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RESUMO 

Os minerais, como sódio e potássio, são importantes para o bom 

funcionamento de nosso organismo. No entanto, o excesso desses minerais 

causa doenças que prejudicam rins, coração e músculos. Portanto, pessoas 

que apresentam doenças como hipertensão arterial e insuficiência renal, 

devem ter uma dieta regrada, preocupando-se até mesmo com o consumo de 

água mineral. Neste contexto, esta monografia teve como objetivos (i) avaliar, 

por espectrometria de emissão atômica em chama, a qualidade de amostras de 

água mineral com relação às concentrações de sódio e potássio, e (ii) 

contextualizar os conceitos de emissão atômica no ensino de química em 

turmas de ensino médio de uma escola pública. A eficiência do método 

analítico utilizado foi verificada através dos cálculos dos parâmetros analíticos 

de mérito. Curvas analíticas com faixa linear de 0,2 a 2,0 mg L-1 

(caracterizadas por R2 > 0,99), boa precisão (< 5,0%) e exatidão (recuperação 

em torno de 98%) foram alcançadas. A análise de amostras de água mineral 

evidenciou que algumas marcas apresentaram teores de íons Na+ e K+ muito 

acima do especificado no rótulo, o que deve ser visto com cuidado por pessoas 

que sofrem de hipertensão arterial e insuficiência renal. Em sala de aula, a 

realização de experimentos abordando modelo atômico e espectrometria 

atômica de emissão facilitou a compreensão dos alunos e diminuiu a distância 

entre o conhecimento adquirido na escola e o cotidiano, aumentando o 

interesse pelo estudo. 

Palavras-chave: sódio, potássio, insuficiência renal, hipertensão arterial, água 

mineral, emissão atômica; ensino de química. 
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ABSTRACT 

Minerals, such as sodium and potassium, are important for the proper functioning of 

our body. However, the excess of these minerals can cause diseases that damage the 

kidneys, heart and muscles. Therefore, people who suffer from hypertension and renal 

insufficiency must have a balanced diet, worrying even with the consumption of mineral 

water. In this context, this work aimed to (i) evaluate, through atomic emission 

spectrometry flame, the quality of mineral water samples with respect to sodium and 

potassium concentrations, and (ii) contextualize the atomic emission concepts in 

teaching chemistry in high school classes in a public school. The efficiency of the 

analytical method used was verified by the analytical parameters of merit. Linear 

analytical curves with the range from 0.2 to 2.0 mg L-1 (characterized by R2> 0.99), 

good precision (< 5.0%) and accuracy (recovery around 98%) were achieved. The 

analysis of mineral water samples showed that some brands had levels of ions Na+ and 

K+ far above the specified on the label, which should be viewed with caution by people 

suffering from hypertension and renal insufficiency. In the classroom, conducting 

experiments addressing atomic model and atomic emission spectrometry, facilitated 

the understanding of students and closed the gap between the knowledge acquired in 

school and everyday life, increasing interest in the study. 

 

 

Keywords: sodium, potassium, renal insufficiency, hypertension, mineral water, atomic 

emission; the teaching of chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O corpo humano tem como componentes principais água, proteínas, 

lipídios, minerais e vitaminas. Os minerais são nutrientes inorgânicos, 

geralmente necessários em quantidades pequenas de menos de 1 a 2500 mg  

dia-1, dependendo do mineral. Eles estão presentes em todos os tecidos do 

corpo e fluidos e sua presença é necessária para a manutenção de certos 

processos físico-químicos que são essenciais à vida (SOETAN et al, 2010). 

Esses minerais apresentam características e funções no organismo 

essenciais à saúde, como regulação de processos enzimáticos, manutenção do 

equilíbrio osmótico e ácido-básico; facilitação da transferência de substâncias 

pelas membranas celulares, estimulação nervosa e muscular, dentre outras 

(FIB, 2008). 

Eles podem ser classificados de acordo com a quantidade necessária de 

ingestão na dieta diária, como microminerais (quantidades inferiores a 100 mg 

dia-1) e macrominerais (quantidades superiores a 100 mg dia-1), variando de 

acordo com a faixa etária do indivíduo (SOETAN et al, 2010). Na dieta de 

indivíduos adultos, sódio (2000 mg dia-1), potássio (3510 mg dia-1), cálcio (1000 

mg dia-1), fosforo (700 mg dia-1) e magnésio (260 mg dia-1) são considerados 

macrominerais, enquanto que flúor (4 mg dia-1), ferro (14 mg dia-1) e zinco (7 
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mg dia-1) são exemplos de microminerais (ANVISA, 2005(a); WHO, 2013).  

Dentre os minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo 

humano, o presente trabalho se restringirá ao sódio e ao potássio, pelas razões 

descritas posteriormente. 

O íon sódio (Na+) é essencial para a condução do impulso nervoso e no 

balanço de líquidos do corpo, atuando na retenção de líquidos corporais. 

Também desempenha outras tarefas como assimilação de aminoácidos, 

glicose e água. Na alimentação, ele é encontrado na forma de cloreto de sódio 

(NaCl), em alimentos marinhos, de origem animal e industrializados. Seu 

consumo excessivo predispõe à hipertensão e sobrecarrega os rins (PORTO, 

2013). 

Indiretamente, o sódio também contribui para a manutenção do equilíbrio 

ácido-básico, essencial para o bom funcionamento das células corporais. Os 

rins são responsáveis pela eliminação dos resíduos ácidos provenientes da 

alimentação e do metabolismo corporal. Os ácidos (H+) são eliminados e o 

bicarbonato e o cloro, reabsorvidos juntamente com o sódio, mantendo assim a 

composição corporal e o pH constante (CUPPARI e BAZANELLI, 2010). 

Esse elemento é essencial para a realização de diversas funções 

fisiológicas, como, transmissão nervosa, contração muscular, manutenção da 

pressão arterial e equilíbrios de fluidos e acido-básicos. A absorção de sódio 

ocorre principalmente no intestino delgado e corresponde a aproximadamente 

98% do total de sódio consumido. O organismo apresenta grande capacidade 

de conservar sódio e perdas importantes do mineral só ocorrem em casos 
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como sudorese prolongada, não necessitando de sua reposição, uma vez que 

seu conteúdo é existente nos alimentos in natura (SARNO, 2010). 

