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“Suba o Primeiro degrau com fé.

Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas de o primeiro passo.”

Martin Luther King

“Não desista enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais.

É nesse algo a mais que está a sua vitória.”

Roberto Shinyashiki

A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio 

é preciso se manter em movimento.

Albert Eisnten 
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RESUMO

No presente trabalho foram determinados os íons lítio, sódio, potássio e cálcio 

em alimentos consumidos pela população da grande Florianópolis. Alguns desses 

alimentos foram cultivados com solo enriquecidos com íons lítio e, sendo a absorção 

deste  elemento  pelos  vegetais  comparada  à  absorção  do  elemento  cálcio  e  à 

toxidade do mesmo à planta.   

Foram  feitos  tratamentos  matemáticos  dos  dados  experimentais  e  os 

resultados  comparados  com  valores  tabelados.  Os  resultados,  de  forma  geral, 

corresponderam aos valores tabelados. Algumas discrepâncias foram observadas e 

associadas à erros experimentais.

Também foram feitas análises de possíveis trocas de íons sódio, potássio e 

lítio com vidros utilizados na armazenagem de soluções dos respectivos íons. Foram 

determinados valores de pH e análises de valores de correlação linear. Portanto, os 

resultados apontaram para a lixiviação de íons do vidro para as soluções e vice-

versa.  

Palavra-chave: alimentos, lítio, sódio, potássio e cálcio.
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ABSTRACT

In the present study we determined the lithium ions, sodium, potassium and 

calcium in foods consumed by the population of Florianopolis. Some of these foods 

were grown in soil enriched with lithium ions, and the absorption of this element by 

plants compared to absorption of calcium element and the toxicity of the same plant.

Were made mathematical treatments of the experimental data and the results 

compared with tabulated values. The results, in general, correspond to the values 

tabulated.  Some  discrepancies  were  observed  and  associated  with  experimental 

errors.

We also analyzed the possible exchange of sodium, potassium and lithium 

glasses used in storage solutions of the respective ions. PH values, were determined 

and  analyzes  values  of  linear  correlation.  Therefore,  the  results  pointed  to  the 

leaching of ions from glass to solutions and vice versa.

Keyword: food, lithium, sodium, potassium and calcium.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem crescido sensivelmente o interesse na determinação de 

vários  elementos  essenciais  e  tóxicos  em  alimentos  e  dietas  do  ser  humano 

(YUYAMA, 1997). Segundo Guérin et al. (2011), nas últimas décadas, muita atenção 

tem sido dada ao estudo do conteúdo de elementos traços essenciais e/ou tóxicos 

nos gêneros alimentícios, como resultado de uma crescente preocupação sobre os 

benefícios na saúde e os riscos de  consumo de certos alimentos.

Em relação à saúde mental do ser humano, eletrólitos são essenciais nas 

funções neuronais por possuírem cargas elétricas e porque intervém na manutenção 

dos níveis de neurotransmissores e na sua libertação (FELDMAN et al., 1997 apud 

LEAL e FERNANDES, 2005).  Os metais alcalinos sódio (Na) e potássio (K)  e os 

alcalino-terrosos magnésio (Mg) e cálcio (Ca) são os quatro metais mais abundantes 

nos sistemas biológicos. Síndromes de deficiência, conhecidas, associadas a eles 

eram relativamente raras, mas essa situação mudou drasticamente nas sociedades 

modernas (BARAN,  2005).

Entretanto  ex is tem  e lementos  como  por  exemplo  boro,  cromo, 

manganês, níquel, estanho, vanádio, molibdênio, arsênio, lítio, alumínio, estrôncio, 

césio  e  silício  que  são  considerados  como  elementos  vestigiais,  recentemente 

considerados, essenciais na dieta humana (WEISELL, 1991).  

 Em doenças relacionadas com transtorno de humor bipolar, o carbonato de 

lítio é um dos medicamentos utilizados no tratamento. Portanto, o lítio interfere com 

o sódio e potássio por pertencer também ao grupo I da tabela periódica e originar de 

igual modo um íon monovalente. Interage também com o magnésio e o cálcio por ter  

um raio iônico semelhante. Devido às suas semelhanças com o sódio, o lítio pode 

substituí-lo parcialmente no transporte de cargas. Esta substituição não é completa, 

uma vez que o lítio não é expulso por transporte ativo pelas bombas sódio/potássio 

(FELDMAN et al., 1997 apud LEAL e FERNANDES, 2005).

Diante do exposto, no presente trabalho, foram determinados teores de lítio, 

sódio, potássio e cálcio, utilizando-se as técnicas de absorção  e emissão atômica 

com  limite de detecção na ordem de mg L-1, em alguns alimentos consumidos  pela 

população da Região da Grande Florianópolis.
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O  projeto  inicial  deste  trabalho  foi  a  determinação  de  lítio  em alimentos. 

Entretanto,  já  nas  primeiras  análises  de  alimentos,  utilizando-se  o  fotômetro  de 

chama, não detectou-se este elemento nos alimentos analisados, preliminarmente. 

Então, como este é um trabalho de formação de professor de química, entende-se 

que qualquer elemento químico pode ser estudado. Diante disto e dos equipamentos 

disponíveis  em  nossa  instituição,  optou-se  pela  análise  e  determinação  dos 

elementos lítio, sódio e potássio. 

Ainda,  na  tentativa de analisar  lítio  em alimentos,  foram feitos cultivos  de 

hortaliças com solo enriquecido com lítio. Então, a partir da análise destas hortaliças, 

foi  detectado  lítio  nas  mesmas,  ou  seja,  houve  absorção  deste  elemento  pelos 

vegetais cultivados.      

Posteriormente, já diante de mais resultados experimentais e comparações 

com dados da literatura, verificou-se também a importância de estudo do elemento 

cálcio.  Entretanto,  o  campus  onde  foi  realizado  este  trabalho,  não  possui 

equipamento de análise do cálcio. Então as amostras, já preparadas em forma de 

solução, foram enviadas para UFSCar-Araras para determinação de cálcio. 
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2 JUSTIFICATIVA 
De  acordo  com  os  PCNEM  (Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -  Ensino 

Médio), a química  está  presente  e  deve  ser  reconhecida  nos  alimentos  e 

medicamentos, nas fibras têxteis e nos corantes, nos materiais de construção e nos 

papéis, nos combustíveis e nos lubrificantes, nas embalagens e nos recipientes. E 

no ensino, é através de intervenções dirigidas que deve-se mostrar que é a química 

quem  contribui para a qualidade do ar que respiramos e da água que bebemos, 

insubstituível  em sua  função  no  monitoramento  e  na  recuperação  ambiental.  O 

entendimento dessas transformações exige visão integrada da química, da física e 

da  biologia,  recorrendo  ao  instrumental  matemático  apropriado,  mostrando  a 

necessidade das interações entre esses saberes. O aprendizado das ciências da 

natureza e da matemática deve se dar em estreita proximidade com linguagens e 

códigos, assim como com as ciências humanas. Nas competências e habilidades 

consta  que  o  ensino  de química  deve  desenvolver  a  capacidade  de  questionar 

processos  naturais  e  tecnológicos,  identificando  regularidades,  apresentando 

interpretações e prevendo evoluções e fazer uso dos conhecimentos da física, da 

química e da Biologia para explicar o mundo  natural  e para planejar,  executar e 

avaliar intervenções práticas. Em relação aos conhecimentos,  constam  como a 

compreensão  da  dinâmica  celular  pode  se  estabelecer  quando  for  possível 

relacionar  e  aplicar  conhecimentos  desenvolvidos,  não só  ao longo do curso de 

biologia,  mas também em química e física,  no entendimento dos processos que 

acontecem no interior das células. 

