vaporização da amostra, assim como os 

processos de atomização, excitação e emissão dos analitos no plasma, o que resultará em 

uma nuvem atômica mais uniforme e em resultados mais precisos (DE CARVALHO et al., 

2015b). No entanto, a moagem apresenta algumas desvantagens como o aumento dos 

riscos de contaminação do material, especialmente amostras de alta dureza, pela 

superfície de moagem e a não representatividade da massa ablada se o tamanho das 

partículas, mesmo após a cominuição, não garantir a homogeneidade do material em uma 

escala inferior ao diâmetro de focalização do laser. Dessa forma, em geral, a redução das 

partículas para tamanhos inferiores a 10 µm é necessária para a obtenção de resultados 

confiáveis (ZEISLER, 1998). Em adição, a moagem pode não ser suficiente para que os 

mecanismos de deposição e dissipação de energia deixem de ser influenciados pelas 

propriedades físicas do material, como a densidade e a porosidade.  

A fusão, por sua vez, é um processo químico realizado em altas temperaturas, no 

qual as amostras são convertidas em pastilhas vítreas utilizando fundentes, tais como 

metaborato de lítio, tetraborato de lítio, carbonato de lítio, ácido bórico, hidróxido de 

sódio, carbonato de sódio e/ou combinações desses reagentes (INTIMA; DE OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2009; LEITE et al., 2011; TIAN et al., 2015). Este processo homogeneíza a 

amostra em nível atômico e a dilui, garantindo condições físicas mais estáveis à matriz, 

pois as pastilhas produzidas possuem superfície coesa, plana e polida (MESTER; 

STURGEON, 2003; JANTZI et al., 2016). A Figura 5 ilustra a representatividade da porção 

amostrada com relação a amostra alvo em pastilhas prensadas e fundidas; é evidente o 
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comprometimento da representatividade em pastilhas prensadas devido à 

heterogeneidade e ao tamanho das partículas.  

 

Figura 5. Comparativo entre a representatividade da porção analisada por LIBS na amostra (a) 

prensada e (b) fundida  

 

 

Entre os tipos de fusão possíveis, a fusão utilizando boratos (e.g., tetraborato de lítio 

(LiT, Li2B4O7) e metaborato de lítio (LiM, LiBO2)) é um procedimento de preparo de 

amostras conhecido pela simplicidade na execução e foi introduzida por Fernand Claisse 

em 1957 para aplicação em XRF, tendo sido realizada de forma manual por mais de 15 

anos, até que instrumentos automáticos se tornassem viáveis no início dos anos 70 

(MESTER; STURGEON, 2003; LOUBSER, 2009). O procedimento envolve basicamente 4 

etapas:  

i. mistura da amostra e do fundente em um cadinho; 

ii. aquecimento do cadinho até uma temperatura acima da temperatura de 

fusão do fundente;  

iii. agitação do cadinho até que amostra seja dissolvida no fundente;  

iv. adição do material fundido em um molde (e.g., molde de platina) pré-

aquecido para se obter a pastilha após o resfriamento. 

Entre as teorias que explicam a solubilidade dos óxidos em fundentes de borato de 

lítio está a que postula que, para ser estável, isto é, com ausência de nebulosidade, de 

partículas não dissolvidas e de cristalização, o material vítreo produzido deve ser neutro 

com relação à acidez de seus componentes (MESTER; STURGEON, 2003; LOUBSER, 2009). 

Segundo esta teoria, a quantidade máxima de qualquer óxido que pode ser dissolvida em 

uma dada quantidade de fundente, chamada solubilidade, é medida em função das frações 

de LiT e LiM no fundente. Todos os óxidos, MexOy, com y/x ≤ 1 (óxidos básicos), tais como 
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CaO, são mais solúveis em LiT (fundente ácido com y/x >1), já os óxidos com y/x > 1 

(óxidos ácidos), tais como SiO2 e Fe2O3, são mais solúveis em LiM (fundente básico com 

y/x =1). Existe uma diferença de solubilidade para SiO2 e Fe2O3 quando a proporção de 

LiM no fundente é superior a 80% que se explica pela diferença no raio dos cátions, pois 

a solubilidade aumenta à medida que o raio dos cátions diminui (MESTER; STURGEON, 

2003).  

Entre os óxidos ácidos que se comportam como o Fe2O3 estão: TiO2, Sb2O3, V2O5 e 

WO3, como SiO2 estão: Al2O3, SO3 e P2O5 e entre os óxidos básicos que comportam como 

CaO estão: MgO e BaO (MESTER; STURGEON, 2003). Na prática uma mistura entre 50 a 

60% de LiM com LiT é suficiente para garantir a obtenção de pastilhas de boa qualidade 

para uma diversidade de materiais, desde que a razão entre a massa de amostra e 

fundente não ultrapasse 0,2.  

Adicionalmente, a mistura de fundentes pode ainda conter um agente não 

umectante que diminui a possibilidade de contaminação cruzada e a necessidade de 

limpeza frequente do molde de platina (KRUG; ROCHA, 2019). Na ausência deste agente 

não existe uma separação física bem definida entre os átomos de oxigênio na superfície 

do molde de platina e no material fundido, portanto, alguma ligação entre eles pode 

existir. Sais de iodeto e brometo de lítio costumam ser utilizados com essa finalidade, pois 

seus ânions grandes são incapazes de se incorporar ao material fundido e permanecem 

na sua superfície, formando uma fina camada que evita a interação entre o material e a 

platina (MESTER; STURGEON, 2003).   

Algumas desvantagens do processo de fusão incluem a perda de elementos voláteis 

em altas temperaturas, perda de sensibilidade devido à diluição e a grande quantidade de 

elementos do fundente (por exemplo, Li e B) que podem causar interferências espectrais. 

Apesar destas dificuldades ela vem sendo aplicada rotineiramente em análises por XRF e 

tem sido proposta por muitos autores para a análise de materiais geológicos por técnicas 

assistidas por laser, como LA-ICP-MS (GÜNTHER et al., 2001; MADINABEITIA; LORDA; 

IBARGUCHI, 2008; LEITE et al., 2011; MALHERBE et al., 2013; CLAVERIE et al., 2013). 

Existem, entretanto, poucas aplicações em análises por LIBS (PEASE, 2013; AGUILERA; 

ARAGÓN, 2017). 
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2.3.2. Estratégias de calibração em LIBS 

 

A calibração externa univariada baseada em um conjunto de padrões com matrizes 

compatíveis, idealmente CRMs, é a abordagem mais comum para análises quantitativas 

por LIBS. Entretanto, em função das dificuldades discutidas anteriormente, no que diz 

respeito à disponibilidade de CRMs com composição de matriz semelhante à da amostra, 

procedimentos alternativos têm sido propostos.  

Uma abordagem comum é baseada em um conjunto de padrões sintéticos 

preparados a partir da adição de quantidades crescentes do analito à amostra original ou 

a um material suporte, como celulose (SILVESTRE et al., 2015; LEME et al., 2018) e cera 

de parafina (PAPAI et al., 2017); adicionalmente, padrões sintéticos também podem ser 

obtidos diluindo a amostra com esses materiais (DE CARVALHO et al., 2010; LEME et al., 

2018). Para estes casos, é usual que a fração mássica dos analitos nos padrões sintéticos 

seja determinada com exatidão utilizando um método de referência.  

Para a obtenção dos padrões sintéticos de calibração em LIBS utilizando este tipo 

de estratégia, Silvestre et al. (2015) doparam a amostra e papel de filtro com soluções 

aquosas dos íons metálicos para que fosse possível a determinação de K e Mg em madeira; 

Leme et al. (2018) adicionaram quantidades crescentes de celulose à amostra de carne 

moída e liofilizada para determinação de Ca, Mg, K e Na; Papai et al. (2017) propuseram o 

uso de cera de parafina dopada com Cu em diferentes concentrações para determinação 

desse íon em amostras de cachaça e água que haviam sido submetidas previamente a 

extração líquido-líquido do metal utilizando essa mesma matriz na forma líquida; 

Carvalho et al. (2010), por sua vez, propuseram o uso de cápsulas multivitamínicas 

misturadas com celulose em diferentes proporções para determinação de macro e 

micronutrientes em suplementos alimentares.  

Outra tendência tem sido estudar a “calibration free” em LIBS (CF-LIBS, do inglês 

Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy). Neste caso, assume-se que o 

plasma se encontra em equilíbrio termodinâmico local para calcular suas propriedades 

físicas, tais como temperatura e densidade eletrônica, a partir das quais a composição 

química da amostra é derivada, dispensando, portanto, a construção das tradicionais 

curvas analíticas de calibração. Apesar de CF-LIBS estar sendo estudada para análise de 

diversos tipos de matrizes, ela tem sido aplicada com sucesso somente para ligas 

metálicas (TOGNONI et al., 2010). 
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Recentemente, novas estratégias de calibração têm sido propostas com o objetivo 

de simplificar o processo de calibração e viabilizar a compatibilização das matrizes, como 

por exemplo a calibração pela razão das inclinações (SRC-LIBS) e a calibração 

multienergética (MEC). SRC-LIBS foi proposta por Nunes et al. (2019) e utiliza um único 

padrão de calibração e a razão das inclinações das curvas obtidas a partir de diferentes 

números de pulsos acumulados para o padrão e a amostra para determinar o teor dos 

elementos de interesse. MEC, por sua vez, explora a capacidade de alguns elementos de 

produzir sinais analíticos em diferentes comprimentos de onda e vem sendo aplicada com 

sucesso para diferentes técnicas de espectrometria atômica, incluindo a espectrometria 

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

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

absorção atômica de alta resolução com fonte contínua (HR CS FAAS) (VIRGILIO et al., 

2017). Esta estratégia requer o preparo de apenas duas soluções: (1) uma mistura de 

amostra e padrão e (2) uma mistura de amostra e branco. A calibração é realizada 

analisando cada uma das soluções separadamente e monitorando a resposta do 

instrumento em diversos comprimentos de onda para cada analito. Os sinais analíticos de 

cada solução, medidos em diferentes comprimentos de onda, são então correlacionados e 

a concentração do analito na amostra é calculada a partir da inclinação da curva de 

calibração resultante (BABOS et al., 2018).  

Embora algumas aplicações de MEC em LIBS já tenham sido propostas (BABOS et 

al., 2018; FORTUNATO et al., 2019; AUGUSTO et al., 2019; ANDRADE et al., 2019), o 

preparo das misturas para calibração não é tão trivial para análise direta de amostras 

sólidas quanto para a análise de amostras obtidas a partir de decomposição por via úmida. 

Isto acontece, pois a seleção de materiais adequados para serem empregados como 

padrão e branco não é uma tarefa fácil, pois pode levar à obtenção de duas misturas com 

matrizes muito diferentes. Essa divergência pode, então, resultar em ausência de 

proporcionalidade entre os sinais de emissão e o teor dos analitos em cada uma delas, o 

que, consequentemente, impediria a aplicação de MEC em LIBS.   

Babos et al. (2018), por exemplo, foram bem-sucedidos na aplicação de MEC na 

análise de suplementos alimentares por LIBS, devido às semelhanças entre o branco 

empregado (i.e., carbonato de cálcio) e a matriz da amostra que contém 

predominantemente esse sal. Neste sentindo, uma estratégia ainda não explorada na 

literatura, mas apresentada nesse trabalho, para minimizar os efeitos de matriz e ainda 
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assim usufruir da simplicidade da calibração por MEC, consiste em associar MEC à fusão 

borato como método de preparo das amostras.  

 

2.4. A caracterização de materiais geológicos por LIBS 

 

Nos últimos anos muitos pesquisadores têm utilizado LIBS para determinar e 

quantificar elementos em amostras geológicas. Atualmente, é possível encontrar 

trabalhos com essa abordagem em mais de 200 revistas científicas (HARMON; RUSSO; 

HARK, 2013). Grant, Paul e O’Neill (1991) ainda no início dos anos 90 utilizaram LIBS para 

determinar quantitativamente Ca, Si, Mg, Al e Ti em minério de ferro; Vadillo e Laserna 

(1996) foram os primeiros a utilizar LIBS para determinações elementares quantitativas 

em amostras geológicas sem nenhum tratamento prévio; Sirven et al. (2006) fizeram uso 

de técnicas quimiométricas, como a regressão parcial de mínimos quadrados (PLSR, em 

inglês partial least-squares regression) e redes neurais artificiais (ANN, em inglês artificial 

neural networks), para mensurar o teor de crômio em solos; Praher et al. (2010) utilizaram 

CF-LIBS para estimar o teor Fe, Al e Ca em uma mistura dos respectivos óxidos; Pease 

(2013) propôs a fusão como uma alternativa para minimizar os efeitos de matriz na 

análise de diferentes rochas e minerais por LIBS; Jantzi e Almiral (2014), por sua vez, com 

foco em análise forenses, cuja disponibilidade de amostra normalmente é baixa, 

realizaram a análise de solos depositando uma pequena quantidade da amostra sobre 

uma fita adesiva e empregando o método de adição de padrão para a obtenção da curva 

de calibração por LIBS. 