Há evidências de associação entre o consumo excessivo de sódio e 

doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, hipertrofia ventricular 

esquerda, dentre outros agravos que incluem neoplasia de estômago, doença e 

cálculo renal, osteoporose, asma e obesidade (HE e MACGREGOR, 2009).  

Além do sódio, o íon potássio (K+) também é responsável por diversas 

funções vitais. Ele influencia a contração muscular e a atividade dos nervos, e 

é o principal cátion intracelular. Esse elemento faz parte do processo de 

eliminação de água em excesso do corpo e regulação do pH do sangue, 

juntamente com o sódio e o cloro, atua no metabolismo de carboidratos e 

proteínas. O potássio pode ser encontrado em carnes, leites e muitos tipos de 

frutas, verduras e legumes (PORTO, 2013). 

Estudos demonstram que a introdução de potássio na alimentação 

previne hipertensão e doenças cardiovasculares. Entretanto, um consumo 

superior ao necessário, pode causar complicações graves, como arritmias 

cardíacas fatais. Seu excesso é denominado hipercalemia. Atualmente, o 

cloreto de potássio (KCl) é muito utilizado como substituto parcial do cloreto de 

sódio para pessoas hipertensas. (PEIXOTO, 2004). 

O equilíbrio relativo dos íons de sódio (Na+) e potássio (K+) é 

responsável por diversos processos que envolvem membranas nos organismos 

dos seres vivos. Caso haja desequilíbrio desse mecanismo, os indivíduos 

podem ser acometidos por certas doenças e distúrbios intestinais (PEIXOTO, 

1999). 
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Um exemplo bastante conhecido desta relação entre estes íons é a 

bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo presente na membrana 

plasmática de quase todas as células e faz parte do sistema de regulação 

hidroeletrolítica da célula, sendo responsável pela manutenção das 

concentrações iônicas de sódio e potássio (CUPPARI e BAZANELLI, 2010). 

A concentração de K+ no interior das células é superior a do meio 

externo, ao contrário do Na+. De forma a manter essa situação, esta bomba 

conduz os íons Na+ para fora da célula e os íons de K+ para seu interior. Sem 

essa bomba, a diferença de concentração diminuiria espontaneamente pelo 

transporte de íons pela difusão facilitada. Entretanto, esta diferença é 

fundamental para o funcionamento do sistema nervoso. E esse mecanismo 

apresenta efeito anti-hipertensivo, visto que o K+ se acumula no interior das 

células, não atuando na retenção de água pelo organismo (OSORIO, 2013). 

A hipertensão arterial e insuficiência renal estão intimamente 

relacionadas, podendo a hipertensão ser tanto a causa como a consequência 

de uma doença renal. A pressão arterial elevada pode danificar os vasos 

sanguíneos nos rins, reduzindo sua capacidade de funcionar corretamente.  

Quando a força do fluxo de sangue é alta, o organismo estimula a produção de 

uma substância vasodilatadora, bradicina, o que diminui a eficiência 

glomerular, aumentando a retenção de sódio e potássio no sangue, elevando a 

o fluxo sanguíneo, o que, consequentemente, aumenta a pressão arterial. 

Sendo, portanto, um ciclo perigoso (MORGADO e NEVES, 2012). 
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Portanto, pessoas que apresentam essas doenças devem ter uma dieta 

bem regrada, preocupando-se até mesmo com o consumo de água mineral, o 

que em excesso pode representar um grande problema. 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

água mineral natural é a água obtida diretamente de fontes naturais ou por 

extração de águas subterrâneas. É caracterizada pelo conteúdo definido e 

constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes 

considerando as flutuações naturais. Em geral, em sua composição, há 

presença de sódio e potássio (ANVISA, 2005(b)). 

De acordo com a legislação brasileira, não há recomendações para o 

limite máximo de sódio e potássio na água mineral. Porém, quando a 

quantidade de sódio presente for superior a 200 mg L-1, deve-se indicar na 

embalagem a presença de sódio (ANVISA, 2005(b)).  

O consumo de água engarrafada tem aumentado e isso está associado 

à ideia de qualidade e benefícios à saúde que os consumidores esperam que 

possam obter com a ingestão de água mineral, o que se deve a sua 

composição.  

Apesar de seus efeitos benéficos, em certos casos o consumo de água 

mineral pode suscitar preocupação. As que contêm menores teores de sódio 

devem ser consumidas, preferencialmente por pessoas com hipertensão 

arterial. Ainda que os baixos teores deste elemento nas águas minerais não 

provoquem o aumento na pressão sanguínea, o seu consumo constante e em 

excesso contribui para um acréscimo na ingestão diária de sódio, podendo 



22 

 

 

 

exceder o limite diário recomendado para adultos, o que não é indicado para 

pessoas hipertensas (FIB, 2008). 

Dessa forma, pessoas com insuficiência renal devem aumentar a 

atenção, até mesmo na ingestão de água mineral, pois, dentre as diversas 

marcas disponíveis no mercado, há grande variação nos teores dos sais 

minerais. 

A concentração de sódio no sangue é controlada pelos rins, sendo o 

excesso eliminado pela urina. Os rins de uma pessoa normal mantém a 

quantidade de sódio na corrente sanguínea estável, em torno de 3220 mg L-1 

(3128 a 3335 mg L-1). Porém, o organismo de pessoas com insuficiência renal 

crônica não consegue realizar tal função. Para alcançar tal nível, o corpo de 

pessoas com problemas renais estimula a ingestão de água, através da sede, 

para diluir o sódio no sangue (PINHEIRO, 2015).  

Entretanto, além das doenças relacionadas ao excesso de sódio, o 

paciente com insuficiência renal apresenta dificuldades em eliminar o excesso 

de água, o que pode acometer os pulmões a congestão pulmonar e, posterior, 

edema do pulmão. Tornando-se necessário o recolhimento do liquido por 

hemodiálise. 

Os rins também são responsáveis pela eliminação do excesso de 

potássio do organismo, mantendo os níveis no sangue dentro de uma faixa 

restrita que se situa entre 136,5 a 195 mg L-1. Teores de potássio acima de 234 

mg L-1 são considerados perigosos. Nas pessoas com insuficiência renal 

crônica, a única maneira de remoção deste excesso é durante sessões de 
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hemodiálise realizadas por quatro horas a cada três vezes por semana 

(PINHEIRO, 2015).  