Também de acordo com os PCNEM,  transformou a química na grande vilã do 

final do século, ao se enfatizar os efeitos poluentes que certas substâncias causam 

no ar, na água e no solo. Entretanto, desconsidera-se o seu papel no controle das 

fontes  poluidoras,  através  da  melhoria  dos  processos  industriais,  tornando  mais 

eficaz o tratamento de efluentes. A promoção do conhecimento químico em escala 

mundial, nestes últimos quarenta anos, incorporou novas abordagens, objetivando a 

formação  de  futuros  cientistas,  de  cidadãos  mais  conscientes  e  também  o 

desenvolvimento  de  conhecimentos  aplicáveis  ao  sistema  produtivo,  industrial  e 

agrícola.  Apesar  disso,  no  Brasil,  a  abordagem  da  química  escolar  continua 
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praticamente  a  mesma. Embora  às  vezes  “maquiada”  com  uma  aparência  de 

modernidade,  a  essência  permanece a  mesma,  priorizando-se  as  informações 

desligadas da realidade vivida pelos alunos e pelos professores.

Na interpretação do mundo através das ferramentas da Química, é essencial 

que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o conhecimento químico não deve ser 

entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas 

sim  uma  construção  da  mente  humana,  em  contínua  mudança.  A  História  da 

Química, como parte do conhecimento socialmente produzido, deve permear todo o 

ensino  de  Química,  possibilitando  ao  aluno  a  compreensão  do  processo  de 

elaboração desse conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos. É claro que 

se demanda um preparo adequado dos professores de biologia, física, química e 

Matemática,  para  que  a  modernidade  de  seu  conhecimento  não  tenha  como 

contrapartida a superficialidade ou o empobrecimento cognitivo (PCNEM 1999).

Nos  dias  atuais,  muitos  químicos,  bioquímicos  e  químicos  medicinais 

despendem bastante tempo no laboratório reunindo informações quantitativas sobre 

sistemas  que  são  importantes  e  interessantes.  Sendo  que  todos  os  ramos  da 

química  baseiam-se  nas  ideias  e  nas  técnicas  da  química  analítica.  Portanto,  a 

natureza  interdisciplinar  da  análise  química  a  torna  uma  ferramenta  vital  em 

laboratórios médicos, industriais, governamentais e acadêmicos em todo o mundo 

(SKOOG et al., 2006).

O projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências da Natureza – 

Habilitação em Química do IF-SC exige postura diferenciada, uma atitude cotidiana 

de busca de compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos,  e  a  construção  da  autonomia  na  interpretação  da  realidade  e  dos 

conhecimentos  que  constituirão  a  docência.  Por  isso,  o  eixo  condutor  do  curso 

conceberá o  professor como sujeito de reflexão e pesquisa  e o  eixo de formação 

terá a pesquisa como princípio educativo.
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3 OBJETIVO GERAL
Determinar  metais  alcalinos  e  alcalinos  terrosos  em   alguns  alimentos 

consumidos na região da grande Florianópolis.

3.1 Objetivos específicos
- Cultivar hortaliças em solo enriquecido com lítio e em solo possivelmente 

sem lítio;

         - Determinar teores de lítio absorvido pelas plantas e verificar a toxicidade do 

mesmo para os vegetais cultivados;

- Calcinar amostras de alimentos para obtenção de cinzas;

 - Preparar soluções, a partir das cinzas obtidas e fazer análise  das mesmas 

por  Espectrometria  de  Emissão  Atômica  (Li,  Na  e  K)  e  por  Espectrometria  de 

Absorção Atômica (Ca);

- Preparar soluções padrão de lítio, sódio e potássio e efetuar leituras das 

mesmas utilizando-se a técnica de  Espectrometria de Emissão Atômica.

- Preparar soluções padrão de cálcio e efetuar leituras das mesmas utilizando 

a técnica de  Espectrometria de Absorção Atômica.

 - Efetuar tratamentos matemáticos dos resultados experimentais;

- Estudar o comportamento das soluções padrão de lítio, sódio e potássio, 

quando guardadas em frascos de vidro de diferentes tipos,  através da determinação 

dos valores de pH e dos coeficientes de correlação das mesmas;  

- Propor novos trabalhos futuros, a partir da análise dos resultados obtidos 

neste.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 A composição química mineral de alimentos
O  conhecimento  da  composição  dos  alimentos  consumidos  no  Brasil  é 

fundamental para se alcançar a  segurança alimentar e nutricional. As informações 

de uma tabela de composição de alimentos são pilares básicos para a educação 

nutricional,  o  controle  da  qualidade dos alimentos  e  a  avaliação da ingestão de 

nutrientes  de  indivíduos  ou  populações.  Por  meio  delas,  autoridades  de  saúde 

pública podem estabelecer metas nutricionais e guias alimentares que levem a uma 

dieta  mais  saudável.  Ao  mesmo  tempo  em  que  fornecem  subsídios  aos 

epidemiologistas que estudam a relação entre a dieta e os riscos de doenças ou a 

profissionais para a prática clínica, estes dados podem orientar a produção agrícola 

e  as  indústrias  de  alimentos  no  desenvolvimento  de  novos  produtos  e  apoiar 

políticas  de  proteção  ao  meio  ambiente  e  de  biodiversidade.  São  necessárias 

também para a rotulagem nutricional, a fim de auxiliar consumidores na escolha dos 

alimentos.  Adicionalmente,  em um mercado  altamente  globalizado  e  competitivo, 

dados sobre a composição de alimentos servem para promover a comercialização 

nacional e internacional de alimentos (TACO, 2011).

O  conhecimento  da  composição  de  alimentos  consumidos  nas  diferentes 

regiões  do  Brasil  é  um  elemento  básico  para  ações  de  orientação  nutricional 

baseadas em princípios de desenvolvimento local e diversificação da alimentação, 

em contraposição à massificação de uma dieta monótona e desequilibrada (TACO, 

2011).

Para  evitar  decisões ou conclusões equivocadas,  as  tabelas  precisam ser 

confiáveis, atualizadas e mais completas possíveis, baseadas em análises originais 

conduzidas  de  acordo  com  plano  de  amostragem  representativo  e  métodos 

validados,  a  fim  de  fornecer  informações  que  verdadeiramente  representem  a 

composição dos alimentos do país (TACO, 2011).

O projeto TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) tem como 

objetivo gerar dados sobre a composição dos principais alimentos consumidos no 

Brasil, baseado em um plano de amostragem que garanta valores representativos, 
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com  análises  realizadas  por  laboratórios  com  capacidade  analítica  comprovada 

através  de  estudos  interlaboratoriais,  a  fim  de  assegurar  a  confiabilidade  dos 

resultados. Portanto, foi realizada a coleta de amostras de alimentos industrializados 

em 9 cidades das 5 regiões  geopolíticas do país (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste).  As amostras foram compostas pelas principais  marcas comerciais 

dos produtos e foram coletadas em super/hipermercados, que são responsáveis por 

cerca de 85% do total de compras de alimentos no país. Foram analisados produtos 

industrializados,  carnes,  pescados,  frutas,  legumes,  verduras  e  tubérculos  e  os 

minerais, cujos valores de suas concentrações estão na Tabela 1 são uma pequena 

parte  do  trabalho  realizado  pela  TACO. Os  teores  de  minerais,  cálcio,  sódio  e 

potássio,  foram determinados por espectrometria de emissão atômica com fonte de 

plasma indutivamente  acoplado  –  ICP-OES,  com mineralização  por  via  seca  ou 

úmida, de acordo com a amostra (TACO, 2011).

Segundo Guérin et al. (2011), a avaliação dos riscos e benefícios do consumo 

de peixes e outros frutos do mar tem sido particularmente controverso. Nutricionistas 

consideram que estes produtos são uma importante fonte de proteínas de alta 

qualidade, sais minerais e ácidos gordos essenciais. Toxicologistas tendem a 

considerar os frutos do mar como um importante vetor de substâncias tóxicas, tais 

como elementos de metais traço  persistentes e poluentes orgânicos.