A Tabela 2 resume brevemente os trabalhos acima mencionados, destacando os 

tipos de amostra e os métodos de preparo e de quantificação empregados, e evidencia a 

versatilidade da técnica e a busca contínua por diferentes abordagens para a análise de 

materiais geológicos por LIBS, uma vez que a obtenção de resultados quantitativos é ainda 

uma tarefa complexa.  
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Tabela 2. Exemplos de trabalhos científicos que empregam LIBS na análise de materiais 

geológicos 

Amostra 
Método de  

preparo de amostra 

Método de  

quantificação 
Referência 

Minério de ferro Moagem e prensagem 
Calibração externa 

univariada 

GRANT; PAUL; 

O’NEILL, 1991 

Minerais Análise direta 
Apenas análise 

qualitativa 

VADILLO; LASERNA, 

1996 

Solos Moagem e prensagem PSLR, ANN SIRVEN et al., 2006 

Óxidos de ferro, 

alumínio e cálcio 
Moagem e prensagem CF-LIBS PRAHER et al., 2010 

Rochas e minerais Fusão com boratos 
Calibração externa 

univariada 
PEASE, 2013 

Solos 
Deposição em fita 

adesiva 

Calibração por adição 

de padrão 

JANTZI; ALMIRAL, 

2014 
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3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de métodos para a determinação 

quantitativa elementar em amostras de origem geológica (matrizes com altos teores de 

silício) por LIBS, visando, sobretudo, à minimização dos efeitos físicos e químicos de 

matriz. Os resultados obtidos estão divididos em três partes, nas quais foram avaliadas:  

I. a viabilidade da fusão borato e da prensagem como métodos de preparo de 

amostras para a determinação de Al, Fe, Si e Ti em bauxita;  

II. a viabilidade da fusão borato como método de preparo de amostras para a 

determinação de Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em diferentes matrizes de origem geológica 

(e.g., cimento, rochas, sedimentos, solos e fertilizante inorgânico), utilizando B e 

Li como padrões internos;  

III. a viabilidade da calibração multienergética e da fusão borato como estratégias de 

calibração e preparo de amostras para a determinação de Al, Fe e Ti em amostras 

de origem geológica.  
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4. EXPERIMENTAL 

 

4.1. Instrumentação 

 

Os estudos foram desenvolvidos utilizando um espectrômetro de emissão óptica 

com plasma induzido por laser, modelo J 200 Tandem (Applied Spectra, Fremont, EUA), 

composto por laser Q-Switiched de Nd:YAG (Quantel, Bozeman, EUA) operando no 

comprimento de onda de 266 nm, com feixe de 4 mm de diâmetro, com capacidade de 

operar com taxa de repetição de até 10 Hz e energia máxima de 25 mJ por pulso, cuja 

duração é de 6 ns. As medidas de emissão foram feitas em um espectrômetro com seis 

canais CCD (Applied Spectra, Fremont, EUA) com cobertura espectral de 186,132 a 

1044,359 nm e um tempo fixo de integração de 1,05 ms.  

Como técnica comparativa, empregou-se um espectrômetro de fluorescência de 

raios X por dispersão em comprimento de onda modelo Axios (Malvern Panalytical, 

Malvern, Reino Unido).  

A secagem das amostras foi realizada em estufa modelo 317M-TIMER (Quimis, 

Diadema, Brasil) e a pesagem das amostras e demais insumos em balança analítica 

(Mettler Toledo, São Paulo, Brasil). Uma prensa hidráulica com controle automático de 

pressão e tempo modelo X-Press 3635 (Spex Sample Prep, Metuchen, EUA) foi utilizada 

no preparo das pastilhas prensadas. As amostras fundidas foram obtidas utilizando uma 

máquina de fusão automática modelo Katanax (Spex Sample Prep, Metuchen, EUA), 

equipada com cadinho e molde de platina. 

Imagens das linhas de ablação foram obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura utilizando um microscópio modelo FESEM JSM-7401F (Japan Electron Optics 

Laboratory, Tóquio, Japão) no Centro Analítico de Instrumentação da Universidade de São 

Paulo, e por microscopia confocal utilizando um microscópio LEICA 3D (Leica 

Microsystems, Wetzlar, Alemanha) no Laboratório de Caracterização Tecnológica da 

Universidade de São Paulo. 

O fracionamento da amostra de bauxita em diferentes tamanhos de partículas foi 

realizado empregando peneiras de aço inoxidável com aberturas 150, 100 e 50 µm com o 

auxílio de um agitador de peneiras vibratório modelo AS 200 (Retsch, Haan, Alemanha) 

por 10 minutos.  
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Os difratogramas de raios-X foram obtidos no sistema D2 Phaser (Bruker, Billerica, 

EUA) com cátodo de cobre com emissão kα (λ=1,5418Å), potência de 30 kV, corrente de 

10 mA e varredura de 0,05° 2θ/min, na região 2θ de 10° a 60° no Laboratório de Química 

Supramolecular e Nanotecnologia da Universidade de São Paulo.  

Espectros de absorção nas regiões UV-VIS foram obtidos utilizando um 

espectrofotômetro modelo 8453 (Agilent Technologies, Santa Clara, EUA) equipado com 

lâmpadas de tungstênio e deutério, e um arranjo de fotodiodos no Laboratório Didático 

de Instrumentação do Instituto de Química da Universidade de São Paulo.  

 

4.2. Reagentes e materiais  

 

Celulose de alta pureza (Spex SamplePrep, Metuchen, EUA) foi empregada como 

material aglutinante no preparo das pastilhas prensadas e fundente com composição 

49,75% Li2B4O7, 49,75% LiBO2 e 0,5% LiBr (Oregon Labware, São Paulo, Brasil) no 

preparo das pastilhas fundidas. 

Para o desenvolvimento do método para a determinação de Al, Fe, Si e Ti em 

bauxita, a otimização dos parâmetros instrumentais do LIBS foi realizada utilizando uma 

amostra de bauxita fornecida gentilmente pela Companhia Brasileira de Alumínio. As 

curvas de calibração foram preparadas a partir de nove CRMs de bauxita contendo 

diferentes intervalos de teores dos analitos e tamanhos de partículas inferiores a 150 µm, 

são eles: BXGO-1, BXMG-2, BXMG-3 e BXMG-5 (CETEM, Rio de Janeiro, Brasil); BXT-04 e 

BXT-06 (Rio Tinto Alcan, Montreal, Canadá); SG-041, SG-084 e SG-094 (SGS Geosol, 

Vespasiano, Brasil). A precisão e a exatidão dos métodos foram avaliadas pela análise de 

um CRM adicional, o BXT-05 (Rio Tinto Alcan, Montreal, Canadá). Uma amostra adicional 

de bauxita foi utilizada para comparar os resultados obtidos por LIBS e por WD-XRF, e 

nos estudos sobre a influência do tamanho das partículas.  

Já para o desenvolvimento do método para a determinação de Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti 

nas demais matrizes a otimização dos parâmetros instrumentais foi realizada utilizando 

o SRM 679 (Brick Clay). As curvas de calibração foram preparadas a partir de outros dez 

CRMs produzidos pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, Gaithersburg, 

MD, EUA) e pelo Conselho Nacional de Pesquisas do Canadá (NRCC, Ottawa, Ontario, 

Canadá) contendo diferentes intervalos de teores dos analitos e tamanhos de partículas 

inferiores a 150 µm, são eles: SRM 679 (Brick Clay), SRM 688 (Basalt Rock), SRM 694 
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(Western Phosphate Rock), SRM 695 (Mult-Nutrient Fertilizer), SRM 1648a (Urban 

Particulate Matter), SRM 1886a (Portland Cement), SRM 2703 (Sediment for Solid 

Sampling) e SRM 2709 (San Joaquin Soil); NRCC BCSS-1 e NRCC MESS-2 (Marine and 

Estuarine Sediments). A exatidão do método foi avaliada pela análise de um CRM adicional, 

o SRM 2711 (Montana Soil). O SRM 679 (Brick Clay) e o SRM 2703 (Sediment for Solid 

Sampling) também foram utilizados para o desenvolvimento do método de calibração 

multienergética, cuja otimização dos parâmetros instrumentais foi feita com a pastilha 

preparada a partir da mistura dos dois CRMs.  

Na Tabela 3 estão apresentados os teores dos elementos de interesse (na forma de 

óxido) nos CRMs utilizados. 

 

Tabela 3. Teores dos analitos (na forma de óxidos) nos CRMs empregados  

Composição 

(%) 
Al2O3 CaO Fe2O3 SiO2 MgO TiO2 

BXGO-1 60,70 - 4,60 0,63 - 0,46 

BXMG-2 50,40 - 13,70 6,36 - 1,64 

BXMG-3 37,90 - 35,30 2,29 - 2,01 

BXMG-5 50,50 - 9,20 10,70 - 1,28 

BXT-04 48,50 - 17,00 2,66 - 5,32 

BXT-05 46,80 - 19,20 1,98 - 2,25 

BXT-06 48,70 - 18,90 0,80 - 2,67 

SG-041 46,90 - 22,60 1,26 - 3,82 

SG-084 51,15 - 9,49 9,35 - 1,44 

SG-094 55,41 - 9,13 4,90 - 1,32 

SRM 679 20,80 0,2278 12,94 52,07 1,2522 0,962 

SRM 688 17,36 12,7 10,35 48,4 8,4 1,17 

SRM 694 1,8 43,6 0,79 11,2 0,33 0,11 

SRM 695 1,15 3,16 5,70 - 2,97 0,0517 

SRM 1648a 6,48 8,17 5,60 27,4 1,35 0,671 

SRM 1886a 3,875 67,87 0,152 22,38 1,932 0,084 

SRM 2703 15,74 0,43 10,55 - 1,66 1,468 

SRM 2709 14,71 2,64 5,00 63,45 2,50 0,570 

SRM 2711 12,34 4,03 4,13 65,12 1,74 0,510 

NRCC BCSS-1 11,83 0,76 4,70 66,1 2,44 0,734 

NRCC MESS-2 16,20 - 6,22 59,4 - - 
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 Para os CRMs cujos certificados apresentavam os teores dos elementos 

constituintes ao invés dos óxidos, os teores foram multiplicados pelos respectivos fatores 

de conversão: Al → Al2O3 = 1,88946, Ca → CaO = 1,39919, Fe → Fe2O3 = 1,42974, Si → SiO2 

= 2,13941, Mg → MgO = 1,65807,  Ti → TiO2 = 1,66806.   

Óxidos de alumínio, cálcio, ferro e magnésio, e dióxidos de silício e titânio foram 

utilizados para o preparo das pastilhas fundidas a partir das quais foram obtidos os 

espectros de absorção no UV-VIS.    

 

4.3. Preparo das amostras  

 

Os CRMs, amostras e óxidos empregados no preparo das pastilhas foram 

previamente secos em estufa a 60°C por 24 h.  

Para o desenvolvimento dos métodos com calibração externa, as pastilhas 

prensadas foram obtidas misturando-se 0,35 g do CRM com 0,15 g de celulose utilizando 

almofariz e pistilo. O material homogêneo obtido foi prensado aplicando uma pressão de 

8 ton cm-2 por 5 min para se obter pastilhas de 13 mm de diâmetro (Figura 6a). Já as 

pastilhas fundidas foram obtidas misturando-se 1,35 g do CRM e 7,00 g do fundente 

previamente em um cadinho de Pt-Au (95% Pt, 5% Au) no método para bauxita, e 1,00 g 

do CRM e 7,00 do fundente no método para as demais matrizes. O material obtido foi 

fundido e vertido em um molde de Pt-Au de 35 mm de diâmetro (Figura 6b).  

O programa de aquecimento foi executado em duas etapas (temperatura (°C), 

rampa (°C min-1), patamar (min)): 1 (900, 30, 1) e 2 (1050, 50, 1). 