Neste contexto, a presente monografia propõe a determinação das 

concentrações dos íons sódio e do potássio de diferentes marcas de água 

mineral por espectrometria de emissão atômica e aplicação de conceitos 

relacionados à evolução do modelo atômico no ensino de química. 

Sendo assim, a etapa inicial do presente projeto foi a implementação de 

metodologia analítica baseada em Espectrometria de Emissão Atômica em 

Chama (FAES) para determinação da concentração de sódio e potássio 

presentes em amostras de água mineral de diferentes marcas comerciais. Esta 

etapa foi desenvolvida no Instituto de Química da Universidade Federal 

Fluminense. Simultaneamente às análises, utilizando os resultados obtidos, 

elaborou-se a introdução de conceitos, como a evolução do modelo atômico, 

enfatizando sua importância na sociedade, para aplicação em turmas de ensino 

médio de uma escola pública regular de ensino médio, localizada em Santa 

Cruz. E, então, por fim, os resultados obtidos foram avaliados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E BREVE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

DA TÉCNICA 

 

2.1. Revisão bibliográfica 

 

Os métodos mais empregados para a quantificação de íons são 

espectrometria de absorção atômica, espectrometria de emissão atômica, 

potenciometria, eletroforese capilar, cromatografia de íons. 

De acordo com pesquisa realizada na base de dados do Scopus em 05 

de julho de 2016, na literatura são encontrados, desde o ano de 1958, 13790 

trabalhos que propõem diferentes métodos de determinação de íons sódio e 

potássio em diversos tipos de matriz. Apenas alguns, mais relevantes, serão 

citados a seguir.  

Morgado e colaboradores (2002) avaliaram as características físico-

químicas, como pH, alcalinidade, dureza, turbidez, teor dos ânions (SO4
2-, S2-, 

Cl- e F-) e metais de águas minerais procedentes de fontes localizadas no 

Estado de São Paulo, cujas águas minerais encontram-se disponíveis 

comercialmente na região de Campinas, SP. Foram selecionadas oito marcas e 

duas garrafas de cada uma foram analisadas. Os métodos analíticos 

empregados foram volumetria de neutralização e complexação, potenciometria 



25 

 

 

 

e espectrofotometria. Os métodos analíticos foram aferidos através da 

repetibilidade e dos níveis de recuperação para uma amostra de água mineral. 

A repetibilidade foi avaliada pelo coeficiente de variação (CV) determinado 

através da preparação de dez repetições analíticas para os cátions e cinco 

repetições analíticas de uma das amostras de água mineral. Para a avaliação 

do nível de recuperação dos minerais, uma amostra foi fortificada com os 

metais Al, Ba, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Cr, Co, Pb, Cd, Ca, Na, Mg e K. Com esse 

estudo, eles verificaram que as amostras de águas minerais analisadas 

apresentaram composição química dentro dos limites permitidos pela 

legislação brasileira para substâncias químicas que representam risco à saúde, 

com algumas exceções. Porém essas amostras de apresentaram adequadas 

para o consumo da população, em relação ao teor dos metais presentes nas 

mesmas. 

Okumura e colaboradores (2004) realizaram a determinação de sódio, 

cálcio, potássio e lítio em amostras de produtos presentes no cotidiano como 

soro fisiológico, águas minerais, bebidas isotônicas e medicamentos 

antidepressivos a base de lítio com espectrometria de emissão atômica. Essas 

amostras foram analisadas em aulas para turmas de ensino técnico e superior, 

o que facilitou a compreensão de conceitos relacionados à espectrometria 

atômica, além de despertar maior interesse dos alunos para o assunto. 

Masár e colaboradores (2009) desenvolveram um procedimento analítico 

para determinação dos íons amônio, potássio, cálcio, magnésio e sódio 

constituintes nas águas potáveis através da separação simultânea por 

eletroforese capilar de zona do chip de acoplamento de coluna com detecção 
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de condutividade de contato. Eles verificaram que a combinação eletrólito de 

fundo em pH baixo com o uso de um modificador de superfície permite melhor 

resolução dos cátions estudados. Além disso, o método se mostrou uma 

alternativa promissora para laboratórios de controle de água com respeito a 

rapidez e precisão nas determinações de cátions em águas minerais, exigindo 

somente pré-tratamento (diluição e/ou desgaseificação) mínimo da amostra. 

Em um trabalho, Erenas et al (2011) propuseram um método para a 

previsão de concentrações de íons alcalinos em águas naturais através de uma 

língua óptica descartável, que consiste de uma matriz de duas membranas que 

trabalham pela química do ionóforo – cromoionóforo. Uma língua eletrônica é 

um multi-sensor dispositivo composto por uma matriz de sensores com um 

padrão de sensibilidade cruzada que produz sinais analíticos úteis para a 

análise de amostras multicomponentes em solução que são tratadas usando os 

procedimentos matemáticos para realizar a análise quantitativa multi-analito, 

classificação, reconhecimento ou a simulação de painéis de degustação 

humanos de processamento de sinal. Para executar a validação, foram 

selecionadas dezesseis amostras de águas de fontes diversas (torneira e 

mineral) aplicando o procedimento proposto e esse foi comparado com 

determinações por espectrometria de absorção atómica (AAS). Este modelo 

forneceu resultados adequados para a previsão das concentrações de Na+ e K+ 

a sua aplicação às suas análises em águas naturais. 

No estudo feito por MASSOTTI et al (2012), foi proposto um método de 

eletroforese capilar, no qual um eletrólito de fundo contendo imidazol foi 

adotado como o co-íon indireto de UV e ácido oxálico como o agente 
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complexante, para a separação e quantificação de sódio em leite e produtos 

lácteos, diferenciando no teor de gordura (integral, semidesnatado e 

desnatado) e condições de processamento (pasteurização, esterilização UHT e 

microfiltração). O FAES foi utilizado como método de referência para fins de 

comparação. O método testado apresentou boa linearidade e desempenho 

satisfatório em termos de recuperação, veracidade e precisão, favorecendo a 

adoção desse método para rotina de monitoramento de sódio. 

Caland e colaboradores (2012) propuseram a determinação simultânea 

de cátions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) em amostras de biodiesel sintetizadas a partir 

de diferentes óleos e gorduras vegetais. Eles observaram a possibilidade de 

analisar cátions alcalinos e alcalinos terrosos simultaneamente empregando 

cromatografia de íons. Comparando os resultados obtidos com os provenientes 

do ICP-OES, verificou-se que os mesmos são estatisticamente equivalentes.  