 A realidade científica é mais complexa e uma compreensão desses dois 

pontos de vista exige levar em consideração que podem ter tanto substâncias 

nutritivas como tóxicas nos géneros alimentícios  e também deve-se  considerar o 

comportamento do consumidor em relação a estes produtos.
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Em relação à frutos do mar, a ausência de dados sobre níveis de exposição 

direta a certas substâncias de populações que consomem grandes quantidades de 

frutos do mar não permite uma avaliação quantificada dos benefícios ou riscos 

associados a esses hábitos alimentares, uma situação que é prejudicial para a 

avaliação global de riscos à saúde e gestão de processos. Estes estudos mostram 

que as medidas de níveis de contaminantes em peixes e outros frutos do mar são 

globalmente satisfatórios, quando comparados com as leis atualmente em vigor, com 

exceção de alguns produtos. O objetivo principal deste estudo foi a de completar o 

banco de dados de níveis de ocorrência de elementos traço em peixes e outros 

frutos do mar, que podem ser úteis a nível nacional (França) como internacional para 

avaliação de risco futuro da população em geral. As concentrações de 20 elementos 

foram medidas nas partes comestíveis de 159 amostras de peixes e frutos do mar.    

4.1.1 A composição mineral do solo
Tebaldi et al., 2000, estudaram os teores de Ca, P, Mg, K e Na dos solos e os 

teores  destes  elementos  e de  enxofre  (S)  das  forrageiras  predominantes  nas 

pastagens e na água, nas regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, nas 

épocas  seca  (junho-julho)  e  chuvosa  (dezembro  -  janeiro).  Foram  coletadas 

amostras de solo, forrageiras e água em 12 diferentes locais das regiões, em áreas 

                   sódio e potássio.
Amostras 

Alface lisa 28 4 349
Alface crespa 38 3 267
Brócolis 86 3 322
Cebola 80 2 206
Quiabo 112 1 249
Repolho banco 35 4 150
Salsa 179 2 711
Goiaba branca 5 Tr 220
Laranja  pera 22 Tr 163
Maçã  Fuji 2 Tr 75
Manga  Tommy Atkins 8 Tr 138
Tr: traços

Fonte:TACO: Tabela brasileria de composição dos alimentos.

4ª edição revisada e ampliada. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA.

 Univers idade Estadual de Campinas – UNICAMP- Campinas – SP- 2011

Tabela 1:  Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível: minerais cálcio,

 Ca2+ (mg/100g)  Na+ (mg/100g) K+ (mg/100g) 
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onde predominam pastagens, identificadas por fotos obtidas por satélite e de acordo 

com as diferentes características dos solos. Os teores de minerais das amostras 

foram determinados por espectrometria via plasma, após preparados os extratos. Os 

níveis de P, K e Na nos solos foram muito baixos, bem como os de Ca, em alguns 

locais,  em ambas épocas do ano. Também em alguns locais,  foram encontrados 

baixos níveis de P nas amostras de forrageiras e houve variação desses níveis com 

o tipo de solo. Em alguns locais os teores de Ca das forrageiras foram adequados e  

os níveis de Mg, superiores às exigências de bovinos de corte em regime de pasto. 

Também, em ambas épocas, foram encontrados baixos níveis de Na nas amostras 

de  forrageiras.  Os  níveis  de  K  foram superiores  às  exigências  desses  animais. 

Somente em um local,  o nível de Na na forrageira atingiu o máximo de 10% da 

exigência mínima dos bovinos e os de S, exceto em dois locais foram muito baixos. 

Amostras de água apresentaram níveis de Ca superiores a 70 mg L -1 e Na acima de 

55,1 mg L-1, mas os valores médios na maioria dos locais, foram muito baixos. Os 

teores  médios  de  Na  das  águas  foram  quatro  vezes  superiores  às  médias 

encontradas nos Estados Unidos, os de K em alguns locais variaram de 2 a 6 vezes 

e os de S foram muito baixos.

4.1.2 A Solubilidade dos compostos iônicos em água
Solubilidade,  por  definição,  é  a  concentração  de  soluto  dissolvido  em um 

solvente  em  equilíbrio  com  o  soluto  não  dissolvido  à  temperatura  e  pressão 

especificadas, ou seja, é a medida da quantidade máxima de soluto que pode ser 

dissolvida  em  um  determinado  solvente.  O  tamanho  molecular  (ou  iônico),  a 

polaridade (ou carga),  forças dispersivas e dipolares,  ligações de hidrogênio e a 

temperatura são fatores que se destacam na determinação da solubilidade e

devem ser considerados no seu entendimento. Entretanto, é comum encontrar em 

livros textos de química destinados ao ensino médio, e em vários outros dedicados 

ao  ensino  superior,  tabelas  de  regras  de  solubilidade  (o  tipo  mais  frequente  é 

mostrado  no   Quadro  1  que  apresentam  uma  série  de  compostos  iônicos, 

classificando-os simplesmente como solúveis ou insolúveis em água. Normalmente, 

tais  regras não vêm acompanhadas de uma análise sistemática do processo de 
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dissolução,  tanto  do  ponto  de  vista  microscópico  quanto  do  ponto  de  vista 

macroscópico. Com o objetivo de contribuir para a correção desta falha, iniciamos 

uma discussão em torno de afirmações muito comuns, porém inconsistentes, como 

todos os nitratos são solúveis, enquanto a maioria dos carbonatos apresenta baixa 

solubilidade em água (SILVA et al., 2004).

Quadro 1 - Regras de solubilidade para compostos iônicos em água a 298 K.

Compostos solúveis 
Quase todos os sais de Na+, K+, NH4

+

Haletos: sais de Cl-, Br- e I-

Fluoretos 

Sais de NO3
-, ClO3

-, ClO4
-, C2H3O2

2-

Sulfatos

Ácidos inorgânicos

Compostos insolúveis 
Sais de CO3

2-, PO4
3-, C2O4

2- e CrO4
2- 

Sulfetos 

Hidróxidos e óxidos metálicos 

Exceções

Haletos de  de Ag+, Hg2 2+ e Pb2+

Fluoretos Fluoretos de Mg2+, Ca2+,

Sr2+, Ba2+, Pb2+

Sulfatos de Sr2+, Ba2+, Pb2+ e Ca2+

Exceções
Sais de NH4

+ e de cátions de metais 

alcalinos

Sais de NH4
 +, Ca2+, Sr2+ e de cátions de 

metais alcalinos.

Hidróxidos e óxidos de Ca2+, Sr2+, Ba2+ e os 

cátions de metais alcalinos.

Segundo Fonseca (2010,  v.  2),   como regra geral,  compostos polares são 

solúveis em solventes polares. Assim, era de se esperar que, se não todos, pelo 

menos a grande maioria dos compostos iônicos (todos polares) fossem solúveis na 

água (que é polar). Isso, entretanto, não se verifica pois há vários outros fatores que 

interferem na solubilidade dos  compostos  além da polaridade,  como a  estrutura 

cristalina, compostos como carbonato de cálcio, CaCO3, de estrôncio, SrCO3, ou de 

bário, BaCO3 que são praticamente insolúveis em água. “ A estrutura cristalina do 

ânion  carbonato,  CO32-,  em  geral,  é  formada  de  lamelas  (camadas)  e,  nos 
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interstícios dessas lamelas, encontram-se os cátions. Tais estruturas denominam-se 

compostos de inclusão, nas quais, as camadas de  CO32- são ditas hospedeiros e os 

cátions  são  os  hóspedes.  Nesse  tipo  de  estrutura  ocorrem  dois  tipos  de  força 

intermolecular: ligações iônicas entre o íon do metal e as lamelas de CO32- e ligações 

do tipo dipolo induzido um caráter parcialmente covalente aos carbonatos de Ca2+, 

Sr2+ e Ba2+, o que os torna praticamente insolúveis em água. Já nos carbonatos de 

lítio, Li2CO3, e de sódio, Na2CO3, há uma dupla quantidade de cátions que irá excluir 

todas as  possibilidades de contatos  do tipo dipolo induzido entre  as lamelas  de 

CO32-, de modo que esses compostos podem se dissolver em água”.  
No diagrama de solubilidade de hidróxidos em água (Figura 1) a  25ºC que 

relaciona a concentração dos íons metálicos com o pH, observa-se que quanto mais 

baixa a concentração do íon, maior deverá ser o valor do pH para a sua completa 

remoção do efluente. Paralelamente, constata-se que a precipitação do magnésio se 

inicia em valores de pH próximos a 9,0, se tornando significativa na faixa de pH 

entre 10,0 e 10,5. Pode-se verificar também, que os íons de cálcio só precipitam na 

forma de hidróxido em faixas mais alcalinas e em concentrações mais elevadas 

(BANDEIRA et al., 2004).