 

Figura 6. Pastilhas obtidas por (a) prensagem e (b) fusão 
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Para os estudos sobre a influência do tamanho das partículas, duas pastilhas 

prensadas foram obtidas utilizando uma amostra de bauxita com tamanhos de partícula 

< 200 µm, antes e após sua cominuição a tamanhos de partículas < 50 µm utilizando um 

almofariz e um pistilo. Quatro pastilhas fundidas também foram produzidas utilizando 

frações da amostra original obtidas após peneiramento (d > 150 µm, 100 µm < d < 150 

µm, 50 µm < d < 100 µm e d < 50 µm, onde d é o tamanho das partículas).  

Para a obtenção do espectro de absorção nas regiões UV-VIS foram preparadas 

pastilhas fundidas com concentração de 0,05 mg dos analitos (Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti) por 

grama de fundente a partir dos respectivos óxidos. 

Para o desenvolvimento do método com calibração multienergética a pastilha 

fundida 1 foi preparada misturando-se 0,50 g do SRM 679, 0,50 g do SRM 2703 e 7,00 g 

do fundente. A pastilha fundida 2, por sua vez, foi preparada misturando-se 0,50 g do SRM 

2703, 0,50 g de SiO2 e 7,00 g de fundente quando a exatidão do método foi avaliada para 

o SRM 2703, ou misturando-se 0,50 g do SRM 679 , 0,50 g de SiO2 e 7,00 g de fundente 

quando a exatidão do método foi avaliada para o SRM 679. Para o cálculo do limite de 

detecção (LOD) foi preparada adicionalmente uma pastilha contendo 1,00 g de SiO2 e  

7,00 g de fundente.  

 

4.4. Medições por LIBS 

 

As amostras foram introduzidas em uma câmara de ablação equipada com estágios 

x-y-z automáticos, com velocidade de deslocamento horizontal de 0,15 mm s-1. As 

medidas foram realizadas no modo de linhas paralelas, no qual o sistema dispara 

continuamente os pulsos de laser com uma determinada taxa de repetição ao longo de um 

caminho de tamanho pré-definido. O espectro obtido para cada linha é um espectro 

acumulado, resultante da soma das intensidades de emissão geradas a partir de cada 

pulso. As medidas são baseadas nas áreas dos picos após subtração do sinal de fundo 

(Figura 7) e os resultados estão apresentados como a média ± desvio padrão dos valores 

obtidos para diferentes espectros acumulados.  

O software Aurora (Applied Spectra, Fremont, EUA) foi utilizado para 

processamento e tratamento de dados, o que inclui monitoramento dos espectros de 
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emissão, identificação das linhas de emissão atômicas (I) e iônicas (II), integração do sinal 

analítico e correção do sinal de fundo 

 

Figura 7. Exemplo de integração do sinal analítico realizada no software Aurora 

 

 

Linhas de emissão (nm) sem evidências de interferência espectral foram 

escolhidas para cada método utilizando a base de dados de linhas espectrais do NIST 

disponível no software Aurora, são elas:  

I) Determinação de Al, Fe, Si e Ti em bauxita (calibração externa): Al I 394,400,  

Fe II 259,939, Si I 288,157 e Ti II 334,940. 

II) Determinação de Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em matrizes diversas (calibração externa): 

Al I 308,215, Ca I 443, 496, Fe II 274,968, Mg I 285,213, Si I 288,157 e  

Ti II 336,121. 

III) Determinação de Al, Fe e Ti em matrizes diversas (calibração multienergética):  

Al I 308,215, Al I 309,284, Al I 394,400, Al I 396,152, Fe II 234,349, Fe II 237,373, 

Fe II 238,204, Fe II 238,500, Fe II 239,924, Fe II 241,052, Fe II 258,587,  

Fe II 260,708, Ti II 332,293, Ti II 334,940, Ti II 336,121, Ti II 337,279 e Ti II 

338,376.  
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Para os métodos II e III os sinais de emissão dos analitos foram normalizados a 

partir dos sinais de emissão obtidos para as linhas B I 449,677 nm e Li I 323,266 nm com 

objetivo de se minimizar os efeitos de matriz e tamanho de partículas.  

 Parâmetros instrumentais, tais como a energia do laser, o diâmetro de focalização, 

tempo de atraso, número de pulsos e vazão de argônio foram otimizados a partir de uma 

análise univariada, na qual varia-se apenas um parâmetro enquanto os demais são 

mantidos constantes, visando obter o melhor compromisso entre a área integrada do sinal 

de emissão do analito e a razão entre a área integrada do sinal de emissão do analito e da 

emissão do sinal de fundo (SBR). O tempo de atraso foi verificado de 0,1 a 1 μs, o diâmetro 

de focalização de 35 a 140 μm, a energia do laser de 5 a 20 mJ pulso-1, o número de pulsos 

acumulados de 135 a 405, e a vazão de argônio de 0 a 1,5 L min-1. Para a obtenção de 

diferentes números de pulsos a velocidade de deslocamento da amostra foi mantida 

constante em 0,15 mm s-1 e o comprimento do caminho de amostragem foi modificado de 

4 a 8 mm, os valores estabelecidos então apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Velocidade de deslocamento da amostra e comprimento da linha de ablação 

empregados para otimização do número de pulsos 

Número de pulsos Velocidade (mm s-1) 
Comprimento do caminho de 

amostragem (mm) 

135 0,15 2 

270 0,15 4 

405 0,15 6 

 

A Tabela 5 exemplifica as 5 etapas de análise univariada proposta para que fosse 

obtida a condição instrumental otimizada de cada um dos métodos analíticos estudados.  

  



44 
 

Tabela 5. Análise univariada para a determinação da condição instrumental otimizada em 

determinações quantitativas por LIBS 

Etapas 

Diâmetro de 
Focalização 

(μm) 

Tempo de 
atraso 

(μs) 

Energia por 
pulso 

(mJ) 

Número 

de pulsos 

Vazão de 
argônio 

(L min-1) 

I 35 - 140 0,25 20 405 0 

II otimizado 0,1- 1* 20 405 0 

III otimizado otimizado 5 - 20 405 0 

IV otimizado otimizado otimizado 275 - 545 0 

V otimizado otimizado otimizado otimizado 0 – 1,5 

*variou-se esse parâmetro de 0,25 a 1 µs no desenvolvimento de método para análise de bauxita 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Comparação entre pastilhas prensadas e fundidas para a determinação de 

Al, Fe, Si e Ti em bauxita por LIBS 

 

Nessa primeira etapa avaliou-se a viabilidade da prensagem e da fusão borato 

como métodos de preparo de amostras para a determinação quantitativa de Al, Fe, Si e Ti 

em bauxita por LIBS, para isso a precisão e a exatidão dos métodos foram comparadas. 

 

5.1.1. Otimização dos parâmetros instrumentais do LIBS 

 

Conforme discutido inicialmente, a realização de determinações quantitativas 

bem-sucedidas por LIBS depende das condições instrumentais, das características do 

laser e das propriedades da amostra, uma vez que esses parâmetros afetam a interação 

laser-amostra (SANTOS JUNIOR et al., 2012). Neste sentido, com a intenção de se obter as 

melhores condições para a determinação de Al, Fe, Si e Ti em bauxita (isto é, o melhor 

compromisso entre a área integrada dos sinais de emissão dos analitos e os valores de 

SBR), os efeitos do diâmetro de focalização, do tempo de atraso, da energia do laser, do 

número de pulsos e da atmosfera de argônio no sinal de emissão dos analitos foram 

estudados para as amostras prensadas e fundidas. Esta otimização visou à obtenção de 

um único conjunto de parâmetros que pudesse ser empregado nos métodos analíticos 

utilizando ambos os procedimentos de preparo de amostras. 

 

5.1.1.1. Diâmetro de focalização 

 

Em LIBS, o feixe de um laser pulsado é direcionado para uma lente convergente 

que focaliza sua energia na superfície da amostra e induz a formação de um plasma, 

promovendo a microamostragem do material e a excitação de átomos, íons e/ou 

moléculas (SANTOS JUNIOR et al., 2006). Em vista disto, alterando-se a distância lente-

amostra (Figura 8) é possível modificar o diâmetro de focalização e, consequentemente, 

a intensidade das linhas de emissão, pois estão sendo modificadas a massa ablada e a 

fluência, definida como sendo a quantidade de energia por unidade de área irradiada pelo 

laser (CREMERS; RADZIEMSKI, 2006).  
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Figura 8. Esquema ilustrativo do sistema óptico de focalização do laser 

 

Para avaliar o efeito do diâmetro de focalização, os valores de área integrada dos 

sinais de emissão dos analitos e os valores de SBR foram obtidos variando-se esse 

parâmetro de 35 a 140 µm, utilizando um tempo de atraso de 0,75 µs, uma energia de  

20 mJ por pulso, 405 pulsos acumulados e ausência de atmosfera de argônio. A Figura 9 

mostra os resultados obtidos para Al(I) 394,400 nm nas amostras prensada e fundida. 

Comportamentos semelhantes foram obtidos para as demais linhas de emissão, para as 

quais os valores de intensidade de emissão e SBR estão apresentados na Tabela 6. 

 

Figura 9. Influência do diâmetro de focalização na intensidade dos sinais de emissão, na (■ ) área 

integrada e na (■ ) SBR para Al(I) 394,400 nm nas amostras (a) prensada e (b) fundida 
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Tabela 6. Valores de intensidade de emissão e SBR para Al I 394,400, Fe II 259,939, Si I 288,157 

e Ti II 334,940 nm nas pastilhas fundidas (F) e prensadas (P) para diferentes diâmetros de 

focalização 

Diâmetro de 
focalização 

(µm) 
35 50 65 85 100 120 140 

A
l 

I 
3

9
4

,4
0

0
 

F(Int.) 
x107 

3,40±0,04 3,39±0,02 3,76±0,04 3,52±0,07 3,35±0,05 2,95±0,04 2,29±0,01 

F 
(SBR) 

89,62±0,01 88,76±0,01 90,83±0,01 90,76±0,03 89,05±0,02 77,27±0,02 67,29±0,02 

P(Int.) 
x107 

2,1±0,2 2,3±0,1 2,8±0,2 2,1±0,3 2,2±0,2 1,5±0,1 1,1±0,1 

P 
(SBR) 

87,9±0,8 91,1±0,2 114,9±0,7 87±1 113,2±0,9 86,4±0,4 74,9±0,4 

F
e

 I
I 

2
5

9
,9

3
9

 

F(Int.) 
x106 

9,79±0,04 8,69±0,07 9,8±0,2 10,18±0,07 8,4±0,3 4,60±0,08 2,90±0,04 

F 
(SBR) 

23,65±0,01 25,56±0,01 25,60±0,01 23,74±0,01 23,36±0,02 21,46±0,01 20,50±0,01 

P(Int.) 
x106 

3,8±0,4 3,83±0,08 7,4±0,4 5,0±0,6 4,4±0,4 2,85±0,07 2,5±0,1 

P 
(SBR) 

49,9±0,4 51,63±0,06 55,30±0,09 40,4±0,9 41,5±0,3 37,09±0,04 33,2±0,2 

S
i 

I 
2

8
8

,1
5

7
 

F(Int.) 
x106 

2,93±0,02 3,18±0,01 3,06x0,01 3,06±0,01 3,26±0,01 2,51±0,01 1,78±0,01 

F 
(SBR) 

45,71±0,01 52,17±0,01 47,68±0,01 47,72±0,01 52,68±0,01 50,62±0,01 49,90±0,01 

P(Int.) 
x106 

3,0±0,2 2,72±0,03 4,19±0,06 3,2±0,4 2,9±0,4 2,5±0,7 1,70±0,02 

P 
(SBR) 

64,8±0,7 65,9±0,3 63,42±0,01 56±1 68±1 61±6 59,1±0,1 

T
i 

II
 3

3
4

,9
4

0
 

F(Int.) 
x106 

4,76±0,03 5,35±0,01 5,25±0,06 5,3±0,1 5,1±0,01 3,45±0,05 2,36±0,02 

F 
(SBR) 

22,86±0,01 24,96±0,01 24,00±0,01 23,59±0,01 23,78±0,02 20,71±0,01 18,16±0,01 

P(Int.) 
x106 

2,2±0,3 2,2±0,2 3,9±0,1 3±1 2,3±0,2 1,65±0,04 1,5±0,2 

P 
(SBR) 

38,5±0,4 40,6±0,6 43,32±0,03 39±4 40,3±0,9 38,03±0,05 32,6±0,4 

  

Para uma energia do laser de 20 mJ por pulso, as fluências teóricas 

correspondentes são de 2079 J cm2 e 130 J cm2 para os diâmetros de focalização de 35 e 

140 µm, respectivamente. Como a fluência do laser é inversamente proporcional ao 

diâmetro de focalização (MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006), os processos de 

ablação da amostra e atomização/excitação/emissão dos analitos foram favorecidos pela 

diminuição do diâmetro de focalização de 140 a 65 µm. Entretanto, para diâmetros de 

focalização menores que 65 µm, em geral, foi observada uma perda na resposta analítica, 

o que pode ser atribuída principalmente a efeitos de auto-absorção e blindagem do 

plasma (plasma shielding) (DE CARVALHO et al., 2012). Neste último caso, uma vez que a 

densidade de elétrons atinge um valor crítico, o plasma torna-se opaco ao feixe do laser, 

blindando o alvo; parte do pulso de laser é então absorvida e/ou espalhada pelo próprio 
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plasma o que leva à diminuição da taxa de ablação e da intensidade dos sinais de emissão 

(AGUILERA, ARAGÓN, PEÑALBA, 1998). Adicionalmente, a ablação de uma massa maior 

de amostra com o aumento do diâmetro de focalização, pode levar a um aumento no 

número de partículas suspensas na câmara de ablação, o que também afeta a interação do 

feixe de laser com o alvo. Considerando que os valores de SBR tiveram um 

comportamento semelhante aos valores de área integrada, o diâmetro de focalização de 

65 µm foi selecionado para as próximas etapas do estudo de otimização.  