Lyra e colaboradores (2014) investigaram as quantidades de sódio e 

cálcio presentes em leite em pó de oito marcas, utilizando espectrometria de 

emissão atômica baseada em imagem digital. Os resultados foram comparados 

com os obtidos com o método de referência, FAES, não apresentando 

diferença significante, o que foi constatado através do teste T, com nível de 

confiança de 95%.  

Para identificar a qualidade de águas subterrâneas utilizadas para fins 

domésticos e na agricultura, na cidade e áreas rurais, Thamilarasu e Sharmila 

(2015), analisaram amostras de água subterrâneas de quinze locais. Nesse 

trabalho, eles determinaram os parâmetros físico-químicos, como temperatura, 

gosto, turbidez, condutividade elétrica, pH, dureza, sólidos totais, total 



28 

 

 

 

dissolvido, sólidos, sólidos suspensos totais, cloretos, sulfato, nitrato, fluoretos, 

oxigênio dissolvido, sódio, potássio e Escherichia coli.  Para isso, utilizaram 

técnicas como espectrofotometria de chama e volumetria. A faixa do teor de 

sódio e potássio foram 36 a 198 mg L-1 e  15 a 100 mg L-1, concomitantemente. 

DIAS et al (2015) investigaram o teor de sódio em quatro amostras de 

pães tipos bisnaguinhas, avaliando a concentração real em comparação com a 

constante no rótulo e com a recomendada pelo Ministério da Saúde, 

empregando espectrometria de emissão atômica em chama. Os autores 

observaram que os valores encontrados de sódio estavam abaixo do declarado 

nos rótulos dos produtos e de acordo com o estabelecido no Termo de 

Compromisso firmado entre as indústrias alimentícias e o Ministério da Saúde. 

Em estudo recente, MORSCHBÄCHER e colaboradores (2015) 

avaliaram os teores de sódio, potássio e cálcio em três lotes de cinco amostras 

de água mineral entre as versões com e sem gás de marcas distintas 

comercializadas na região do Vale do Taquari, RS. O método utilizado para as 

determinações foi baseado na técnica de fotometria de emissão de chama. 

Com o propósito de avaliar a possível influência no resultado da análise devido 

à presença de gás carbônico nas amostras de água mineral com gás, estas 

foram submetidas à desgaseificação. A interferência da ionização dos analito 

em avaliação também foi verificada, por meio do uso de supressores de 

ionização: cloreto de césio e óxido de lantânio. Eles constataram que a 

desgaseificação das amostras com gás e a adição de supressor de ionização 

na análise de sódio e potássio não alteraram o resultado das análises. Os 

resultados obtidos mostraram que, na maioria das marcas avaliadas, houve 
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variação entre o teor de sódio, potássio e cálcio determinado 

experimentalmente e o teor desses minerais descrito no rótulo das 

embalagens. Uma das marcas apresentou maior diferença em relação aos 

teores de potássio e cálcio, cerca de 200 e 500%, respectivamente, superior ao 

presente no rótulo. Em geral, não existiu diferença significativa entre as 

versões com gás e sem gás dos produtos analisados. 

De acordo com os trabalhos citados, muitos métodos têm sido utilizados, 

como potenciometria, eletroforese capilar com detecção por UV-visível, 

cromatografia de íons, para determinação de sódio e potássio em diferentes 

matrizes. Ressaltando que o FAES está presente na maioria deles, 

principalmente como método de referência.  

 

2.2. Espectrometria de Absorção e Emissão Atômica 

Toda espécie molecular é capaz de absorver radiação eletromagnética 

em frequências características. Esse processo transfere energia para a 

molécula, o que resulta em um decréscimo de intensidade da radiação 

eletromagnética incidente (SKOOG, 2007).  

A espectrometria de absorção e a emissão atômica envolvem a 

absorção e/ou emissão de radiação eletromagnética por átomos de uma 

amostra. Se a energia de certa magnitude é aplicada a um átomo, ela será 

absorvida pelo átomo e um elétron exterior será promovido para o “estado 

excitado”. Como esse estado é instável, o átomo imediatamente e 

espontaneamente retornará à sua configuração do estado fundamental. 
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Quando o elétron retornar a sua posição inicial, energia radiante equivalente à 

absorvida pelo átomo no processo de absorção será emitida. Assim, com essas 

técnicas é possível se obter informações qualitativas (elementos presentes) e 

quantitativas (concentração) a respeito da amostra (BOSS e FREDEEN, 2004).   

Quando uma radiação visível ou ultravioleta policromática atravessa um 

recipiente contendo átomos gasosos, somente algumas frequências são 

atenuadas por absorção e, quando coletadas por um espectrômetro de alta 

resolução, o espectro consiste em várias linhas de absorção (SKOOG, 2007). 

Na absorção atômica, a quantidade de radiação absorvida pelos átomos 

é medida e usada para determinar a concentração do elemento, sendo 

necessária uma lâmpada especifica para cada elemento. Enquanto que na 

emissão atômica, a intensidade de luz emitida, em comprimentos de onda 

específicos, é medida e usada para determinar a concentração dos elementos 

de interesse (BOSS e FREDEEN, 2004). 

Essas técnicas diferem em seus arranjos instrumentais, como pode ser 

observado nas Figuras 1 e 2. Alguns autores utilizaram esses métodos para a 

quantificação de sódio e potássio em diferentes amostras. 

 

Figura 1: Arranjo instrumental da Espectrometria de Emissão Atômica 
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Figura 2: Arranjo instrumental da Espectrometria de Absorção Atômica 

 

Nos dois arranjos há a presença da chama. Nela ocorre, inicialmente, a 

dessolvatação das gotículas da solução, na zona de combustão primária. Em 

seguida, as partículas sólidas finamente divididas são vaporizadas e, então, 

convertidas em átomos gasosos. Por fim, tem-se o processo de ionização, 

Figura 3 (SKOOG, 2007). 