 Fonte: BANDEIRA et al., 2004

Figura 1 - Diagrama de solubilidade de hidróxidos em água a 25ºC.
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4.1.3 A solubilidade de metais no solo e o efeito no crescimento dos vegetais
A acidez  do  solo  limita  a  produção  agrícola  em  consideráveis  áreas  do 

mundo, inclusive nas zonas tropicais, em decorrência da toxidez por Al3+ e/ou Mn2+ 

e/ou  baixos  níveis  de  Ca2+ e  Mg2+ o  que  ocasiona  baixa  saturação  por  bases. 

Fatores esses, limitantes à divisão celular, ao crescimento e ao aprofundamento do 

sistema radicular, a disponibilidade de nutrientes e à atividade biológica, o que afeta 

tanto o estabelecimento como o desenvolvimento das culturas. Nessas condições, a 

aplicação de calcário é o meio mais econômico, rápido e eficiente para sanar esses 

problemas, pois, eleva o pH, aumenta as cargas negativas no complexo de troca, 

diminui a solubilidade do Al3+e aumenta a retenção de cátions (CAMPANHARO et al., 

2008). 

4.1.4 Os metais alcalinos e alcalinos terrosos 
Os metais alcalinos constituem o grupo 1 (1A) e metais alcalinos terrosos 

constituem  o  grupo  2  (2A)  da  tabela  periódica.   São  os  elementos  menos 

eletronegativos, quando em compostos e apresentam estado de oxidação +1 e +2 

respectivamente. O grupo 1 representa o lítio (Li), sódio (Na), potássio (K), rubídio 

(Rb), césio (Cs) e frâncio (Fr) e o grupo 2 berílio (Be), magnésio (Mg), cálcio (Ca), 

estrôncio (Sr), bário (Ba) e radio (Ra) estes formam óxidos de caráter básico. O 

nome alcalino vem de álcali (cinza das plantas), de origem árabe (FELDMAN et al., 

1997 apud LEAL e FERNANDES, 2005).

4.1.5 Óxidos básicos (óxidos alcalinos)
Óxidos básicos são óxidos de acentuado caráter iônico, formados por metais 

que possuem baixa eletronegatividade e NOX baixo tipo 1+, 2+, 3+.

Os óxidos básicos reagem com água formando base, conforme as Equações 

1, 2 e 3.
Eq. 1

Eq. 2

Eq. 3
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E reagem com ácidos formando sal e água, conforme as Equações 4 e 5.

4.2 O elemento lítio
O  lítio  (Li)  é  um  metal  que  foi  descoberto  em  1818  por  Johan  August 

Arfwedson  e  é  usado  no  tratamento  de  transtornos  psiquiátricos.  Enquanto 

disponível como um medicamento de prescrição, o lítio também pode ser encontrado 

em muitos alimentos. É um mineral que não é encontrado em abundância em nosso 

planeta.  É  encontrado  no  solo  e  na  água  e  em  algumas  áreas,  como  bacias 

hidrográficas que têm uma maior concentração de lítio no solo e na água. Este metal  

é encontrado no ambiente associado a minerais, especialmente como silicatos, onde 

pode substituir o magnésio principalmente na estrutura das micas, ou ainda 

associado com a matéria orgânica (PROCHNOW e PROCHNOW, 2009).

Os principais minerais de lítio com valor comercial são os silicatos, micas e 

fosfatos (ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008). É um elemento bastante raro 

encontrado em concentrações aproximadas de 0,004% na crosta terrestre  e 

apresenta comportamento semelhante ao potássio e ao sódio, sendo que concorre 

com este último em certos sítios de estruturas cristalinas, por substituição. Seus 

compostos são utilizados em medicamentos que controlam a psicose maníaco-

depressiva, em graxas e lubrificantes a altas temperaturas, baterias solares, 

indústria do vidro, produção de ligas extra leves e também na produção de pilhas 

recarregáveis (PROCHNOW e PROCHNOW, 2009).

Em  relação  ao  íon  Li+,  são poucos  os  dados  sobre   seus  teores   em 

alimentos, embora seja recomendado o uso de suplementos para as populações 

residentes em áreas que apresentam baixos teores. Em  indivíduos que subsistem 

sobre dietas especiais ou para as populações residentes em áreas que apresentam 

naturalmente  baixos  teores  em  lítio,  sua  suplementação  ou  outras  medidas 

adequadas são necessárias. Mesmo assim, seu monitoramento em alimentos não é 
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muito considerado,  não sendo também obrigatória  a  sua determinação em água 

para consumo humano (TELES et al., 2009).

O lítio foi detectado em órgãos humanos e tecidos fetais já no final do século 

19, levando a sugestões iniciais de possíveis funções específicas no ser humano. A 

primeira aplicação médica eficiente foi em 1949, quando o carbonato de lítio (Li2CO3) 

mostrou-se benéfico na doença maníaco-depressiva. Hoje em dia, o carbonato de 

lítio é uma das drogas mais amplamente prescritas na psiquiatria  (SCHRAUZER, 

2002).

O corpo humano também tem uma pequena quantidade de lítio, mas é tão 

pouco que não exerce nenhuma função conhecida. Passou a ser utilizado como 

medicamento a partir de 1949, para o tratamento de alguns transtornos psiquiátricos. 

Para este fim, ele é retirado de certos tipos de rochas e preparado nas indústrias, de 

modo a se obterem quantidades suficientemente grandes para agir no organismo 

(MORENO et al., 2012).

Segundo Fonseca, (2010, v. 2), a pilhas de lítio-iodo foram desenvolvidas pela 

Catalyst  Research  Corporation,  nos  Estados  Unidos,  para  serem  utilizadas  em 

aparelhos  de  marca-passo  cardíaco,  que  são  implantados  no  interior  da  caixa 

torácica do paciente para controlar  as batidas do coração por  meio de impulsos 

elétricos. Os dois eletrodos sólidos são separados por uma camada cristalina de 

iodeto de lítio,  por  onde a corrente elétrica passa do ânodo para o cátodo pela 

difusão de íons Li+.  A pilha  de lítio  fornece uma voltagem de 2,8  V,  é  bastante 

confiável e pode funcionar continuamente por até dez anos. Por não formar gases e, 

pode ser fechada hermeticamente.

Baterias de íon lítio levam esse nome porque o agente responsável tanto pela 

redução  quanto  pela  oxidação  é  o  íon  lítio  (Li+).  São  as  baterias  recarregáveis 

modernas de celulares e computadores portáteis. A voltagem delas varia de 3,0 a 

3,5 V. É recarregável porque o seu processo de descarga é reversível, bastando 

aplicar uma corrente contínua por meio de um transformador (FOGAÇA, 2012).

Os minerais de lítio estão concentrados no mundo em: Manona - Zaire, Bikita 

- Zimbabwe, Greenbushes - Austrália Ocidental, Lago La Corne e Bernic - Canadá, 

Península Kola - Rússia e Montanhas Altai - China. O lítio também é encontrado em 
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salmouras naturais (Sal de Atacama - Chile, Sal do Homem Morto e Sal de Rincon - 

Argentina, e Lago de Searle e Vale Clayton nos Estados Unidos da América) e nos 

lagos (Sal Grande –  Estados Unidos da América; Zabuye - Tibet; Dachaidan – 

Qinghai - China e Mar Morto – Israel). A concentração de lítio varia de 20 mg L-1 no 

Mar Morto até 1500 mg L-1 no Sal de Atacama (ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008).

As reservas mundiais de lítio,  em óxido de lítio,  estão estimadas em 9,54 

milhões de toneladas. Entre os países detentores de reservas de lítio destacam-se a 

Bolívia com 56,6%, o Chile 31,4% e os Estados Unidos 4,3%. As reservas brasileiras 

de lítio estão localizadas nos estados de Minas Gerais e Ceará (RAMOS, 1999).

Lítio no Afeganistão: EUA anunciam que reservas do mineral podem ser as 

maiores do mundo, com principais ocorrências em diferentes formações geológicas 

(OLIVEIRA, 2010).