 

5.1.1.2. Tempo de atraso 

 

O tempo de atraso é o tempo decorrido entre a incidência do laser na amostra para 

formar o plasma e o início da integração dos sinais de emissão (MIZIOLEK; PALLESCHI; 

SCHECHTER, 2006; CREMERS; RADZIEMSKI, 2006). Como o laser é uma fonte pulsada, o 

espectro resultante altera-se rapidamente com o tempo. A Figura 10 apresenta 

esquematicamente a evolução temporal do plasma em um sistema LIBS de nanosegundos. 

 

Figura 10. Evolução temporal do plasma em um sistema LIBS de nanosegundos 

 

Cedida gentilmente por Francisco José Krug (adaptada de MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006) 

 

Imediatamente após a interação do laser com a amostra, ocorre a emissão do 

continuum (emissão de fundo) e de espécies iônicas excitadas. O continuum é a “luz 

branca” emitida pelo plasma devido, entre outros fatores, ao mecanismo de 

bremsstrahlung e a eventos de recombinação (MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 

2006). No mecanismo de bremsstrahlung fótons são emitidos pelos elétrons acelerados 
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ou desacelerados em colisões, já as recombinações ocorrem quando um elétron livre é 

capturado em um nível de energia atômico ou iônico e cede seu excesso de energia 

cinética na forma de um fóton (CREMERS; RADZIEMSKI, 2006).  

Com o decaimento do plasma, ocorre uma diminuição da intensidade de emissão 

da radiação proveniente do continuum e o espectro começa a ser caracterizado pela 

radiação emitida por íons, átomos e moléculas simples formadas pela recombinação de 

espécies atômicas (MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006; CREMERS; RADZIEMSKI, 

2006). Se a integração do sinal é feita durante o tempo de emissão do continuum, pode 

haver interferência na detecção de emissões mais fracas como as provenientes de 

elementos em baixas concentrações. Portanto, o tempo de atraso ideal é aquele no qual já 

houve o decaimento do continuum, garantindo-se assim que as linhas de emissão dos 

elementos de interesse se tornem mais nítidas, em função do aumento da razão sinal-sinal 

de fundo (MIZIOLEK; PALLESCHI; SCHECHTER, 2006).  

 

Figura 11. Influência do tempo de atraso na intensidade dos sinais de emissão, na (■ ) área 

integrada e na (■ ) SBR para Al(I) 394,400 nm nas amostras (a) prensada e (b) fundida 
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Para a otimização do tempo de atraso, os valores de área integrada do sinal de 

emissão e os valores da SBR foram obtidos variando-se esse parâmetro de 0,25 a 1 μs. A 

Figura 11 mostra os resultados obtidos para Al(I) 394,400 nm nas amostras prensada e 

fundida, comportamentos semelhantes foram obtidos para as demais linhas de emissão, 

para as quais os valores de intensidade de emissão e SBR estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Valores de intensidade de emissão e SBR para Al I 394,400, Fe II 259,939, Si I 288,157 

e Ti II 334,940 nm nas pastilhas fundidas (F) e prensadas (P) para diferentes tempos de atraso 

Tempo de 
atraso (µs) 

0,25 0,50 0,75 1,00 

A
l 

I 
3

9
4

,4
0

0
 

F(Int.) 
x107 

4,54±0,01 3,72±0,05 3,06±0,08 2,50±0,01 

F 
(SBR) 

37,2±0,1 62,9±0,1 79,6±0,1 97,7±0,1 

P(Int.) 
x107 

5,18±0,08 3,0±0,2 1,7±0,3 1,87±0,09 

P 
(SBR) 

38,99±0,01 72,5±0,3 90±2 131,2±0,2 

F
e

 I
I 

2
5

9
,9

3
9

 

F(Int.) 
x107 

1,48±0,03 1,19±0,05 1,13±0,05 0,94±0,01 

F 
(SBR) 

50,75±0,02 67,58±0,08 76,9±0,1 78,27±0,01 

P(Int.) 
x107 

1,68±0,03 0,65±0,08 0,27±0,4 0,45±0,03 

P 
(SBR) 

23,67±0,03 28,4±0,4 29,6±0,4 28,67±0,1 

S
i 

I 
2

8
8

,1
5

7
 

F(Int.) 
x106 

4,69±0,03 3,54±0,03 3,26x0,07 3,10±0,04 

F 
(SBR) 

19,62±0,01 27,78±0,01 34,27±0,04 41,74±0,01 

P(Int.) 
x106 

6,0±0,2 3,6±0,7 2,2±0,3 2,85±0,05 

P 
(SBR) 

16,8±0,2 33,7±0,9 65±2 70,9±0,1 

T
i 

II
 3

3
4

,9
4

0
 

F(Int.) 
x106 

9,80±0,02 5,93±0,07 4,45±0,03 3,41±0,01 

F 
(SBR) 

17,37±0,01 23,26±0,01 25,91±0,01 27,79±0,01 

P(Int.) 
x106 

8,6±0,9 4±1 1,7±0,2 2,67±0,03 

P 
(SBR) 

20,6±0,8 32±3 38,4±0,4 42,66±0,01 

 

Observa-se que com o aumento do tempo de atraso diminui-se a área integrada do 

sinal de emissão, entretanto, a emissão do continuum também diminui e, 

consequentemente, SBR aumenta. Considerando o melhor compromisso entre as áreas 

integradas dos sinais de emissão dos analitos e a SBR, o tempo de atraso de 0,5 μs foi 

selecionado. 
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5.1.1.3. Energia por pulso 

 

A energia por pulso de laser empregada em LIBS tem relação direta com a fluência 

e, consequentemente, energias mais altas levam à formação de plasmas com maiores 

temperaturas, o que favorece a dissociação, a atomização e a excitação das espécies, 

aumentando a sensibilidade analítica (SANTOS JUNIOR et al., 2006).  

Para a otimização da energia por pulso, os valores de área integrada do sinal de 

emissão e os valores da SBR foram obtidos variando-se esse parâmetro de 5 a  

20 mJ pulso-1. A Figura 12 mostra os resultados obtidos para Al(I) 394,400 nm nas 

amostras prensada e fundida, comportamentos semelhantes foram obtidos para as 

demais linhas de emissão, para as quais os valores de intensidade de emissão e SBR estão 

apresentados na Tabela 8. 

 

Figura 12. Influência da energia por pulso na intensidade dos sinais de emissão, (■ ) área 

integrada e (■ ) SBR para Al(I) 394,400 nm nas amostras (a) prensada e (b) fundida 
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Tabela 8. Valores de intensidade de emissão e SBR para Al I 394,400, Fe II 259,939, Si I 288,157 

e Ti II 334,940 nm nas pastilhas fundidas (F) e prensadas (P) para diferentes energias por pulso  

Energia  
(J pulso-1) 

5 10 15 20 

A
l 

I 
3

9
4

,4
0

0
 

F(Int.) 
x107 

0,67±0,04 1,71±0,02 2,78±0,03 3,62±0,04 

F 
(SBR) 

106,0±0,2 95,58±0,01 95,29±0,04 90,01±0,01 

P(Int.) 
x107 

0,306±0,005 0,9±0,1 1,46±0,08 2,00±0,03 

P 
(SBR) 

131,9±0,4 118±1 105,3±0,5 114,7±0,2 

F
e

 I
I 

2
5

9
,9

3
9

 

F(Int.) 
x106 

0,54±0,03 2,87±0,02 6,01±0,02 9,13±0,03 

F 
(SBR) 

21,94±0,08 20,05±0,01 19,52±0,01 19,52±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,21±0,03 1,15±0,04 2,7±0,4 4,3±0,5 

P 
(SBR) 

46±4 25,1±0,2 23,2±0,6 23,4±0,3 

S
i 

I 
2

8
8

,1
5

7
 

F(Int.) 
x106 

0,38±0,01 1,31±0,01 2,20x0,01 3,23±0,01 

F 
(SBR) 

208±1 76,0±0,1 54,87±0,01 49,18±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,38±0,01 1,0±0,3 2,0±0,2 2,85±0,05 

P 
(SBR) 

98±2 113±18 60±2 45±2 

T
i 

II
 3

3
4

,9
4

0
 

F(Int.) 
x106 

0,46±0,03 1,70±0,04 3,60±0,05 5,7±0,1 

F 
(SBR) 

19,31±0,07 21,26±0,01 27,79±0,01 25,20±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,3±0,1 0,79±0,03 1,5±0,2 1,9±0,1 

P 
(SBR) 

43±5 33,1±0,3 34,2±0,4 32,7±0,2 

 

Conforme esperado, verificou-se um aumento progressivo da intensidade do sinal 

de emissão dos analitos com o aumento da energia por pulso empregada. Foi observado 

também que, em geral, a SBR diminui com o aumento deste parâmetro, porém em uma 

proporção menor do que a observada para a área integrada dos sinais de emissão dos 

analitos. Portanto, considerando-se prioritariamente a área integrada dos sinais de 

emissão dos analitos, a energia de 20 mJ pulso-1 foi selecionada. 

 

5.1.1.4. Número de pulsos 

 

Como o tipo de amostragem utilizado é o de linhas, no qual o sistema dispara 

continuamente o laser com uma determinada taxa de repetição ao longo de um caminho 

de tamanho pré-definido, alterando-se o comprimento da linha de ablação e mantendo 
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constante a velocidade com a qual a amostra se desloca é possível avaliar o efeito do 

número de pulsos na intensidade do sinal obtido.  

Para a otimização do número de pulsos, os valores de área integrada do sinal de 

emissão e os valores da SBR foram obtidos variando-se esse parâmetro de 135 a 405 

pulsos. A Figura 13 mostra os resultados obtidos para Al(I) 394,400 nm nas amostras 

prensada e fundida, comportamentos semelhantes foram obtidos para as demais linhas 

de emissão, para as quais os valores de intensidade de emissão e SBR estão apresentados 

na Tabela 9. 

Uma vez que o espectro obtido é um espectro acumulado, resultante da soma das 

intensidades de emissão obtidas a partir de cada pulso, é observado um aumento linear 

na área integrada dos sinais de emissão com o aumento do número de pulsos, o valor da 

SBR, por sua vez, não apresenta uma variação significativa. Diante desses resultados o 

número de pulsos igual a 405 foi selecionado. 