 

Figura 3: Etapas ocorridas na chama 

 

A opção pela técnica de espectrometria por emissão atômica que chama 

se fez, pois na absorção atômica há necessidade da utilização de lâmpada 

especifica para o analito a ser determinado, o que diminui a simplicidade na 

determinação.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos Gerais 

A proposta do presente trabalho consiste em determinar a quantidade 

dos íons sódio e potássio em amostras de água mineral utilizando um 

espectrofotômetro de emissão atômica. Em adição, trabalhar o assunto modelo 

atômico e emissão atômica em turmas de ensino médio, ressaltando a 

importância do conhecimento da composição das substâncias, mencionando a 

existência do método de espectrometria atômica na identificação e 

quantificação de elementos. 

 

3.2.  Objetivos Específicos  

o Aplicar metodologia baseada em espectrometria de emissão 

atômica em chama (FAES) para determinação de sódio e potássio. 

o Determinar sódio e potássio em amostras de água mineral de 

diferentes marcas coletadas nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro, no estado 

do Rio de Janeiro. 
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o Utilizar os resultados dessas análises como tema gerador na 

abordagem da evolução do modelo atômico para alunos de ensino médio. 

o Realizar em algumas turmas o experimento do teste de chama 

como forma de comparação da influência do mesmo na compreensão do 

conteúdo abordado. 



34 

 

 

 

 

 

 

4. DETERMINAÇÃO DE ÍONS Na+ E K+ EM AMOSTRAS DE ÁGUA 

MINERAL 

Diante do exposto acima, devido à sua simplicidade e disponibilidade no 

departamento de Química Analítica no Instituto de Química da Universidade 

Federal Fluminense, o método de espectrometria de emissão atômica em 

chama foi empregado nesse trabalho para a determinação de íons sódio e 

potássio em amostras de água mineral. Em paralelo às análises, esse método 

foi citado no Ensino Médio com a intenção de contextualizar como o conteúdo 

de evolução do modelo atômico, promovendo a compreensão sobre um dos 

métodos instrumentais utilizados para a determinação da concentração de 

elementos em amostras. 

 

4.1. Materiais, Reagentes e Instrumentação 

4.1.1. Materiais e reagentes 

o Água destilada obtida do Destilador Marconi MA 270; 

o Cloreto de potássio (Vetec, Rio de Janeiro) 

o Cloreto de sódio (Vetec, Rio de Janeiro) 

o Balões volumétricos (50 mL, 100 mL e 200 mL); 
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o Bécheres de vidro; 

o Funis de vidro de cano longo; 

o Micropipetas automáticas de 50 µL, 100 µL, 200 µL e 1000 µL. 

 

4.1.2. Instrumentação 

Foi utilizado um espectrômetro de absorção e emissão atômica em 

chama Shimadzu modelo AA 6200, com gás oxidante/combustível de ar-

acetileno. Os comprimentos de onda utilizados foram 590 e 766 nm para os 

íons sódio e potássio, respectivamente.  

 

4.1.3. Amostras 

Amostras de água mineral de doze marcas diferentes foram coletadas 

em comércios localizados nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro, no estado 

do Rio de Janeiro. Para as determinações, não houve tratamento prévio, porém 

algumas amostras tiveram que ser diluídas com água destilada, de acordo com 

as concentrações de Na+ e K+ presentes nas amostras, de forma a se obter 

resultados dentro da faixa linear. Em adição as concentrações desses íons 

também foram verificadas em amostras de água provenientes dois filtros 

residenciais distintos.  
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4.2. Aplicação do método para as determinações de Na+ e K+ em 

amostras de água mineral 

Anteriormente à determinação dos íons de K+ e Na+ presentes nas 

amostras de água mineral comercializadas, curvas analíticas com diferentes 

concentrações de sódio e potássio foram preparadas. Partindo-se de uma 

solução estoque de 1000 mg L-1 de KCl e 1000 mg L-1 de NaCl, foram 

realizadas diluições para as seguintes concentrações para ambos os íons: 0,2; 

0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg L-1 dos íons. 
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4.3. Resultados e Discussão 

 

4.3.1. Obtenção dos parâmetros analíticos de mérito 

Apesar de já ter métodos muito bem estabelecidos na literatura para a 

determinação dos íons sódio e potássio, para fins de aprendizado e de 

avaliação do método escolhido, algumas etapas de validação de metodologia 

foram realizadas. 

Vale ressaltar que a validação da metodologia adotada é essencial para 

se definir se esta é adequada aos objetivos do trabalho, produzindo resultados 

confiáveis. Então, foram estabelecidos, para estudo, os parâmetros linearidade, 

limites de detecção e de quantificação, precisão e exatidão (ensaios de 

recuperação), conforme descrito a seguir.  

Esses parâmetros analíticos foram avaliados através de curvas 

analíticas (com todos os pontos em triplicatas autênticas), de maneira a 

garantir credibilidade no método de FAES na quantificação dos íons sódio e 

potássio presentes nas amostras de água mineral. As curvas analíticas foram 

construídas pelo método dos mínimos quadrados (regressão linear), plotando a 

concentração do analito contra o valor de emissão correspondente. Portanto, 

as equações obtidas foram utilizadas para os cálculos dos parâmetros 
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analíticos, seguindo como referência as normas estabelecidas pelo INMETRO, 

2010 e Resolução 899 da ANVISA, 2003.  

 

4.3.1.1. Linearidade 

A linearidade se refere à capacidade do método de gerar resultados 

linearmente proporcionais à concentração do analito, enquadrados em faixa 

analítica especificada (ANVISA, 2003). 

Soluções padrão foram preparadas contendo íons sódio e potássio, no 

intervalo de concentração de 0,2 a 2,0 mg L-1, e três curvas analíticas (com 

triplicatas autênticas de cada ponto) foram construídas para cada íon. 

As equações representativas encontradas para cada um foram:                

y = 0,1752x + 0,0524 e y = 0,2496x + 0,0250, para os íons Na+ e K+, 

respectivamente. Para ambos a faixa linear foi de 0,2 a 2,0 mg L-1, com 

valores de R2 superiores a 0,99. As Figuras 3 e 4 mostram as curvas 

representativas desses íons. 
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Figura 4: Curva analítica representativa do íon Na+ 

 

 

Figura 5: Curva analítica representativa do íon K+ 
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4.3.1.2. Limite de detecção e limite de quantificação 

O limite de detecção (LD) consiste na menor concentração do analito 

que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, sob condições 

experimentais estabelecidas pelo método (ANVISA, 2003). 