A concentração de lítio (expressa em nanomols (nmol)  para os maiores rios 

do mundo: 96,5 para o rio Amazonas, 125 para o Congo, 579 para o Ganges e 813 

para o Mississippi. Concentrações de lítio nos maiores lagos do mundo (mg L -1): 

Lago Tanganyika 0,014; Mar Cáspio 0,280; Lago Baikal 2,0; Mar Morto 14,0  (ARAL 

e VECCHIO-SADUS, 2008).

Concentrações anômalas de lítio, no solo e nas águas, podem ocorrer através 

da introdução direta por meio de descarte de pilhas e baterias juntamente com o lixo 

comum (PROCHNOW e PROCHNOW, 2009).

4.2.1 A presença do lítio em alimentos e água potável
São poucos os dados sobre teores de lítio em alimentos, embora seja 

recomendado o uso de suplementos para as populações residentes em áreas que 

apresentam teores baixos em lítio (TELES et al., 2009).

A concentração de lítio em águas naturais varia entre 0,1   e 2,0 μg L-1, e a 

legislação brasileira, através da Resolução 357/05, do CONAMA estabelece para o 

lítio o limite de 2,5 mg  L-1. Em solos, a concentração deste elemento, varia 

normalmente de 1 a 50 μg g-1 (PROCHNOW e PROCHNOW, 2009).

Sabe-se que para os indivíduos que subsistem sobre dietas especiais ou para 

as populações residentes em áreas que apresentam naturalmente baixos teores em 
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lítio,  sua suplementação ou outras medidas adequadas são necessárias.  Mesmo 

assim,  seu  monitoramento  em  alimentos  não  é  muito  considerado,  não  sendo 

também obrigatória a sua determinação em água para consumo humano (TELES et 

al., 2009).

A ingestão média diária de lítio para um adulto (norte americano) de 70 kg 

está entre 0,65 e 3,1 mg/dia. A maior fonte de dieta de lítio são grãos e vegetais (0,5 

– 3,4mg de Li/kg de alimento), produtos lácteos (0,50 mg de Li/kg de alimento) e 

carne (0,012 mg de Li/kg de alimento) (ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008). Este valor 

pode ser suprido por dietas de certas regiões, uma vez que os teores de lítio nos 

alimentos estão relacionados às suas concentrações na água e solo. Pouca atenção 

tem sido dada à presença do lítio em alimentos, não sendo localizados registros 

para as espécies vegetais estudadas (TELES et al., 2009).

Segundo estudos feitos por Teles et al. (2009), no Estado de Roraima – Brasil, 

foram analisados alguns alimentos  da região e os teores de lítio foram determinados 

em mg/100g. Os vegetais analisados e os respectivos valores encontrados foram: 

cupuaçu  (4,5 – 6,4), dão (3,0 – 5,9), ingá (1,44 – 5,65), melancia (2,9 – 4,3), uva 

(24,2). De modo geral, as amostras das frutas estudadas podem ser consideradas 

uma rica fonte alimentar em lítio e revelam novas informações sobre alimentos 

brasileiros.

Em lugares como Chile, onde salinas ricas em lítio podem conter acima de 

1500 mg L-1 de lítio,  a  ingestão total  de  lítio  pode chegar  10 mg de Li/dia  sem 

evidência de efeitos adversos na população local. Baseado em dados sobre lítio em 

diferentes países, uma ingestão diária recomendada para um adulto de 70 kg é de 

1,0 mg de Li/dia. Níveis de lítio podem ser mais altos depois de exercícios físicos, 

em  certas  doenças  e  em  pacientes  que  fazem  diálise.  Necessidades  especiais 

podem  ser  consideradas  para  crianças,  adolescentes  e  em  lactantes  (ARAL  e 

VECCHIO-SADUS, 2008).

Apesar de o lítio ser conhecido como medicamento para prevenir o suicídio 

em pessoas com transtornos de humor, é incerto se beber água contendo lítio irá 

diminuir a incidência de suicídio. Para investigar isso, foram examinados os níveis 

de lítio na água da torneira em 18 municípios da Província de Oita no Japão e os 
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resultados da análise foram comparados com os índices de suicídios dos 

respectivos municípios. Descobriu-se que mesmo com baixas concentrações de lítio 

na água potável há uma redução nos índices de suicídio, comparados com águas 

potáveis que não possuem nenhum nível de lítio. Estes achados sugerem que os 

níveis ainda muito baixos de lítio em água potável podem desempenhar um papel na 

redução do risco de suicídio na população em geral (OHGAMI et al., 2009). Apesar 

de não sugerir que uma política pública seja adotada, como aconteceu com o flúor, 

que foi adicionado à água para evitar cáries, Ohgami (2009) sugere que ingerir 

pequenas doses do íon pode ter um efeito protetor cumulativo contra os transtornos 

de humor (LAMBAUER, 2010).

Teores de minerais de 32 plantas usadas como condimentos na Turquia foram 

determinados por  Ozcan (2004) utilizando plasma acoplado à espectrometria de 

emissão atômica (ICP-AES). Os valores de lítio (mg kg-1) para estes condimentos 

estão na Tabela 2.

Tabela 2: Concentrações de lítio (mg kg-1) em condimentos usados na Turquia.
Pimpinella anisum L.   (erva doce) 0,40

Ocimum basilicum L.  (alfavaca) 0,73

Nigella sativa L.  (cominho preto) 0,47

Thymbra spicata L.  (timbra) 0,18

Capparis spinosa L. (alcaparra) 0,53

Capsicum frutescens L. (pimentão) 1,24

Carum carvi L.  (alcaravia) 0,04

Coriandrum sativum L (coentro) 0,55

Cuminum cyminum L. (cominho) 0,33

Anethum graveolens L. (erva-doce) 0,49

 Foeniculum vulgare L. (“folhas” funcho) 0,19

Foeniculum vulgare L.  (“semente” funcho) 0,17

Trigonella foenumgraecum L. (feno-grego) 0,34

Girit savory  0,62

Laurus nobilis L . (louro) 0,31

Lavandula officinalis L.  (lavanda) 0,68

Cerasus mahaleb L.  (cerejeira) 0,06

Melissa officinalis L.  (melissa) 0,06

Minth 1,47

Mountain tea 0,31

Sinapis alba L. (mostarda-branca) 0,30

Origanum vulgare L. (orégano) 0,19

Capsicum annuum L.  (pimenta) 1,00

Petroselinum crispum (Mill.) (salsa crespa) 2,99

Echinophora tenuifolia L.  (tenuifolia ) 1,28

Papaver somniferum L. (papoula) 0,09

Rosmarinus officinalis L.  (alecrim) 0,69

Salvia fruticosa L.  (sálvia) 0,46

Orchis spp.  (orquídea) 0,11

Satureja hortensis L.  (Segurelha-anual ) 0,26

Rhus coriaria L.  (sumagre) 0,52

Thymus vulgaris L.  (tomilho) 0,38

Fonte: OZCAN, 2004
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Propriedades físico-químicas de ervilha de praia (Lathyrus maritimus L.) foram 

avaliados e sua composição foi determinada. Os resultados  foram comparados com 

os de ervilha verde (Pisum sativum) e ervilha forrageira (Lathyrus sativus). 

Concentrações de lítio foram determinadas e seus valores em mg/100g foram: 

ervilha de praia ( 0,9 ± 0,12 ), ervilha verde (4,2 ± 0,55 ), ervilha forrageira  (3,1 ± 

0,65  e  5,9 ± 0,35) (CHAVAN et al., 1999).

Amostras de ervilha de praia (Lathyrus maritimus L.), sementes e outras 

partes da planta, foram analisadas quanto à sua composição química total. O teor de 

cinzas encontrado foi 2,2 –  6,8%. O teor de cinza das sementes (3,1%) foi 

semelhante à de outras leguminosas.  Partes da planta, apresentaram altas 

concentrações de minerais tais como K, P, Ca, Mg, Na, Fe, Al e Zn.  Elementos traço 

tal como lítio, apresentou os seguintes valores em mg/100g: sementes (1,1 ± 0,07) , 

folhas (2,5 ± 0,54), ramos e caules (3,1 ± 0,59) cascas maduras (0,8 ± 0,50) 

(SHAHIDI et al., 1999).