 

Figura 13. Influência do número de pulsos na intensidade dos sinais de emissão, (■ ) área 

integrada e (■ ) SBR para Al(I) 394,400 nm nas amostras (a) prensada e (b) fundida 
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Tabela 9. Valores de intensidade de emissão e SBR para Al I 394,400, Fe II 259,939, Si I 288,157 

e Ti II 334,940 nm nas pastilhas fundidas (F) e prensadas (P) para diferentes números de pulsos  

Número de 
pulsos 

135 270 405 

A
l 

I 
3

9
4

.4
0

0
 

F(Int.) 
x107 

1,23±0,01 2,41±0,02 3,53±0,04 

F 
(SBR) 

89,49±0,02 88,75±0,01 88,75±0,01 

P(Int.) 
x107 

0,74±0,06 1,48±0,07 2,3±0,1 

P 
(SBR) 

95,9±0,4 100,4±0,2 103,2±0,3 

F
e

 I
I 

2
5

9
.9

3
9

 

F(Int.) 
x107 

3,17±0,02 5,89±0,06 8,37±0,06 

F 
(SBR) 

19,41±0,01 19,52±0,01 19,55±0,01 

P(Int.) 
x107 

1,46±0,03 3,11±0,05 4,8±0,4 

P 
(SBR) 

23,60±0,02 22,93±0,0,01 22,9±0,2 

S
i 

I 
2

8
8

.1
5

7
 

F(Int.) 
x106 

1,10±0,01 2,19±0,01 3,15x0,01 

F 
(SBR) 

48,96±0,01 50,92±0,01 51,77±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,95±0,01 2,2±0,2 3,1±0,6 

P 
(SBR) 

47,3±0,2 42±2 47±1 

T
i 

II
 3

3
4

.9
4

0
 

F(Int.) 
x106 

1,94±0,01 4,11±0,06 6,09±0,03 

F 
(SBR) 

24,57±0,01 25,74±0,01 25,811±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,8±0,1 2,0±0,1 2,4±0,2 

P 
(SBR) 

33,6±0,7 32,9±0,2 32,8±0,5 

 

5.1.1.5. Vazão de argônio 

 

Para a otimização da vazão do fluxo de argônio, os valores de área integrada do 

sinal de emissão e os valores da SBR foram obtidos variando-se esse parâmetro de 0 a  

1,5 L min-1. A Figura 14 mostra os resultados obtidos para Al(I) 394,400 nm nas amostras 

prensada e fundida, comportamentos semelhantes foram obtidos para as demais linhas 

de emissão, para as quais os valores de intensidade de emissão e SBR estão apresentados 

na Tabela 10. 
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Figura 14. Influência da vazão de argônio na intensidade dos sinais de emissão, (■ ) área 

integrada e (■ ) SBR para Al(I) 394,400 nm nas amostras (a) prensada e (b) fundida 

 

 

A temperatura do plasma se altera de acordo com a atmosfera ambiente e isto 

influencia diretamente a intensidade de emissão. Em plasmas de argônio, a temperatura 

e a concentração de elétrons são mais altas e o uso deste gás pode prevenir a ocorrência 

de reações químicas indesejáveis (BABUSHOK et al., 2005; TREVIZAN et al., 2008). Em 

adição, um fluxo de gás na câmara de ablação auxilia na redução do acúmulo de material 

particulado, evitando que ocorra espalhamento e/ou absorção do feixe de laser e da 

radiação emitida pelo analito. 

De fato, observou-se que o fluxo de argônio aumenta a intensidade do sinal de 

emissão dos analitos, por outro lado, os valores de área integrada, em geral, não foram 

significativamente afetados com o aumento da vazão de 0,5 para 1,5 L min-1, assim como 

a SBR, portanto uma vazão de argônio de 0,5 L min-1 foi selecionada. 
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Tabela 10. Valores de intensidade de emissão e SBR para Al I 394,400, Fe II 259,939, Si I 288,157 

e Ti II 334,940 nm nas pastilhas fundidas (F) e prensadas (P) para diferentes vazões de argônio 

Vazão de Ar  
(L min-1) 

0 0,5 1,0 1,5 

A
l 

I 
3

9
4

,4
0

0
 

F(Int.) 
x107 

1,14±0,01 3,33±0,07 3,51±0,04 3,58±0,05 

F 
(SBR) 

82,98±0,01 87,86±0,01 88,52±0,01 88,53±0,01 

P(Int.) 
x107 

0,43±0,03 2,2±0,2 2,0±0,2 2,10±0,09 

P 
(SBR) 

109,6±0,3 102,8±0,8 95,5±0,6 100,6±0,2 

F
e

 I
I 

2
5

9
,9

3
9

 

F(Int.) 
x106 

1,34±0,06 10,5±0,2 10,3±0,2 10,05±0,03 

F 
(SBR) 

85,8±0,1 30,88±0,01 29,45±0,01 27,75±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,42±0,03 4,2±0,5 4,9±0,6 4,26±0,6 

P 
(SBR) 

30,6±0,1 23,5±0,3 22,0±0,4 23,3±0,1 

S
i 

I 
2

8
8

,1
5

7
 

F(Int.) 
x106 

0,84±0,03 3,00±0,01 2,99±0,02 2,98±0,01 

F 
(SBR) 

68,5±0,3 29,56±0,01 29,48±0,01 29,18±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,86±0,09 2,71±0,02 2,8±0,2 2,81±0,09 

P 
(SBR) 

129±1 98±1 100,3±0,9 99,5±0,5 

T
i 

II
 3

3
4

,9
4

0
 

F(Int.) 
x106 

1,01±0,01 4,77±0,07 4,97±0,03 5,0±0,1 

F 
(SBR) 

21,06±0,01 26,72±0,01 26,48±0,01 26,35±0,01 

P(Int.) 
x106 

0,30±0,01 2,5±0,5 2,58±0,01 2,6±0,1 

P 
(SBR) 

34,07±0,07 32±2 33,77±0,07 33,62±0,06 

 

5.1.2. Parâmetros instrumentais do LIBS otimizados 

 

Os parâmetros instrumentais do LIBS obtidos após o estudo de otimização 

levando-se em consideração as linhas de emissão Al I 394,400, Fe II 259,939, Si I 288,157 

e Ti II 394,940 nm, que serão empregados nos estudos subsequentes, estão sumarizados 

na Tabela 11. A Figura 15 ilustra, por sua vez, a importância de se realizar a otimização 

dos parâmetros instrumentais. Após a otimização observa-se um ganho significativo na 

intensidade das linhas de emissão e, uma vez que, se visou a melhor relação entre a área 

integrada do sinal de emissão do analito e do sinal de emissão de fundo, garante-se com 

esse procedimento uma melhor nitidez das linhas de interesse, possibilitando a detecção 

de linhas menos intensas, como as provenientes de elementos em baixas concentrações.  
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Tabela 11. Parâmetros instrumentais do LIBS otimizados 

Parâmetros instrumentais Valores 

Diâmetro de focalização 65 µm 

Tempo de atraso 0,5 µs 

Energia por pulso 20 mJ 

Número de pulsos 405 

Vazão de argônio  0,5 L min-1 

 

Figura 15. Espectros obtidos antes (--) e após (--) a otimização dos parâmetros instrumentais 

para as pastilhas (a) prensada e (b) fundida 

 

 

5.1.3. Calibração do LIBS e análise quantitativa de um CRM  

 

As curvas analíticas de calibração para os elementos selecionados (Al, Fe, Si e Ti) 

em diferentes faixas de teores dos respectivos óxidos para os CRMs prensados e fundidos 

então apresentadas na Figura 16.  

O intervalo linear foi estabelecido considerando as frações mássicas comumente 

encontradas em amostras de bauxita. Apenas para Fe, evidências de auto-absorção foram 

notadas para frações mássicas maiores que 30%, mesmo monitorando-se uma linha de 

emissão menos sensível, como Fe II 256,347 nm.  
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Figura 16. Curvas de calibração para Al, Fe, Si e Ti em amostras preparadas por (a) prensagem e 

(b) fusão (n=3) 
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Os coeficientes de determinação (R2) e os resultados obtidos na análise 

quantitativa do CRM BXT-05 estão apresentados na Tabela 12. Observa-se que o emprego 

das pastilhas fundidas resultou em melhores linearidades para as curvas analíticas de 

calibração (R2), melhor concordância entre os valores certificados e determinados por 

LIBS (menores erros relativos) e menores desvios padrão (SD) entre as medidas que 

aqueles obtidos para as pastilhas prensadas.  

 

Tabela 12. Avaliação dos coeficientes de determinação (R2), precisão e exatidão utilizando o CRM 

(BXT-05), n=3 

Composição 
Certificado 

(%) 

Pastilhas Prensadas Pastilhas Fundidas 

Encontrado 

(%) 

Erro 

Relativo 

(%) 

R2 
Encontrado 

(%) 

Erro 

Relativo 

(%) 

R2 

Al2O3 46,8±0,4 * * 0,1089 47,3±0,3 +1 0,9372 

Fe2O3 19,2±0,2 23±1 +19 0,8000 18,5±0,4 -3 0,9879 

SiO2 1,98±0,05 2,4±0.1 +19 0,9532 1,92±0,01 -3 0,9920 

TiO2 2,25±0,04 2,7±0.1 +22 0,8425 2,34±0,02 +4 0,9916 

*Devido à baixa linearidade da curva de calibração analítica para Al2O3, a determinação não foi possível. 

 

É sabido que em LIBS a coesão das pastilhas desempenha um importante papel na 

precisão e exatidão das medidas obtidas, pois quanto mais compacta e resistente a 

pastilha, mais reprodutível a interação laser-amostra (ARROYO et al., 2009; GOMES et al., 

2011). A Figura 17 mostra as imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) das 

linhas de ablação formadas nas pastilhas prensada e fundida.  

É evidente o aumento da rugosidade da superfície quando a pastilha prensada foi 

utilizada. Além disso, existe uma diferença significativa na morfologia das linhas de 

ablação. A linha de ablação na pastilha prensada, além de apresentar um aspecto 

heterogêneo e um formato não reprodutível, é mais larga comparada a obtida utilizando 

a amostra fundida, aproximadamente 170 e 90 μm de largura, respectivamente. Um 

indicativo de que, apesar das condições instrumentais empregadas serem as mesmas, a 

distribuição da energia por volume de amostra pode se alterar de acordo com as 

propriedades físicas do material, devido à maior ou menor dissipação da energia.  

Esta observação corrobora com o fato que, embora o fator de diluição 

(considerando as massas de fundente e celulose) empregado para as pastilhas fundidas 
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seja aproximadamente 4 vezes maior do que o empregado para as pastilhas prensadas 

(pastilha fundida: fdiluição = 6,2; pastilha prensada: fdiluição = 1,4), as intensidades dos sinais 

de emissão não respondem proporcionalmente a essas diluições.  

 

Figura 17. Imagens de MEV das linhas de ablação produzidas por LIBS em (a) pastilhas prensadas 

e (b) pastilhas fundidas 

 

(a) (b) 

 

Na Tabela 13 estão apresentadas as áreas integradas dos sinais de emissão obtidos 

para Al I 394,400, Fe II 259,939, Si I 288,157 e Ti II 334,940 nm nas pastilhas prensada e 

fundida preparadas a partir do CRM BXT-05, o que se observa é que os valores de área 

integrada para as pastilhas prensadas são no máximo 2 vezes maiores do que os obtidos 

para as pastilhas fundidas, indicando uma maior eficiência dos processos de excitação e 

emissão dos analitos para este último caso, considerando-se os fatores de diluição 

indicados anteriormente.  

 

Tabela 13. Área integrada dos sinais de emissão e razão entre as áreas integradas dos sinais de 

emissão obtidos para Al I 394,400, Fe II 259,157, Si I 288,157 e Ti II 334,940 nm nas pastilhas 

fundidas e prensadas do CRM BXT – 05  

Amostra 
Área integrada (u.a.) 

Al I 394,400 Fe II 259,939 Si I 288,157 Ti II 334,940 

Fundida 3,3 x 107 1,6 x 107 1,0 x 106 1,1 x 107 

Prensada 2,7 x 107 2,4 x 107 2,0 x 106 1,7 x 107 

Prens./Fund. 0,8 1,5 2,0 1,6 
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A distribuição do tamanho das partículas nas amostras prensadas é também uma 

variável de grande importância para se garantir a qualidade dos resultados analíticos 

obtidos em microanálise, dado que a pequena massa amostrada pode não representar a 

composição da amostra teste, o que leva a resultados imprecisos e inexatos. Além disto, a 

decomposição e a vaporização das partículas, assim como a eficiência dos processos de 

atomização e excitação das espécies de interesse no plasma induzido por laser são 

geralmente favorecidas quando partículas menores são abladas, existindo, portanto, uma 

relação inversa entre tamanho de partícula e intensidade dos sinais de emissão (DE 

CARVALHO, 2015a). Efeitos físicos de matriz causados por diferenças no tamanho das 

partículas já foram descritos em LIBS na análise de vegetais (GOMES et al., 2011; DE 

CARVALHO et al., 2015 b), carvão (LIANGYING et al. 2005), sílica (POUZAR et al., 2011), 

alumina (PANDEY et al., 2018), entre outras matrizes.  

A Figura 18 mostra que há um aumento na intensidade dos sinais de emissão à 

medida que o tamanho das partículas que constituem a amostra de bauxita é diminuído 

de < 200 µm para < 50 µm, sendo esse aumento de aproximadamente 20% para a área 

integrada do sinal de Al e de 10% para Fe, Si e Ti.  