O LD foi calculado através da Equação (1): 

b

s
LD

xy /3
                                                    (1) 

Onde: Sy/x é o desvio padrão de sete medidas de solução branco e b o 

coeficiente angular médio das três curvas analíticas. 

O limite de quantificação (LQ) é definido como a menor concentração do 

analito que pode ser quantificada na amostra, com exatidão e precisão 

aceitáveis, nas condições experimentais adotadas. Ele pode ser estimado por 

meio do sinal/ruído, do desvio-padrão e por processos estatísticos (INMETRO, 

2010).  

O LQ pode ser expresso pela Equação 2. 

b

s
LQ

xy /10
                                                (2) 

Onde: Sy/x é o desvio padrão de sete medidas de solução branco e b o 

coeficiente angular médio das três curvas analíticas. 

Os resultados obtidos para os limites de detecção e quantificação para o 

íon Na+ foram 0,060  0,003 mg L-1 e 0,190  0,003 mg L-1, respectivamente. 

Para o íon K+, o LD foi de 0,050  0,004 mg L-1 e o LQ foi 0,170  0,004 mg L-1. 
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4.3.1.3. Precisão 

A precisão avalia a proximidade entre as medidas executadas na mesma 

amostra. Usualmente, é expressa como o desvio-padrão, variância ou 

coeficiente de variação (CV) de diversas medidas. Este parâmetro pode ser 

estimado em diversas condições (repetibilidade, precisão intermediária ou 

reprodutibilidade) (ANVISA, 2003). 

A repetibilidade representa a precisão nas mesmas condições de 

operação (equipamento, analista, reagentes, dia e mesmas condições 

ambientais) em intervalo de tempo curto. Enquanto que a precisão 

intermediária expressa as variações no mesmo laboratório, podendo ser em 

dias, analistas e/ou equipamentos diferentes, dentre outros (INMETRO, 2010). 

Neste trabalho, a repetibilidade do método foi avaliada mediante análise 

consecutiva (n=3) em um mesmo dia de uma solução de íons Na+ e K+ na 

concentração de 1,0 mg L-1. Todas as determinações foram realizadas em 

triplicatas autênticas. A repetibilidade foi expressa através do desvio padrão 

relativo (DPR). Como os valores obtidos foram todos menores que 4,7% 

(Tabela 1), podemos afirmar que o método é preciso (em termos de 

repetibilidade), uma vez que o DPR máximo permitido pela legislação é de 5 % 

(ANVISA, 2003). 

 

 

 

 



42 

 

 

 

Tabela 1: Valores de repetibilidade (DPR%, n = 3) para a emissão atômica dos 

íons Na+ e K+ na concentração de 1,0 mg L-1 

Íon Emissão (u.a.) DPR (%) 

Na+ 0,249 0,240 0,231 4,69 

K+ 0,279 0,277 0,287 2,04 

 

A precisão intermediária foi estudada mediante análise de triplicatas 

autênticas de soluções 1,0 mg L-1 de Na+ e K+ em dois dias diferentes (n=2). 

Neste caso, os valores de DPR para as intensidades de emissão foram todos 

inferiores a 4,5% (Tabela 2), sendo o resultado considerado satisfatório, pois 

são menores que o valor máximo permitido (5%) (ANVISA 2003).  

 

Tabela 2: Valores de precisão intermediária (DPR%, n = 6 em 2 dias) para a 

emissão atômica dos íons Na+ e K+ na concentração de 1,0 mg L-1 

Íon Dia Emissão (u.a.) DPR (%) 

Na+ 

1 0,249 0,240 0,231 

4,42 

2 0,233 0,228 0,228 

K+ 

1 0,279 0,277 0,287 

3,99 

2 0,300 0,294 0,302 
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Além disto, o teste t-Student (nível de confiança de 95%) também foi 

usado para comparar as médias das intensidades de emissão obtidas em dias 

diferentes. Os valores calculados de t para os íons Na+ e K+ foram, 

respectivamente, 1,93 e 2,42, os quais são menores que o t crítico (2,78). 

Portanto, pode-se afirmar que não existiu diferença significativa, com nível de 

confiança de 95%, entre as médias das intensidades de emissão obtidas em 

dias diferentes, indicando que o método aplicado neste trabalho apresentou 

boa precisão intermediária.  

 

4.3.1.4. Ensaios de Recuperação  

Os ensaios de recuperação foram realizados para verificação da 

exatidão do método. Esse parâmetro é obtido da comparação de resultados 

analíticos de amostras de branco com adição de quantidades conhecidas de 

um analito (C1) (ANVISA, 2003). Ele é expresso em percentagem e é calculado 

pela Equação 3. 

                   Recuperação (%) = (C1 – C2) x 100              (3) 

                                                   C3         

 

Onde: C1 é a concentração dos analitos na amostra fortificada; C2 é a 

concentração dos analitos na amostra não fortificada e C3 é a concentração 

dos analitos adicionados na amostra. 

Neste trabalho, para avaliação da recuperação, amostras de água 

mineral de três diferentes marcas foram fortificadas com 1 mg L-1 de cada um 

dos íons. 
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Os resultados obtidos nos ensaios de recuperação estão listados na 

Tabela 3, traduzindo a concordância com o valor verdadeiro da amostra para 

os analitos. 

 

Tabela 3: Resultados de recuperação 

Analito Amostra 
Recuperação 

(%) 

Recuperação 

média (%) 
Desvio padrão 

Na
+
 

1 
98,09 

98,16 1,36 
2 

96,84 

3 
99,55 

K
+
 

1 
97,69 

96,84 1,01 

2 
95,72 

 
3 

96,95   

 

 

Segue abaixo a Tabela 4 contendo um resumo dos valores obtidos para 

os parâmetros analíticos de mérito calculados para o método que será 

aplicado. 
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Tabela 4: Parâmetros analíticos de mérito 

Parâmetros de mérito Na
+ 

K
+ 

Faixa linear
a
 0,2 – 2,0 mg L

-1 
0,2 – 2,0 mg L

-1
 

Curva Analítica Y = 0,1752X + 0,0524 Y = 0,2496X + 0,0250 

Limite de detecção (LD)
b
 

(mg L
-1

) 

0,06 0,05 

Limite de quantificação (LQ)
b
 

(mg L
-1

) 

0,19  0,17 

Repetibilidade (DPR%, n = 3) 4,69 2,04 

Precisão intermediária (DPR%, n 

= 6; 2 dias) 
4,42 3,99 

Recuperação média (%) 98,16  1,36 96,84  1,01 

a
Y = emissão atômica (u.a.); X = Concentração em mg L

-1 

 

Diante dos parâmetros analíticos de mérito calculados, foi verificado que 

a metodologia analítica escolhida demonstrou-se apropriada para a finalidade 

pretendida neste trabalho. 