Plantas Brassicaceous representam uma das principais culturas vegetais em 

todo o mundo. Repolho branco (Brassica oleraceae L. var. capitata L.) e repolho 

escuro, couve, (Brassica oleraceae L. var. Acephala DC.) são as principais couves 

consumidas na Turquia. Geograficamente, as folhas da couve ( repolho escuro) são 

amplamente consumidos, especialmente em partes do norte da Turquia (no nordeste 

da Anatólia) durante a temporada de inverno e algumas doenças foram atribuídas ao 

consumo excessivo deste vegetal. Foram feitas determinações da composição 

química do repolho escuro e a concentração  de lítio   foi de 0,1 ± 0,0 mg g-1. 

Recentemente os elementos boro, cromo, manganês, níquel, estanho, vanádio, 

arsênio, molibdênio, lítio, alumínio, estrôncio, césio e de silício foram considerados 

como elementos traços  essenciais na dieta humana (AYAZ et al., 2006).

Concentrações de 22 elementos traço foram determinadas em 482 amostras 

de sucos e cascas de laranja, provenientes da Austrália e do Brasil,  usando plasma 

acoplado à espectrometria de emissão atômica e plasma acoplado à espectrometria 

de massa.  Alguns valores obtidos para o lítio, expressos em mg kg-1, encontram-se 

na Tabela 3 (SIMPKINS et al.,2000).
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Tabela 3: Valores de lítio ( mg kg-1) em laranjas australianas e brasileiras.
Laranjas Média Desvio 

padrão
Valor mínimo Valor máximo

Brasileiras (42 amostras) 0,001 < 0,001 < 0,002 0,004
 Australianas (200 amostras) 0,003 ± 0,004 < 0,002 0,041
Fonte: Simpkins et al. (2000).

Foram determinados os teores de  Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Sr, Li e Rb 

em vinhos dos arquipélagos da Madeira e dos Açores (Portugal).  Os valores 

encontrados para o Li foram (µ L-1): Açores (4,87 ± 4,83, n=28) e  Madeira (3,92 ± 

4,53, n = 36) (TRUJILLO et al., 2011).  

Segundo estudos feitos por Guérin et al. (2011), para  o elemento lítio, que é 

um elemento traço essencial, foi encontrado um nível médio de 0,023 mg kg-1 em 

peixes. A anchova e sardinha apresentaram os mais altos níveis de Li (0,105 e 0,093 

mg  kg-1, respectivamente), seguido em ordem decrescente por sardinha, peixe 

defumado granadeiro, arenque e pescador (0,031 - 0,045 mg kg-1). Os níveis mais 

baixos observados de Li foram para  enguia e salmão (inferior a 0,01 mg kg-1). Em 

outros frutos do mar e produtos do mar, o Li foi encontrado em um nível médio de 

0,082 mg kg-1. Berbigão e ouriço do mar apresentaram os níveis mais elevados 

(0,245 e 0,227 mg  kg-1, respectivamente) seguido em ordem decrescente por 

caranguejo aranha, caramujo, mexilhão, ostra e vieira chita (0,11 - 0,133 mg kg-1). 

Os menor níveis de Li foram encontrados em tarama e surimi (inferior a 0,01 mg kg-

1). 

Portanto, o lítio é um  micronutriente essencial e precisa ser consumido em 

quantidades adequadas para manter as funções fisiológicas normais. Foram 

analisados diversos alimentos e determinadas a composição química de nutrientes e 

micronutrientes, sendo apresentado na Figura 2, valores obtidos para o elemento 

químico lítio (NOËL et al., 2012).
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Segundo Veter  (2005),  o teor de ocorrência e papel biológico do lítio em 

plantas, animais e tecidos humanos são parcialmente compreendidos, mas a 

informação sobre os níveis de lítio de fungos (macrofungos) é praticamente ausente. 

171 amostras de 38 espécies comuns, de cogumelo selvagem comestível, 

originários de diferentes localidades na Hungria, foram analisadas. Quarenta  e 

quarto  amostras tinham níveis indetectáveis e 127 concentrações detectáveis (ou 

seja, superior a 0,03 ppm (partes por milhão) de lítio. O nível de lítio médio de todas 

as amostras analisadas de esporocarpo foi 0,189 ppm, o que está abaixo do limite 

superior (0,2 ppm) para o conteúdo de lítio dos fungos na Hungria. Os maiores 

teores médios de lítio  foram encontrados em Craterellus cornucopioides (0,609 

ppm), Strobiliformis amanita (0,520 ppm) e Candolleana psathyrella (0,390 ppm). No 

entanto, estas espécies não são membros dos chamados "bioacumuladores".  As 

amostras de cogumelos, recolhidos em habitats do Monte-Vértes (no meio da 

Hungria), têm valores significativamente maiores de lítio que fungos provenientes de 

outras localidades. Conteúdo de lítio de cogumelos comestíveis dos três tipos mais 

importantes (os saprotrophic, micorrízica e madeira-podre) não diferem 

significativamente (embora o grupo de madeira-podre tem o menor teor médio de 

lítio). De acordo esses dados e cálculos, um consumo diário de 100 g de cogumelos 

Figura 2 - Determinação de lítio em alimentos.

Fonte: Adaptada de NOËL et al., 2012
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frescos pode dar apenas a ingestão de 1 - 6 mg de lítio por pessoa. Isto é menos do 

que 1% do que a necessidade diária de Li para o ser humano. 

Estudos feitos por Assunção et al. (2012), mostraram a capacidade do 

cogumelo,  Pleurotus ostreatus, em acumular lítio e a acessibilidade deste, 

comparado com carbonato de lítio (Li2CO3) que é utilizado na medicina psiquiátrica. 

Cogumelos foram cultivados (no Brasil) num substrato à base de casca de café, com 

diferentes concentrações de lítio adicionadas  na forma de cloreto de lítio  (LiCl). A 

eficiência biológica, o teor de proteína bruta, a concentração de lítio  e outros 

elementos presentes nos cogumelos foram determinados. A extração sequencial e 

teste in vitro foram utilizados para verificar a acessibilidade e o grau de solubilidade 

deste. A concentração de lítio  em cogumelos foi diretamente influenciada pelo 

aumento da  concentração de LiCl no substrato. O BE (peso fresco de cogumelos 

/peso seco de substrato) x 100)   não foi afetado por concentrações diferentes de 

LiCl. O lítio  presente em cogumelos enriquecidos mostrou maior acessibilidade de 

lítio do que o lítio em Li2CO3. Portanto, cogumelos de P. ostreatus, enriquecidos com 

lítio podem ser uma fonte  alternativa de lítio, além de ser um alimento com um 

elevado valor nutritivo. Mais estudos sobre a biodisponibilidade de minerais em 

cogumelos P. ostreatus irá fornecer informações importantes sobre a efetiva 

absorção, efeitos fisiológicos e influências de cogumelos enriquecidos com lítio  na 

promoção e manutenção da saúde humana. Além  disso, a adição de LiCl no 

substrato, casca de café, não afetou o crescimento micelial nem o BE de cogumelos 

de P. ostreatus. O fato de que a BE não foi reduzido por a adição de diferentes 

concentrações de LiCl  pode indicar (a) uma resistência ou tolerância do fungo para 

o metal, ou (b) que o quantidade de LiCl adicionado ao substrato não foi suficiente 

para causar inibição ou nenhum efeito tóxico para os fungos. Alguns mecanismos de 

fungos podem ter contribuído para a tolerância, por exemplo, uma redução da 

absorção ou aumento do efluxo de metais através da parede da célula de adsorção, 

a precipitação de minerais e polissacarídeos extracelulares ou ligação por sequestro 

intracelular de metalotioneína.
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Pesquisa feita na Alemanha por Krachler e Shotyk (2009), foi mundial (28 

países), inclusive o Brasil, de concentrações de elementos traços de águas 

engarrafadas de (132) marcas e, portanto, não foi limitada a uma determinada  

região geográfica específica. Os dados fornecem uma estimativa da gama de 

concentrações de elementos traço selecionados em águas engarrafadas em todo o 

mundo. Os valores encontrados para o elemento lítio  (μg  L-1) foram: mínimo 

(0,057), máximo (5,460) e médio (4,80).