 

Figura 18. Efeito da distribuição do tamanho das partículas na área integrada dos sinais de 

emissão obtidas de pastilhas preparadas a partir de uma amostra de bauxita com tamanhos de 

partículas < 50 µm e < 200 µm (n=3) 

 

Observa-se também um aumento na precisão dos resultados com a diminuição do 

tamanho das partículas. Os desvios padrões relativos (RSD) das medições feitas na 
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pastilha com tamanhos de partículas < 200 µm foram de até 11% enquanto para tamanhos 

de partículas < 50 µm foram de até 5%.  

Materiais particulados geralmente contêm ainda partículas com diferenças 

apreciáveis de composição, as quais são intrinsicamente heterogêneas em escala 

microscópica. Monitorando-se a área integrada dos sinais de emissão obtidos por LIBS 

para os analitos em pastilhas fundidas preparadas a partir de 4 diferentes frações de uma 

amostra de bauxita submetida ao peneiramento (Figura 19) observa-se que a distribuição 

elementar é diferente de acordo com o tamanho das partículas. Elementos como o Fe e o 

Ti se distribuem predominantemente entre as partículas de tamanho menor e o Si entre 

as partículas de tamanho maior, não havendo grande diferença na distribuição do Al de 

acordo com o tamanho de partícula. É válido ressaltar que pastilhas fundidas foram 

empregadas para essa avaliação com a intenção de se eliminar a interferência do tamanho 

das partículas na intensidade dos sinais obtidos.  

 

Figura 19. Distribuição elementar de acordo com o tamanho das partículas (n=3) 
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Desse modo, posto que a eficiência dos processos de atomização e excitação é 

favorecida quando partículas menores são abladas, é esperado que a distribuição 

elementar obtida por LIBS em amostras prensadas não represente com exatidão a 

composição da amostra analisada. Estes resultados indicam, portanto, que o sucesso da 

análise quantitativa de amostras prensadas por LIBS depende significativamente de se 

estabelecer uma distribuição estreita e diminuta de tamanhos de partículas para as 

amostras, de modo a garantir a microhomogeneidade do material e a reprodutibilidade 

da interação entre o laser e amostra, e que esta distribuição seja similar a dos padrões de 

calibração. Desse modo, em geral, a redução das partículas para tamanhos inferiores a 10 

µm é necessária para a obtenção de resultados confiáveis em microanálise (ZEISLER, 

1998), o que requer significativa manipulação das amostras, sendo, muitas vezes, o 

processo de cominuição desafiador, especialmente para materiais de alta dureza, devido 

aos riscos de contaminação pela superfície de moagem.  

Frente ao exposto, a precisão e exatidão observadas ao se utilizar a fusão como 

método de preparo de amostras na análise por LIBS indicam que o uso de pastilhas 

fundidas é vantajoso, pois possivelmente minimiza os efeitos do tamanho de partícula e 

interferências de matriz, comumente observados ao se utilizar amostras prensadas (TIAN 

et al., 2015). Isto porque o processo de fusão homogeneíza a amostra em nível atômico e 

a dilui, levando à formação de pastilhas com superfícies coesas, planas e polidas, o que 

garante condições físicas mais estáveis à matriz (MESTER E STURGEON, 2003; JANTZI et 

al., 2016) e maior reprodutibilidade na interação laser-amostra. Embora esse processo 

requeira o uso de reagentes de alta pureza e demande tempo, há uma redução significativa 

na manipulação das amostras, além de um aumento na frequência analítica quando 

comparada à moagem. Adicionalmente, as pastilhas fundidas podem ser reutilizadas para 

calibração em LIBS, o que restringe a fusão apenas às amostras. 

Por fim, uma vez que a técnica analítica mais comum para a análise química 

elementar de bauxita é a XRF, os resultados quantitativos obtidos para uma amostra 

desconhecida utilizando a técnica LIBS foram comparados com aqueles obtidos por  

WD XRF e estão apresentados na Tabela 14. As mesmas pastilhas (padrões para calibração 

e amostras) foram empregadas na execução de ambos os métodos.  
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Tabela 14. Comparação dos resultados obtidos na análise de uma amostra desconhecida por  

WD XRF e LIBS  

Composição 
WDXRF* 

 (%) 

LIBS  

(%) 

Diferença relativa 

(%) 

Al2O3 47,8 45,1 ± 0,8 -6 

Fe2O3 12,3 13,0 ± 0,7 +5 

SiO2 12,5 13,2 ± 0,7 +5 

TiO2 1,8 2,0 ± 0,1 +8 

* Resultados cedidos gentilmente pela Cia Brasileira de Alumínio 

 

Observa-se que diferenças relativas inferiores a 9% foram obtidas, um indicativo 

que LIBS pode se estabelecer como técnica alternativa na análise quantitativa dessa 

matriz, possuindo vantagens significativas com relação a XRF pois é aplicável na 

determinação de elementos leves, e com relação a ICP-MS e ICP OES no que diz respeito a 

custos, frequência analítica e facilidade no preparo das amostras, considerando que para 

estas técnicas a prévia decomposição ácida se faz necessária.  

Os resultados apresentados nesse tópico foram parcialmente publicados em: 

CARVALHO, A. A. C. et al. Comparison of Fused Glass Beads and Pressed Powder Pellets 

for the Quantitative Measurement of Al, Fe, Si and Ti in Bauxite by Laser Induced 

Breakdown Spectrometry (LIBS). Geostandards and Geoanalytical Research, v.41, 

p.585-592, 2017. 

 

5.2. Pastilhas fundidas padronizadas internamente para a análise quantitativa 

de amostras com altos teores de silício por LIBS 

 

No estudo anterior foi demonstrado que quando comparada à moagem e à 

prensagem, a fusão é o procedimento de preparo de amostras mais adequado para 

determinações quantitativas por LIBS, pois proporciona a obtenção de resultados com 

maiores exatidão e precisão. Estes resultados sugerem que o uso das pastilhas fundidas 

minimiza efeitos relacionados ao tamanho das partículas, heterogeneidade das amostras 

e efeitos de matriz. Neste sentido, teve-se como objetivo nessa nova etapa avaliar a 

extensão dos efeitos positivos da fusão quando o método é proposto para a análise de 

matrizes diversas e não apenas uma única matriz como a bauxita.  
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5.2.1. Otimização dos parâmetros instrumentais do LIBS 

 

Com a intenção de se obter as melhores condições para a determinação de Al, Ca, 

Fe, Mg, Si e Ti em matrizes com altos teores de silício, os efeitos do diâmetro de 

focalização, do tempo de atraso, da energia do laser e do número de pulsos no sinal de 

emissão dos elementos foram estudados novamente para as amostras prensadas e 

fundidas considerando-se as novas linhas de emissão empregadas. A presença do fluxo de 

argônio não foi avaliada nesta etapa do trabalho, pois problemas operacionais impediram 

a utilização desse gás. Os parâmetros instrumentais do LIBS obtidos após o estudo de 

otimização levando em consideração as linhas de emissão Al I 308,215, Ca I 443, 496,  

Fe II 274,968, Mg I 285,213, Si I 288,157 e Ti II 336,121 nm, que serão empregados nos 

estudos subsequentes, estão apresentadas na Tabela 15.  

 

Tabela 15. Parâmetros instrumentais do LIBS otimizados 

Parâmetros instrumentais Valores 

Diâmetro de focalização 65 µm 

Tempo de atraso 0,25 µs 

Energia por pulso 20 mJ 

Número de pulsos 405 

Vazão de argônio Ausente 

 

Apesar de outras linhas de emissão terem sido avaliadas, o comportamento 

observado no estudo anterior com relação à variação dos valores de área integrada dos 

sinais de emissão dos analitos à medida que os parâmetros instrumentais se alteram se 

manteve, o que justifica a escolha de condições instrumentais muito semelhantes. A única 

exceção é o tempo de atraso, para o qual um novo intervalo foi avaliado, de 0,1 a 1 µs. 

Observou-se nessa nova condição, uma redução significativa na intensidade de emissão 

do continuum entre os tempos de atraso de 0,1 e 0,25 µs e que a escolha de um tempo de 

atraso igual a 0,25 µs privilegiaria a obtenção de intensidades de emissão maiores sem 

um comprometimento relevante na SBR, o que pode ser observado na Figura 20.  
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Figura 20. Influência do tempo de atraso na intensidade dos sinais de emissão para  

Si (I) 288,157nm nas amostras (a) prensada e (b) fundida 

 

Essa escolha também foi pautada no fato de que a ausência da atmosfera de argônio 

no desenvolvimento desse método implicou em menores intensidades de emissão, o que 

poderia comprometer a detecção de linhas de emissão menos sensíveis. 

 

5.2.2. Calibração do LIBS e análise quantitativa de um CRM 

 

As curvas analíticas de calibração obtidas para Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em diferentes 

faixas de teores dos respectivos óxidos para os CRMs prensados e fundidos estão 

apresentadas nas Figuras 21 e 22, respectivamente.  

Diferentemente do observado para a bauxita, os coeficientes de determinação 

obtidos para curvas de calibração construídas a partir das pastilhas fundidas (R2 = 0,5640 

– 0,9778) apresentaram uma insatisfatória correlação linear entre os valores de área 

integrada do sinal analítico e a fração mássica dos óxidos dos elementos de interesse nos 

CRMs e esses resultados são apenas um pouco melhores que aqueles obtidos para as 

pastilhas prensadas (R2= 0,2105-0,9276), o que sugere que o uso das pastilhas fundidas 

para a calibração do método não é viável para essas amostras, provavelmente devido às 

diferenças entre as matrizes.  
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Figura 21. Curvas de calibração para Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em amostras 

preparadas por prensagem (n=3) 

 

 

Figura 22. Curvas de calibração para Al, Fe, Si e Ti em amostras 

preparadas por fusão (n=3) 
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Difratogramas de raio-X dos CRMs de fertilizante inorgânico (SRM 695) e argila 

(SRM 679) obtidos antes e após a fusão mostram que esse processo converte os materiais 

cristalinos em materiais amorfos (Figura 23). A ausência de organização de longo alcance 

dos átomos no sólido amorfo, associada às características físicas do material fundido 

citadas anteriormente, sugeriam que a fusão proporcionasse a compatibilização das 

matrizes, no entanto, os resultados obtidos não corroboram com essa hipótese e indicam 

que a interferência de matriz pode ainda ocorrer nas análises por LIBS mesmo quando as 

amostras são submetidas ao processo de fusão. 

 

Figura 23. Difratogramas de raios-X dos CRMs de (a) fertilizante e (b) argila, antes (--) e após  

(--) a fusão.   

 

Para compreender esses resultados, o espectro na região do comprimento de onda 

do laser (266 nm) foi monitorado para as amostras fundidas. Embora a mesma energia 

tenha sido aplicada em todas as amostras, a Figura 24a mostra que uma quantidade 



69 
 

diferente de energia foi absorvida por cada uma delas, pois a intensidade de energia nesse 

comprimento de onda aumenta do SRM 679 para o SRM 694, indicando o mais alto e o 

mais baixo consumo da energia do laser, respectivamente. Como consequência, as 

eficiências de atomização, excitação e emissão dos analitos foram afetadas, o que resultou 

em ausência de proporcionalidade entre os sinais de emissão e o teor dos analitos nas 

amostras. 

 

Figura 24. Perfis dos sinais de emissão de (a) laser de Nd:YAG (266 nm), (b) B(I) 249,677 nm e 

(c) Li(I) 323,266 nm 
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Este efeito foi constatado monitorando-se a intensidade das linhas de emissão 

correspondentes ao B e Li que estão presentes em frações mássicas constantes nas 

pastilhas fundidas, pois constituem o fundente utilizado no processo de fusão. As Figuras 

24b e 24c mostram o perfil do sinal de emissão de B(I) 249,677 nm e Li(I) 323,266 nm, 

respectivamente. Os sinais de emissão destas linhas deveriam ser os mesmos para todas 

as amostras, entretanto, isso não é observado. Os espectros mostram que, conforme 

esperado, quanto maior a energia absorvida pelas pastilhas, maior a intensidade de 

emissão nestes comprimentos de onda.  