 

4.3.1.5. Aplicação do método: determinação de Na+ e K+ nas amostras de 

água mineral 

Conforme mencionado no item 4.1.3., 12 amostras de diferentes marcas 

de água mineral foram adquiridas em supermercados localizados nas cidades 

do Rio de Janeiro e Niterói, estado do Rio de Janeiro.  

O método FAES foi aplicado nestas amostras para avaliar o teor de 

sódio e potássio. Conforme pode ser visto na Tabela 5, a maioria das amostras 
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tiveram valores diferentes dos estabecidos nos rótulos: 33% apresentaram o 

teor de Na+ com diferença menor que 5% do rotulado, enquanto que para o K+ 

somente uma amostra (8%) apresentou resultado dentro do esperado segundo 

o rótulo do fabricante. Vale ressaltar que, para o K+ a diferença chegou a 143% 

para uma das amostras.  

Comparando este trabalho com o do pesquisador Morschbächer e 

colaboradores (2015), por exemplo, estes obtiveram diferença de mais de 

200% entre o valor determinado experimentalmente e rotulado para o mesmo 

íon K+ ao avaliar a presença do mesmo em amostras de água mineral 

comercializadas no Rio Grande do Sul. 

Amostras de água de filtros residenciais também foram estudadas e as 

concentrações dos íons Na+ e K+ foram, em média, 2,9 e 0,55 mg L-1, 

respectivamente; valores estes equiparados aos de várias marcas de água 

mineral estudadas neste laboratório.  
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Tabela 5: Relação entre a concentração obtida e a concentração presente nos 
rótulos das amostras 

Amostras 

[Na+] [K+] 

Obtido 

(mg L-1) 

Rótulo 

(mg L-1) 

Diferença 

(%) 

Obtido 

(mg L-1) 

Rótulo 

(mg L-1) 

Diferença 

(%) 

A 8,917 7,999 11,48 2,734 2,561 6,77 

B 43,021 38,299 12,33 2,541 2,264 12,22 

C 9,262 8,341 11,04 1,702 2,044 -16,72 

D 4,337 3,333 30,11 1,605 1,357 18,30 

E 4,380 5,391 -18,76 0,492 0,819 -39,98 

F1* 1,008 0,924 9,10 1,262 1,024 23,27 

F2* 1,037 0,924 12,20 0,737 1,024 -28,03 

G1* 1,508 1,862 -19,03 1,089 0,570 91,01 

G2* 1,605 1,862 -13,78 1,387 0,570 143,41 

H 1,554 1,488 4,42 0,585 0,735 -20,43 

I 6,910 6,934 -0,35 2,523 2,593 -2,70 

J 30,477 32,789 -7,05 26,305 33,524 -21,53 

K1* 18,844 17,18 9,69 3,186 2,753 15,74 

K2* 18,294 17,180 6,48 2,483 2,753 -9,82 

L1* 2,381 2,389 -0,34 0,907 0,738 22,92 

L2* 2,326 2,389 -2,63 0,838 0,738 13,55 

Filtro A** 2,892 --- --- 0,548 --- --- 

Filtro B** 2,932 --- --- 0,544 --- --- 

* Amostras de mesma marca, porém de lotes diferentes. 
**Amostras obtidas de filtros de água residenciais. 
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4.4. Conclusões 

Dentro do intervalo estudado, a metodologia demonstrou ser reprodutível 

e adequada à determinação dos íons sódio e potássio em amostras de água 

mineral e filtradas. Além disso, trata-se de uma metodologia simples, 

envolvendo poucas etapas de preparação de amostras, de fácil execução e 

rápida. 

Os teores de sódio e potássio encontrados nas amostras de diversas 

marcas ratifica a preocupação que se deve ter ao ingerir água mineral 

excessivamente, sobretudo quando em conjunto com uma alimentação 

desbalanceada, principalmente por pessoas hipertensas e com insuficiência 

renal, pois se observa que algumas marcas apresentam valores relativamente 

altos desses íons. 

Apesar de não ter sido encontrado na literatura recomendações para o 

limite dos íons sódio e potássio presentes na água mineral, o controle do seu 

consumo por parte desse grupo de pessoas se faz necessário devido à 

variedade de marcas e a ampla faixa de concentração encontrada. Até mesmo 

a água filtrada deve receber atenção, em se tratando principalmente do 

conteúdo de sódio. 
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

No presente trabalho, somando-se às análises das amostras de água 

mineral, foi feita a contextualização do assunto com conteúdos abordados em 

seis turmas de 1° série do ensino médio, composta de quarenta alunos em 

média, relacionados ao método utilizado de determinação dos íons sódio e 

potássio, a espectrometria de absorção atômica.  

Nessas turmas, foi trabalhada a evolução do modelo atômico, presente 

no currículo mínimo escolar, voltando-se principalmente para o átomo de Bohr, 

demonstrando a relação entre os níveis eletrônicos e o fenômeno dos fogos de 

artifícios, com destaque para a composição destes e a cor observada. Ao final 

da aula, em algumas turmas, em vias de comparação quanto a seu potencial, 

foi realizado o experimento do teste de chama.  

Após a aula, foi aplicado um questionário, para todas as turmas, com 

perguntas referentes ao modelo atômico, para verificar, não somente o 

entendimento do assunto, como também a influência da experimentação na 

compreensão do conteúdo exposto.  
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5.1. Avaliação dos conceitos  

A seguir, são apresentados os resultados obtidos nas turmas de 1° ano 

do Ensino Médio através do questionário. Os gráficos das Figuras 5 a 11 

demonstram os resultados obtidos pelas turmas com a realização do teste de 

chama e com a ausência do mesmo. 

Questão 1: A água mineral, vendida comercialmente, é uma substância pura? 

Justifique. 

 

Figura 6: Resultados referentes à primeira questão da avaliação, sendo (a) 
sem experimento; (b) com experimento. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 5, o percentual de acertos foi 

relativamente o mesmo, independente da realização do experimento, porém a 

quantidade de erros decresceu de 14 para 10%.  