4.2.2 A toxicidade do lítio para os seres humanos
A toxicidade  do  lítio  está  diretamente  relacionada  às  suas  concentrações 

plasmáticas (BRASIL, 2012).  Após a ingestão oral é ligeiramente tóxico. No entanto, 

a tolerância física difere entre os indivíduos. O órgão alvo principal de toxicidade do 

lítio  é  o  sistema nervoso  central  (KJØLHOLTET et  al.  apud  ARAL e  VECCHIO-

SADUS, 2008), usado no tratamento da depressão maníaca.

Quimicamente, o lítio lembra o sódio, mas é mais tóxico. A dose letal de LiCl 

em ratos foi de 526-840 mg kg-1 peso. Nos seres humanos, 5 g de LiCl pode resultar 

em  intoxicação  fatal.  O  carbonato  de  lítio  é  aplicado  em  psiquiatria,  em  doses 

próximas ao nível máximo de ingestão. Na concentração de 10 mg L -1 de sangue, a 

pessoa é levemente envenenada, com 15 mg L-1 ocorre confusão e  deficiência de 

discurso e,  com 20 mg L-1 de lítio há risco de morte. Em doses terapêuticas, danos 

no  sistema  nervoso  central  e  nos  rins  têm  sido  relatados (ARAL e VECCHIO-

SADUS, 2008).

Há trabalhos na área de toxicologia de diversas substâncias especialmente o 

lítio, pois ele é considerado importante para o estado mental dos seres humanos. O 

lítio compete no metabolismo com Na, K, Mg e Ca. Terapêutica não supervisionada 

ou indiscriminada do uso de lítio pode produzir sintomas tóxicos nos sistemas 

neuromuscular, cardiovascular e gastrointestinal, bem como sérios problemas renais 

e também pode causar morte. Na terapêutica as concentrações séricas são, 

normalmente, na faixa de 5,6 – 8,4 mg L-1, toxicidade suave é observada na faixa de 

10,5 – 17,5 mg L-1, toxicidade moderada é observada na faixa de 17,5 – 24,5 mg L-1 

e sintomas severos são observados acima de 24,5 mg L-1. Em testes feitos 
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utilizando-se diferentes sais de lítio no tratamento com pacientes maníacos-

depressivos nenhuma alteração mutagênica foi detectada. Sobre carcinogenicidade 

de compostos de lítio, nenhum assunto foi encontrado (ARAL e VECCHIO-SADUS, 

2008).

O tratamento com lítio provoca uma alteração transitória da função tiroidiana. 

Pode haver uma diminuição dos níveis dos hormônios tiroideanos, sendo necessário 

proceder à sua compensação. A administração medicamentosa de lítio é a que mais 

frequentemente causa bócio, provavelmente devido a um abaixamento dos 

hormônios tiroideanos e a um aumento da sensibilidade desta glândula. Hormônio 

Estimulador da Tireoide (TSH - Thyroid Stimulating Hormone). Verifica-se incidência 

de bócio em 4% a 60% dos pacientes sujeitos a tratamento com lítio, embora sem 

repercussão clínica na maioria dos casos. Constata-se também uma correlação 

entre a terapêutica com lítio e a ocorrência de hipotiroidismo, verificando-se 

hipotiroidismo clínico em 3,4% a 42% dos pacientes sujeitos a terapêutica com lítio e 

hipotiroidismo subclínico em 10% a 19% dos casos (FELDMAN et al., 1997 apud 

LEAL e FERNANDES, 2005).

Além dos mecanismos acima mencionados, o lítio provoca uma vasta gama 

de outros efeitos biológicos. A sua influência faz-se sentir a nível do metabolismo de 

carboidratos, ácidos gordos e prostaglandinas, da secreção do Hormônio 

Antidiurético (ADH - Antidiuretic Hormone) e do sistema imunitário (FELDMAN et al., 

1997 apud LEAL e FERNANDES, 2005).

Sais de lítio não são muito tóxicos, exceto os hidretos, que são altamente 

corrosivos e irritantes (tetrahidroaluminato de lítio (LiAlH4) e tetrahidroborato de lítio 

(LiBH4) (ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008).

O  lítio  pode  causar  má  formação  fetal  quando  administrado  a  mulheres 

grávidas.  Há  relatos  do  lítio,  ter  causado  efeitos  adversos  na  fase  de  nidação 

embrionária em ratos, viabilidade embrionária em camundongos e no metabolismo in 

vitro dos testículos de ratos e espermatozóides humanos. Estudos em ratos, coelhos 

e macacos comprovam o efeito teratogênico do lítio. Terapêutica não supervisionada 

ou  indiscriminada  do  uso  de  lítio  pode  produzir  sintomas  tóxicos  nos  sistemas 

neuromuscular, cardiovascular e gastrointestinal, bem como sérios problemas renais 
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e  também  pode  causar  morte.  Na  terapêutica  as  concentrações  séricas  são, 

normalmente, na faixa de 5,6 – 8,4 mg L-1, toxicidade suave é observada na faixa de 

10,5 – 17,5 mg L-1, toxicidade moderada é observada na faixa de 17,5 – 24,5 mg L-1 

e  sintomas  severos  são  observados  acima  de  24,5  mg  L -1.  Em  testes  feitos 

utilizando-se  diferentes  sais  de  lítio  no  tratamento  com  pacientes  maníacos-

depressivos nenhuma alteração mutagênica foi detectada. Sobre carcinogenicidade 

de compostos de lítio, nenhum assunto foi encontrado (ARAL e VECCHIO-SADUS, 

2008).

4.2.3 A toxidade do lítio para os vegetais e demais organismos vivos
A quantidade  de lítio nas plantas está usualmente entre 0,2 e 30 ppm devido 

à preferência ou a rejeição entre as espécies. Plantas tais como  Cirsium arvense e 

Solanum dulcamer acumulam lítio em concentrações de três a seis vezes mais que 

outras espécies.  Espécies de erva-moura podem atingir concentrações  acima de 1 

mg  g-1. Plantas tolerantes ao sal tais como Carduus arvense e Holoschoenus 

vulgaris estão na faixa de contração de  99,6 – 226,4 mg g-1. Concentrações de lítio 

em plantas alimentícias variam grandemente de 0,01 ppm em bananas para 55 ppm 

em aveia  (ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008).

Portanto, o lítio não é um mineral essencial para as plantas mas deve 

estimular o crescimento, entretanto cálcio deve ser adicionado ao solo quando altas 

concentrações de lítio estão presentes, para prevenir  a toxicidade do lítio às plantas 

(ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008).

O lítio é absorvido pelas plantas e parece ser necessário para o crescimento e 

desenvolvimento,   observou-se  também  que  estimula  o  crescimento.  Em  níveis 

elevados no solo, o lítio é tóxico para todas as plantas.  Em geral, o lítio é mais 

absorvido  pelas  plantas  em  solos  ácidos   do  que  em  solos  alcalinos  (ARAL e 

VECCHIO-SADUS, 2008).

O lítio é relativamente tóxico para as plantas cítricas. Parece haver uma maior 

incorporação  de  lítio  pelas  plantas  em solos  ácidos.  Acidez  do  solo  aumenta  a 

solubilidade  dos  mais  pesados  elementos  metálicos  como  ferro,  níquel,  cobalto, 

manganês e cobre, e em certa medida, também chumbo, alumínio e cádmio. Níveis 
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de  lítio  na  planta  estão  diretamente  e  significativamente  correlacionada  com  as 

concentrações destes elementos (ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008).