Esse efeito está relacionado ao Fe presente nos CRMs em um grande intervalo de 

fração mássica. Considerando que o Fe(III) em amostras vítreas é responsável por uma 

intensa banda de absorção na região UV (Figura 25) (YU; NORMAN; ROBINSON, 2002; 

WEIS; BECK; GÜNTHER, 2005; ABDELGHANY et al., 2015), a absorção da energia do laser 

pelas pastilhas depende fortemente do teor de Fe nas amostras. Para amostras com 

frações mássicas de Fe2O3 menores que 1% (SRM 1886a e SRM 694), a energia absorvida 

foi, em média, 2 vezes menor que aquela absorvida pelas pastilhas nas quais as frações 

mássicas de Fe2O3 nas amostras estão entre 4 e 12%, consequentemente as eficiências de 

atomização e excitação nesses casos são menores. Por outro lado, a variação da energia 

absorvida por amostras contendo entre 4 e 12% de Fe2O3 é mínima, sugerindo que acima 

de 4% de Fe2O3 a interferência não seja relevante, o que justifica o sucesso do método 

proposto para determinações quantitativas em amostras de bauxita.  

 

Figura 25. Espectros de absorção nas regiões UV-VIS das pastilhas fundidas contendo Al, Ca, Fe, 

Mg, Si e Ti, destaque para o comprimento de onda do laser (266 nm) 
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Uma estratégia para minimizar a interferência causada pelo Fe em amostras de 

diferentes matrizes é a padronização interna, que já é utilizada de forma bem sucedida 

para compensar efeitos de matriz e/ou aumentar a precisão e a exatidão de métodos 

baseados em ablação a laser (ST-ONGE et al., 2002; CHIRINOS et al., 2017). Neste sentido, 

o uso de B e Li como padrões internos foi avaliado. 

Curvas analíticas de calibração padronizadas internamente para os analitos 

utilizando B e Li como padrões internos estão apresentadas nas Figuras 26 e 27, 

respectivamente, e os coeficientes de determinação (R2) das curvas analíticas de 

calibração obtidas para amostras fundidas não utilizando padronização interna e 

utilizando B e Li como padrões internos estão sumarizados na Tabela 16. 

Comparando os coeficientes de determinação das curvas de calibração utilizando 

B e Li como padrões internos, é possível observar que as curvas para Fe, Mg e Si 

apresentaram melhor correlação linear quando B foi empregado como padrão interno, 

enquanto as curvas para Al, Ca e Ti apresentaram melhor correlação linear quando Li foi 

empregado como padrão interno. Estes resultados estão relacionados com a energia de 

excitação e ionização das linhas de emissão selecionadas para cada elemento, uma vez que 

o sucesso da padronização interna depende da similaridade entre as energias de excitação 

e ionização dos analitos e do padrão interno(BRAGA et al., 2010). 

 

Tabela 16. Avaliação dos coeficientes de determinação (R2) obtidos para amostras fundidas não 

utilizando padrão interno e utilizando B e Li como padrões internos 

Composição Sem padrão interno 
B como padrão 

interno 

Li como padrão 

interno 

Al2O3 0,8903 0,8316 0,9981 

CaO 0,9778 0,9895 0,9984 

Fe2O3 0,7349 0,9602 0,7680 

MgO 0,5640 0,9747 0,6478 

SiO2 0,9096 0,9639 0,9262 

TiO2 0,8094 0,5950 0,9589 
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Figura 26. Curvas de calibração para Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em amostras 

preparadas por fusão utilizando B como padrão interno (n=3) 

 

Figura 27. Curvas de calibração para Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em amostras 

preparadas por fusão utilizando Li como padrão interno (n=3) 
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A Tabela 17 lista as linhas de emissão atômica selecionadas para cada elemento e 

suas correspondentes energias de excitação extraídas do NIST database. Como esperado 

as energias de excitação das linhas de emissão de Al e Ca são mais próximas à de Li(I) 

323,266 nm e de Si e Mg são mais próximas à de B(I) 249,677 nm. Portanto, melhorias 

para todos os analitos não seriam esperadas para as amostras prensadas se, por exemplo, 

o carbono presente na celulose fosse utilizado como padrão interno devido às diferenças 

entre as energias de excitação dos elementos de interesse e o carbono.  

 

Tabela 17. Dados espectroscópicos e linhas de referência usadas nas análises por LIBS (fonte: 

NIST database) 

Linhas de emissão Ei (eV) Ek (eV) ΔE (eV) 

B(I) 249,677 0,00000 4,96928 4,96928 

Mg(I) 285,213 0,00000 4,34580 4,34580 

Si(I) 288,157 0,78095 5,08234 4,30139 

Al(I) 308,215 0,00000 4,02148 4,02148 

Li(I) 323,266 0,00000 3,83426 3,83426 

Ca(I) 443,496 1,88580 4,68063 2,79483 

Ei = mais baixo nível de energia; Ek = mais alto nível de energia e ΔE = energia de excitação 

 

O uso de B ou Li como padrão interno também proporciona uma significativa 

melhoria na precisão dos resultados, pois o desvio padrão relativo (RSD) entre as três 

medidas realizadas em cada CRM é reduzido de cerca de 13% quando não se utiliza 

padrão interno, para aproximadamente 3% quando B ou Li são empregados como padrão 

interno, um indicativo que oscilações instrumentais e experimentais podem estar 

afetando a precisão das medidas e a interferência de matriz não é o único problema.  

A Figura 28 mostra a superfície de contorno 2D dos sinais de Ca(I) 443,496 nm não 

utilizando padrão interno (a) e utilizando Li como padrão interno (b) plotadas a partir de 

216 pontos de ablação (12x18) com diâmetro de focalização de 65 µm e espaçamento de 

0,5 mm. Neste caso, a não uniformidade na espessura da amostra, pode ter afetado a 

focalização e, consequentemente, a ablação do material, implicando em diferentes 

intensidades de emissão, no entanto, o que se observa é que o uso do padrão interno 

possibilita a normalização dos sinais de emissão, aumentando a precisão e a exatidão das 

medidas. 
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Figura 28. Superfície de contorno 2D dos sinais de Ca(I) 443,496 nm (a) não utilizando padrão 

interno e (b) utilizando Li como padrão interno. 

 

 A exatidão do método foi verificada pela análise de um CRM adicional (SRM 2711, 

Montana Soil) usando B como padrão interno para Fe, Mg e Si e Li para Al, Ca e Ti.  Os 

resultados apresentados na Tabela 18 e mostram uma boa concordância entre os valores 

encontrados e certificados, com erros relativos menores que 8%.  

 

Tabela 18. Análise quantitativa do NIST SRM 2711 (Montana Soil) e avaliação da exatidão 

empregando B e Li como padrões internos 

Composição 
NIST SRM 2711 (Montana Soil) 

Certificado (%) Encontrado (%) Erro relativo (%) 

Al2O3 12,3±0,2 12,5±0,3 +1 

CaO 4,0±0,1 4,2±0,2 +4 

Fe2O3 4,13±0,09 4,5±0,1 +8 

MgO 1,74±0,05 1,8±0,3 +5 

SiO2 65,1±0,4 70±3 +8 

TiO2 0,51±0,04 0,47±0,02 -8 

 

A calibração e o preparo de amostras empregando a fusão demonstraram ser, 

portanto, aplicáveis para a quantificação de Al, Ca, Fe, Mg, Si e Ti em amostras refratárias 

por LIBS, uma vez que B e Li, presentes no fundente, puderam ser utilizados como padrões 

internos para minimizar os efeitos causados por diferenças na absorção de energia do 
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laser pelas pastilhas e por oscilações instrumentais e, consequentemente, melhorar a 

exatidão e a precisão dos resultados. Entretanto, é importante ressaltar que a escolha 

apropriada dos elementos utilizados como padrão interno é crucial e no caso em questão, 

o uso de B e Li é vantajoso, pois eles constituem o fundente utilizado no processo de fusão, 

não se fazendo necessária, portanto, a adição de outros componentes à mistura, o que 

acarretaria em maiores custos e riscos de contaminação.  

Os resultados apresentados nesse tópico foram parcialmente publicados em: 

CARVALHO, A. A. C. et al. Internal standard fused glass beads for high silicon content 

samples analysis by Laser-Induced Breakdown Spectrometry. Journal of Analytical 

Atomic Spectrometry, v. 33, p. 1243-1250, 2018. 

 

5.3. Calibração multienergética e fusão como alternativas para a análise 

quantitativa de amostras com altos teores de silício por LIBS 

 

Conforme discutido inicialmente, o método de calibração multienergética (MEC) 

foi proposto com o objetivo de simplificar o processo de calibração e viabilizar a 

compatibilização de matrizes. Entretanto, o preparo das duas misturas necessárias para 

calibração não é tão trivial quando se trata de amostras sólidas pois a seleção de materiais 

adequados para serem empregados como padrão e branco não é uma tarefa fácil, pois 

pode levar à obtenção de duas misturas com matrizes muito diferentes, o que poderia 

afetar a aplicação dessa metodologia em LIBS.  

Neste sentido, diante das conclusões obtidas ao se comparar os métodos de 

preparo de amostras por prensagem e fusão, a hipótese explorada nesta etapa do trabalho 

é que os efeitos relacionados ao tamanho das partículas, heterogeneidade e diferenças 

entre as propriedades físicas dos materiais, como dureza e densidade, possam ser 

contornados aplicando-se a fusão como método de preparo de amostras, o que viabilizaria 

a aplicação dessa nova metodologia para análise de matrizes diversas por LIBS.  

 

5.3.1. Seleção das linhas de emissão 

 

Para se determinar as frações mássicas de elementos em materiais geológicos por 

meio do método de calibração multienergética empregando a fusão como método de 

preparo de amostras, curvas analíticas de calibração devem ser obtidas analisando-se 
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duas pastilhas fundidas separadamente (S1: amostra + padrão e S2: amostra + branco) e 

monitorando-se a resposta do instrumento em diversos comprimentos de onda para cada 

analito. Os sinais analíticos de cada mistura são então correlacionados plotando-se 

I(λi)amostra+padrão (de S1) no eixo x e I(λi)amostra+branco (de S2) no eixo y, onde I(λi) é a área 

integrada do sinal de emissão do analito em cada comprimento de onda.  

Uma das vantagens do MEC quando comparado a outros métodos de calibração é 

a possibilidade de facilmente se identificar a presença de interferências espectrais. Como 

cada ponto na curva de calibração representa uma linha de emissão, uma relação linear é 

esperada para o modelo de regressão associado ao gráfico. Sendo assim, quando qualquer 

uma das linhas apresentar interferência espectral, seu respectivo ponto estará 

posicionado fora da região linear do modelo (outlier), podendo, portanto, ser identificado 

e descartado (BABOS et al., 2018).  

Considerando o exposto, as linhas de emissão utilizadas no desenvolvimento deste 

método foram escolhidas após uma avaliação prévia das curvas de calibração 

multienergéticas obtidas utilizando diferentes linhas de emissão para cada um dos 

analitos, as linhas identificadas como outliers foram excluídas, de modo que após esse 

processo foram selecionadas 4 linhas de emissão para Al, 8 linhas para Fe, 5 linhas para 

Ti. Seguindo esse procedimento, as curvas analíticas de calibração utilizadas possuem 

coeficientes de determinação (R2) maiores que 0,99. O efeito de um ponto outlier na curva 

de calibração multienergética pode ser observado na Figura 29 (onde SiO2 foi utilizado 

como branco, o SRM 679 como padrão e o SRM 2703 como amostra).  

 

Figura 29. Exemplo de curvas de calibração multienergéticas obtidas antes (a) e após (b) a 

exclusão do outlier 
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Conforme discutido anteriormente, como o ponto referente à área integrada do 

sinal de emissão da linha de Fe II 263.132 nm está posicionado fora do intervalo linear da 

curva de calibração, sua exclusão garante um melhor ajuste do modelo. 

 

5.3.2. Otimização dos parâmetros instrumentais do LIBS 

 

Considerando-se as linhas de emissão escolhidas, os efeitos dos parâmetros 

instrumentais foram novamente avaliados visando-se o melhor compromisso entre a área 

integrada dos sinais de emissão dos analitos e o valores de SBR. Os parâmetros 

instrumentais do LIBS obtidos após o estudo de otimização e que serão empregados nos 

estudos subsequentes, estão apresentados na Tabela 19.  

 

Tabela 19. Parâmetros instrumentais do LIBS otimizados 

Parâmetros instrumentais Valores 

Diâmetro de focalização 65 µm 

Tempo de atraso 0,4 µs 

Energia por pulso 20 mJ 

Número de pulsos 405 

Vazão de argônio 0,5 L min-1 

 

Mais uma vez foram obtidas condições instrumentais muito semelhantes à dos dois 

outros métodos estudados, um indicativo que as linhas de emissão de um mesmo analito 

respondem similarmente às alterações propostas nos parâmetros instrumentais, 

independentemente da matriz estudada.  

