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Estimativa rápida de carbono em dois solos
A'mazônicos utilizando a técnica LIBS
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Solos brasileiros da floresta Amazônica apresentam perfis interessantes, que estão estritamente relaciona-
dos com a dinâmica do carbono. A caracterização desses perfis contribui para uma estimativa do carbono
armazenado no solo da floresta, em face de possíveis mudanças climáticas. Entretanto, a coleta e o envio
de amostras da Amazônia para os laboratórios demandam tempo e custos elevados. Neste contexto, a bus-
ca por métodos e equipamentos que permitam tais medidas in situ são altamente almejados. Neste estudo
foi investigado os aspectos da aplicação de UBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) para uma análi-
se sem i-quantitativa de carbono em dois perfis de solo típicos da Amazônia, As amostras for:am ooletadas
em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil. Os dois perfis de solos estudados foram: Espodossolo (P1)
e Latossolo Amarelo (P2), resultando em um total de 18 amostras. As amostras foram submetidas a proces-
sos de limpeza e peneiramento para obter partículas menores que 100 rnesh. As amostras homogeneizadas
foram submetidas a uma pressão de 5 toneladas para a confecção de pastilhas, sendo que foram prepara-
das duas pastilhas para cada amostra. As pastilhas foram submetidas a uma análise elementar semi-quanti-
tativa utilizando a espectroscopia de emissão ótica com plasma induzido por laser (UBS). L1BSpermite uma
analise simultânea multi-elementar e sernl-quentitativa em poucos minutos, com quase nenhum preparo
das amostras. A correlação entre o teor de carbono medido com um analisado r elementar (CHNS) ea inten-
sidade da linha de emissão do carbono em 193,03 nm observada por L1BSpara o perfil P1 foi da ordem de
95%, o que indica uma forte correlação entre as técnicas. Adicionalmente, o Iimite de deteoçêo do L1BSfoi
menor do que o do CHNS, permitindo observar o comportamento do C na situação e baixíssimas concen-
trações como as do perfil Pl, o qual não pode ser analisado pelo CHNS. A técnica UBS permitiu portanto,
sem preparo de amostra, uma determinação de C nos solos da Amazônia de forma rápida e precisa, sendo
assim confirma o potencial desta ferramenta para futuras análises de solos in situ.
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