As principais respostas obtidas foram: 

  “Não, pois passa por muitos processos até ser engarrafada e chegar nas 

nossas mãos, há poluição mesmo sem intenção.”  

 “Não, porque contêm minerais.” 
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 “Não, porque são misturados.” 

 “Não, contém mais de um componente.” 

 “Não, é composta por outras substâncias químicas” 

 “Não, há mais de um tipo de molécula em sua composição.” 

 “Não, contém minério e passa por vários lugares antes de ir para a 

garrafa.” 

 “Sim, porque tem água com gás e sem gás”. 

 “Não, porque a água só seria pura se tivesse oxigênio e sódio.” 

Esse resultado demonstra a dificuldade dos alunos em conectar o que 

foi aprendido em sala de aula, o conceito de substância pura e mistura, com 

seu cotidiano. 

 

Questão 2: Quando o elétron recebe energia, ele “salta” para a camada mais 

externa. Ao retornar ele libera essa energia na forma de: 

(a) luz    (c) eletricidade 

(b) calor    (d) raios X 
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Figura 7: Resultados referentes à segunda questão da avaliação, sendo (a) 
sem experimento; (b) com experimento. 

      

A questão 2 envolve o conceito do átomo de Bohr, fazendo referência 

aos níveis energéticos e a energia liberada nas mudanças de níveis pelo 

elétron. Pode ser observado que a realização do experimento aumentou a 

quantidade de acertos de 70 para 90%. 

 

Questão 3: Considere as seguintes afirmações referentes aos postulados 

elaborados por Bohr ao conceber o seu modelo atômico. Marque (V), para 

verdadeiro, ou (F), para falso: 

A. (     ) Em um átomo são permitidas somente algumas órbitas circulares ao 

elétron; 

     

Figura 8: Resultados referentes à terceira questão, letra A, da avaliação, 
sendo (a) sem experimento; (b) com experimento. 
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Na questão 3A, a quantidade de erros teve redução. Essa questão se 

refere a absorção de energia pelo elétron. O que se torna mais compreensível 

com a observação do experimento.  

 

B. (     ) Cada uma dessas órbitas apresenta energia variável; 

 

     

Figura 9: Resultados referentes à terceira questão, letra B, da avaliação, 
sendo (a) sem experimento; (b) com experimento. 

 

Nessa questão, nas turmas onde não foi feito o teste de chama a 

quantidade de erros foi alta (78%) e, onde o mesmo foi realizado a quantidade 

de erros foi reduzido para 54%. 

 

C. (  ) Um elétron só pode assumir determinados valores de energia, que 

correspondem às órbitas permitidas, tendo, assim, determinados níveis de 

energia ou camadas energéticas; 
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Figura 10: Resultados referentes à terceira questão, letra C, da avaliação, 
sendo (a) sem experimento; (b) com experimento. 

 

Essa questão foi bem compreendida, mesmo sem a realização do 

experimento. E com a realização desse a quantidade de acertos aumentou de 

77 para 83% 

  

D. (   ) Um elétron pode absorver energia de uma fonte externa somente em 

unidades discretas, chamadas de quanta ou quantum no singular. 

    

Figura 11: Resultados referentes à terceira questão, letra D, da avaliação, 
sendo (a) sem experimento; (b) com experimento. 

         

Esse item, da questão 3, está relacionado ao quantum de energia e 

observa-se que a quantidade de acertos, nas turmas onde foi realizado o 

experimento, teve resultado significativo em relação as outras.   
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Questão 4: Escolha, dentre as alternativas, aquela que fornece as palavras 

corretas para preencher as lacunas vazias do enunciado relacionado ao 

modelo atômico estabelecido por Böhr. 

Quando um elétron absorve certa quantidade de ................., salta 

para uma órbita mais ....................... Quando ele retorna à sua órbita original, 

.................... a mesma quantidade de energia, na forma de ........................ 

a) calor, energizada, libera, onda eletromagnética. 

b) energia, energética, absorve, onda eletromagnética. 

c) calor, energizada, absorve, luz. 

d) energia, externa, libera, luz. 

     

Figura 12: Resultados referentes à quarta questão da avaliação, sendo (a) 
sem experimento; (b) com experimento. 

 

Essa questão teve um percentual de acertos significativo independente 

da realização do experimento, indicando que a aula expositiva foi suficiente 

para o entendimento de órbitas presentes no modelo atômico de Bohr. 

 

5.2. Conclusões 

Os resultados expostos acima revelam que a realização do experimento 

de teste de chama na abordagem do modelo atômico facilitou a compreensão 
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do modelo atômico, principalmente, em relação à absorção e liberação de 

energia. 

A apresentação da espectrometria de emissão atômica como ténica de 

identificação e quantificação de íons em amostras de água mineral e em outras 

substâncias diminuiu a distância entre o conhecimento adquirido em sala de 

aula e o cotidiano dos estudantes, aproximando-os da vida acadêmica.  

Além disso, essa aproximação despertou o interesse dos alunos em 

relação ao assunto, promovendo a melhor compreensão sobre a importância 

do tema.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho foi realizada a determinação de íons sódio e potássio 

em amostras de água mineral e filtrada, utilizando um espectrômetro de 

emissão atômica. Em paralelo, o assunto da evolução do modelo atômico foi 

abordado em turmas de primeira série do ensino médio, enfatizando o modelo 

atômico de Bohr e a absorção e emissão de energia. 

Com a determinação do teor de íons sódio e potássio em amostras de 

marcas variadas de águas minerais, foi possível ressaltar a preocupação da 

ingestão destas por pessoas com hipertensão arterial e insuficiência renal, 

especialmente quando aliada uma alimentação desequilibrada. 

Os resultados obtidos nessas determinações através do método FAES 

foram explanados em sala de aula, advertindo a importância do conhecimento 

da composição das substâncias.  

Em adição, em metade das turmas, além da aula expositiva, foi realizado o 

experimento teste de chamas, o que despertou significante interesse e 

propiciou melhor entendimento do conteúdo. 

Assim como neste trabalho, a espectrometria atômica e outros métodos 

podem ser introduzidos em aulas de ensino médio de diversos assuntos, 

promovendo melhor compreensão dos conteúdos, aproximação da área 
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acadêmica, como também ampliação da visão mais critica de seu cotidiano 

pelos estudantes. 
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