 

5.3.3. Análise quantitativa do NIST SRM 2703 e NIST SRM 679 

 

Para se determinar as frações mássicas de Al2O3, Fe2O3 e TiO2 no NIST SRM 2703 

por MEC, curvas analíticas de calibração para Al, Fe e Ti foram obtidas analisando-se as 

pastilhas fundidas 1 (SRM 2703 + SRM 679) e 2 (SRM 2703 + SiO2) separadamente e 

plotando I(λi)SRM 2703+SRM679 da pastilha 1 no eixo x e I(λi)SRM 2703+SiO2 no eixo y (Figura 30a). 

Nesse primeiro momento, o SRM 679 foi utilizando com padrão e SRM 2703 como 

amostra para verificar a exatidão do método proposto. Regiões dos espectros obtidos para 
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cada pastilha indicando os comprimentos de onda empregados estão apresentados na 

Figura 31. 

 

Figura 30. Curvas de calibração MEC obtidas (a) sem padronização interna e (b) utilizando B ou 

Li como padrão interno para a determinação de Al, Fe e Ti no NIST SRM 2703 (n=5) 
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Figura 31. Linhas de emissão escolhidas para a determinação de Al, Fe e Ti no NIST SRM 2703 

por MEC-LIBS  
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O tratamento matemático empregado (VIRGÍLIO et al. 2017) para determinar as 

frações mássicas dos analitos nas amostras (Xamostra) é obtido a partir das seguintes 

relações:  

I(λi)
amostra+padrão = m (Xamostra + Xpadrão) 

                      Equação 1 

I(λi)
amostra = m (Xamostra) 

                                        Equação 2 

 

Onde m é uma constante de proporcionalidade. Se considerarmos as mesmas 

condições instrumentais e a mesma matriz, as Equações 1 e 2 podem ser combinadas na 

Equação 3 e essa rearranjada na Equação 4.  

 

I(λi)
amostra

Xamostra
=

I(λi)
amostra+padrão

Xamostra + Xpadrão
 

Equação 3 

  

I(λi)
amostra = I(λi)

amostra+padrão [
Xamostra

Xamostra + Xpadrão
]  

Equação 4 

 

Ao plotar I(λi)amostra+branco (da pastilha 2) no eixo y versus I(λi)amostra+padrão (da 

pastilha 1) no eixo x, a inclinação gerada a partir dessa regressão linear será:  

 

s = [
Xamostra

Xamostra + Xpadrão
]  

Equação 5 

 

Como Xpadrão é conhecido, a fração mássica do analito na amostra pode, então, ser 

facilmente determinada ao rearranjar a Equação 5.  

 

Xamostra =
𝑠 𝑋𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

(1 − 𝑠)
  

Equação 6 
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A Tabela 20 mostra que embora uma excelente linearidade (R2 > 0,99) tenha sido 

obtida com MEC, uma vez que linhas sem evidência de interferências espectrais foram 

escolhidas, os resultados obtidos não são concordantes com os valores certificados, pois 

possuem erros relativos de até -51%.  

 

Tabela 20. Análise quantitativa do NIST SRM 2703 por MEC-LIBS para avaliação de exatidão do 

método 

C
R

M
 

E
sp

é
ci

e
s 

Valor 

certificado 

Sem padronização interna B ou Li como padrão interno 

Encontrado 

(%) 

Erro 

relativo 

(%) 

Inclinação

* 

Encontrado 

(%) 

Erro 

relativo 

(%) 

Inclinação

* 

NIST 

SRM 

2703 

Al2O3 15,74 ± 0,42 9,8 ± 0,4 -38 0,3200 16,7 ± 0,9 +6 0,4460 

Fe2O3 10,55 ± 0,46 6,1 ± 0,3 -42 0,3210 10,1 ± 0,4 -4 0,4389 

TiO2 1,475 ± 0,137 0,72 ± 0,05 -51 0,4276 1,3 ± 0,1 -10 0,5779 

* inclinação da curva de calibração MEC 

 

Conforme discutido anteriormente amostras fundidas com altos teores de Fe(III) 

apresentam um intensa banda de absorção na região UV (YU; NORMAN; ROBINSON, 2002; 

WEIS; BECK; GÜNTHER, 2005; ABDELGHANY et al., 2015), sendo, portanto, a absorção da 

energia do laser pelas pastilhas dependente do teor de Fe nas amostras. O teor de Fe na 

pastilha fundida 2, que contém o branco, é aproximadamente 2 vezes menor que na 

pastilha fundida 1. Essa diferença é evidenciada pela coloração amarela menos intensa, 

característica da presença de Fe(III), na pastilha 2 e demonstrada na Figura 32.  

A Figura 32 também mostra que a menor absorção de radiação do laser pela 

pastilha 2 resulta em uma penetração óptica mais profunda do feixe de laser. Como a 

energia é distribuída em um volume maior de amostra, as eficiências de ablação, 

atomização, excitação e emissão dos analitos para a pastilha fundida 2 (eixo y da curva de 

calibração) são significativamente menores comparadas àquelas obtidas para a pastilha 

fundida 1 (eixo x da curva de calibração). Esse comportamento resultou em menores 

valores de inclinação para as curvas de calibração, o que, de acordo com a Equação 6, 

resulta em frações mássicas subestimadas, o que é comprovado pelos erros relativos 

apresentados na Tabela 20.  
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Figura 32. Imagens confocais e perfis das seções transversais das linhas de ablação nas pastilhas 

fundidas 1 (SRM 2703 + SRM 679) (a) e 2 (SRM 2703 + SiO2) (b). 

 

 

A normalização dos sinais de emissão utilizando a padronização interna foi, então, 

também combinada com MEC para compensar os efeitos de absorção causados pelo Fe. 

Para isso, boro (B I 249,677 nm) e lítio (Li I 323, 266 nm) foram novamente selecionados 

como padrões internos. Mantendo-se o uso de B como padrão interno na determinação 

de Fe, e Li na determinação de Al e Ti, uma vez que, como discutido anteriormente, o 

sucesso dessa estratégia depende da similaridade entre as energias de excitação e 

ionização dos analitos e do padrão interno.  

As curvas de calibração multienergéticas obtidas após a padronização interna 

estão apresentadas na Figura 30b. Como pode ser visto na Tabela 20, essa estratégia mais 

uma vez foi bem sucedida para se melhorar a exatidão do método, com a obtenção de 

erros relativos inferiores a 10% entre os valores de frações mássicas dos analitos obtidos 

por MEC-LIBS e certificados.   

Na Tabela 21, por sua vez, estão apresentados os resultados obtidos ao se utilizar 

o SRM 679 como amostra e o SRM 2703 como padrão. A obtenção de resultados 

subestimados na ausência da padronização interna e a minimização dos efeitos de 

absorção após a aplicação dessa estratégia também foram observados, de forma que os 

erros relativos entre os valores de frações mássicas dos analitos obtidos por MEC-LIBS e 

certificados foram reduzidos de até -37% a +15%. 
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Tabela 21. Análise quantitativa do NIST SRM 679 por MEC-LIBS para avaliação de exatidão do 

método 

C
R

M
 

E
sp

é
ci

e
s 

Valor 

certificado 

Sem padronização interna B ou Li como padrão interno 

Encontrado 

(%) 

Erro 

relativo 

(%) 

Inclinação

* 

Encontrado 

(%) 

Erro 

relativo 

(%) 

Inclinação

* 

NIST 

SRM 

679 

Al2O3 20,8 ± 0,64 15,1 ± 0,5 -27 0,4899 23,9 ± 0,9 +15 0,6028 

Fe2O3 12,94 ± 0,30 8,2 ± 0,2 -37 0,4376 12,4 ± 0,5 -4 0,5403 

TiO2 0,962 ± 0,055 0,73 ± 0,05 -24 0,3311 0,97 ± 0,06 +1 0,3979 

* inclinação da curva de calibração MEC 

 

Parâmetros analíticos, tais como os coeficientes de determinação (R2), precisão 

expressa como RSD e limite de detecção (LOD) calculado para o método MEC-LIBS estão 

apresentados na Tabela 22. Os limites de detecção para o método MEC-LIBS foram 

calculados de acordo com recomendações IUPAC: LOD = 3SCb, onde SCb é o desvio padrão 

da concentração dos analitos no branco (Cb) (n=10) (BABOS et al., 2018).  

 

Tabela 22. Parâmetros analíticos avaliados para a determinação de Al2O3, Fe2O3 e TiO2 no SRM 

2703 e SRM 679 por MEC-LIBS 

CRM Espécies R2 RSDa (%) LOD (%) 

SRM 2703 

Al2O3 0,9974 5,0 0,6 

Fe2O3 0,9967 4,0 0,6 

TiO2 0,9969 7,0 0,4 

SRM 679 

Al2O3 0,9989 4,0 0,5 

Fe2O3 0,9936 4,0 0,6 

TiO2 0,9969 6,0 0,6 

 

A viabilidade da calibração multienergética em LIBS foi, portanto, demonstrada 

para a análise quantitativa de amostras geológicas com altos teores de silício, sendo para 

isso necessário fazer uso de um método adequado de preparo de amostras e de estratégias 

analíticas como a padronização interna para contornar efeitos de matriz, pois os efeitos 

de absorção que afetam as eficiências de emissão dos analitos devido à presença de Fe(III) 

em pastilhas fundidas são ainda uma dificuldade mesmo quando se utiliza MEC. É válido 

observar que a inclusão de Fe como analito e, consequentemente, o uso de um padrão que 
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contém esse elemento foram responsáveis por incorporar o efeito de absorção no método 

MEC-LIBS. Adicionalmente, por ser um método que necessita do preparo de apenas duas 

pastilhas, o MEC-LIBS traz como vantagens a redução do tempo de análises e geração de 

resíduos.  

Por fim, é importante ressaltar que MEC requer a existência de pelo menos três 

linhas de emissão livres de interferência espectral, como foi observado para os analitos 

estudados, portanto, essa exigência pode limitar a aplicação do método a alguns analitos, 

uma vez que é necessário que as linhas de emissão escolhidas tenham concomitantemente 

energias de excitação e ionização similares as dos padrões internos escolhidos.  

Os resultados apresentados nesse tópico foram parcialmente publicados em: 

CARVALHO, A. A. C. et al. Multi-energy calibration and sample fusion as alternatives for 

quantitative analysis of high silicon content samples by laser induced breakdown 

spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, v. 34, p. 1701-1707, 2019. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Considerando as dificuldades associadas à LIBS em análises quantitativas de 

matrizes complexas, o uso de pastilhas fundidas se mostrou uma boa alternativa, pois 

minimiza efeitos relacionados ao tamanho das partículas e heterogeneidade, levando à 

obtenção de melhores correlações lineares nas curvas analíticas de calibração e, 

consequentemente, resultados mais precisos e exatos comparados aos obtidos utilizando 

pastilhas prensadas.  

Efeitos de absorção do laser causados pela composição da matriz e oscilações 

instrumentais são ainda um desafio em LIBS mesmo quando se utilizam pastilhas 

fundidas. Entretanto, o uso de estratégias analíticas, como a padronização interna, 

possibilita a determinação quantitativa elementar em matrizes diversas, seja empregando 

métodos de calibração convencionais, como a calibração externa utilizando materiais de 

referência certificados, ou novas abordagens, como a calibração multienergética, na qual 

apenas duas pastilhas são necessárias, o que reduz o tempo das análises e a geração de 

resíduos. 

É importante ressaltar que a escolha das linhas de emissão a serem utilizadas na 

padronização interna é uma etapa crucial para se garantir a exatidão e precisão dos 

resultados, uma vez que o sucesso desse procedimento depende da similaridade entre as 

energias de excitação e ionização dos analitos e do padrão interno. Como os elementos 

constituintes do próprio fundente foram empregados com essa finalidade, a adição de 

outras espécies à amostra e, portanto, a realização de etapas adicionais foi evitada, 

reduzindo custos e riscos de contaminação. A aplicação do MEC, por sua vez, é limitada à 

existência de pelo menos três linhas de emissão livres de interferência espectral, sendo 

concomitantemente necessário que as linhas de emissão escolhidas tenham energias de 

excitação e ionização similares às dos padrões internos escolhidos. 

Por fim, os três métodos propostos tiveram a exatidão avaliada por meio da análise 

de CRMs, e no geral, erros relativos inferiores a 15% foram encontrados, confirmando a 

viabilidade das estratégias empregadas para determinações quantitativas de diferentes 

elementos em amostras com altos teores de silício por LIBS empregando a fusão como 

método de preparo de amostras.  
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