O lítio no meio ambiente tem relações com  a produção agrícola. A água de 

irrigação, contendo altas concentrações de lítio, foi tóxica para o cultivo de frutas 

cítricas no sul da Califórnia (EUA – Estados Unidos da América). Em análises de 400 

amostras de água foram encontradas aproximadamente 25% das amostras 

contendo lítio com concentrações maiores que 0,05 mg L-1 de lítio e, isto deve 

produzir efeitos indesejáveis nas plantas cítricas e outras plantas sensíveis. Em 32 

amostras de  fertilizantes comerciais analisados, observou-se alta solubilidade de 

sais de lítio e baixos  limites de toxicidade (< 2 mg  L-1) para a maioria das plantas e 

bactérias, sendo que os níveis de lítio presentes como impurezas (0,1 – 5,3 mg kg-1) 

poderiam gerar sérios perigos. Baixos níveis de lítio, reciprocamente, também tem 

sido observados para melhorar a produtividade em algumas casos,  aumentando a 

produtividade, produzindo maturação, e aumentando a resistência à doenças. Foi 

observada a competição entre absorção de cálcio e lítio  pelas raízes das plantas 

(ANDERSON e BERTSCH, 1988).

A quantidade  de lítio nas plantas está usualmente entre 0,2 e 30 ppm devido 

à preferência ou a rejeição entre as espécies. Plantas tais como  Cirsium arvense e 

Solanum dulcamer acumulam lítio em concentrações de três a seis vezes mais que 

outras espécies.  Espécies de erva-moura podem atingir concentrações  acima de 1 

mg  g-1. Plantas tolerantes ao sal tais como Carduus arvense e Holoschoenus 

vulgaris estão na faixa de contração de  99,6 – 226,4 mg g-1. Concentrações de lítio 

em plantas alimentícias variam grandemente de 0,01 ppm em bananas para 55 ppm 

em aveia  (ARAL e VECCHIO-SADUS, 2008).

Estudos de  efeito  caotrópico do  íon  lítio  na  permeabilidade  da  cápsula 

polissacarídica  da  microalga  Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korsikov 

(Chlorophyceae), foram feitos por  Nordi et al. (2006), e os  resultados demonstram 

que a exposição das  células a concentrações crescentes de LiCl (cloreto de lítio), 

provoca  um  desarranjo  da  estrutura  polissacarídica  das  cápsulas.  Nas 

concentrações mais altas (a partir de 0,6 mol L-1), nas quais a maioria das células 

algáceas encontra-se sem cápsula, provavelmente o LiCl começou a agir sobre a 
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parede celular e/ou membrana plasmática, penetrando na célula e causando sua 

morte.  O  mecanismo  de  ação  do  LiCl  no  interior  da célula  ainda  não  está 

completamente estabelecido, mas sabe-se que é capaz de inibir múltiplas enzimas.

4.2.4 O mecanismo de atuação do lítio
O lítio compete com o cálcio e o magnésio para os seus locais de ligação, 

tendo  consequentemente  influência  nas  ações  estruturais,  reguladoras  e  de 

sinalização destes íons. Devido às interações com o magnésio, que funciona como 

cofator para um grande número de enzimas, o lítio pode inibir variados processos 

metabólicos (por exemplo, a glicólise)  (BIRCH, 1999  apud LEAL e FERNANDES, 

2005).

Competindo com o cálcio, o lítio pode afetar ações dependentes deste íon 

como a libertação de neurotransmissores e a produção de Adenosina Monofosfato 

cíclico (AMPc) e modificar o sistema de segundo mensageiro mediado por cálcio 

(FELDMAN et al., 1997 apud LEAL e FERNANDES, 2005).

Considera-se ainda a possibilidade do envolvimento do lítio  em processos 

bioquímicos  in  vivo através  da  interação  com  moléculas  que  contém  fosfato, 

nomeadamente  por  modificações  na  fosforilação  de  proteínas.  Estas  interações 

podem estar na base da eficácia da terapêutica com lítio, e ocorrem a nível dos 

compostos  fosfatados  das  bombas  de  Na+/  K+  ou  Mg2+/Ca2+ ,  quer  a  nível  dos 

fosfatos inositol (FELDMAN et al., 1997 apud LEAL e FERNANDES, 2005).

Nas  fases  maníacas,  verifica-se  um excesso  de  serotonina  nas  sinapses. 

Contrariamente, nas depressões, a recaptação da serotonina encontra-se diminuída. 

O lítio exerce um efeito iônico na interconversão de receptores entre estados de alta 

e baixa afinidade para a serotonina, aumentando ou diminuindo a sua recaptação e 

estabilizando os níveis deste neurotransmissor.  Estudos recentes sugerem que a 

ação do lítio implica também alterações na síntese e metabolismo da serotonina. O 

lítio medeia entre o aumento de afinidade para a captação de triptofano (percursor 

da  serotonina)  e  a  sua  degradação  enzimática  (BIRCH, 1999 apud  LEAL  e 

FERNANDES, 2005), consoante o paciente se encontra numa fase depressiva ou 

maníaca (FELDMAN et al., 1997 apud LEAL e FERNANDES, 2005).
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Uma das teorias acerca da ação terapêutica do lítio defende que este atua 

aumentando  a  atividade  metabólica  das  aminas  cerebrais  e  a  recaptação  de 

Noradrenalina (NA) para as terminações nervosas, diminuindo a libertação de NA. A 

consequente diminuição de NA disponível nas sinapses nervosas explica a atividade 

antimaníaca do lítio (FELDMAN et al., 1997 apud LEAL e FERNANDES, 2005).

Segundo Schrauzer (2002), o lítio está normalmente presente em todos os 

órgãos e tecidos humanos. É absorvido a partir do trato intestinal e é excretado 

principalmente pelos rins. Estudos de autópsia feitas em adultos revelaram que o 

cerebelo  retém mais lítio que os outros órgãos, na sequência cérebro e rins. 

Mulheres apresentam lítio de 10% a 20% mais do que os homens no cerebelo, 

cérebro, rins e coração e 13% a menos de lítio no pâncreas. Durante o 

desenvolvimento embrionário, níveis de lítio atingem valores máximos no primeiro 

trimestre de gestação. No final do terceiro trimestre, a concentração de lítio do feto é 

1/3 do que na primeiro.  O conteúdo de lítio nos rins, fígado e nervos continuam a 

diminuir, durante os primeiros cinco a dez anos de vida, e o da próstata continua a 

diminuir ao longo da vida inteira. As concentrações séricas são diretamente 

proporcionais às ingestões diárias.  Estudos feitos com cabelos de pessoas adultas 

de Nova Iorque revelaram que o teor de lítio  em mulheres foi ligeiramente maior que 

nos homens. Os valores ficaram na faixa de 0,09 - 0,228 μg g-1 (N=206). Estudos 

feitos em cabras, com deficiência em lítio, mostraram que a taxa de concepção foi 

reduzida, havendo uma maior incidência espontânea de abortos.

4.3 O elemento sódio
Natrium,  nome latino,  fazendo alusão ao  natron  (minério  de  carbonato  de 

sódio, hoje conhecido como trona) proveniente do vale de Natron, perto do Cairo e 

de Alexandria,  do qual há milhares de anos se extraía o carbonato. O uso mais 

popular do sódio é na fabricação de lâmpadas a vapor de sódio (amarelas), usadas 

para iluminação especial de ruas e estradas. Quando colocados no fogo, esses sais 

conferem  à  chama  uma  cor  amarela  característica  dos  íons  de  sódio  que  são 

excitados  com  absorção  de  energia  e  em  seguida  se  desexcitam,  emitindo  luz 

amarela (PEIXOTO, 1999). 
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Segundo Fonseca, (2010, v. 1) a cor emitida pelos fogos de artifício depende 

dos  íons  existentes  na  composição  das  substâncias  utilizadas  ou  formadas  na 

combustão da pólvora, por exemplo. O íon sódio produz luz amarela que à noite 

ganha nuances douradas. É fornecido pelo carbonato de sódio, Na2CO3  ou fluoreto 

de sódio e alumínio (criolita), Na3AlF6,

Segundo  Fonseca,  (2010,  v.  1)  fazendo-se  passar  a  luz  branca  contínua, 

obtida pela queima de gás no bico de Bunsen, por exemplo, através da luz amarela 

emitida pelo sódio, o resultado, após atravessar o prisma, é um espectro contínuo 

com as cores do arco-íris, contendo apenas as linhas negras na mesma posição em 

que se produzia o espectro de emissão do sódio, ou seja o sódio gasoso emite e 

absorve luz de mesma energia.  É propriedade de certos íons que seus elétrons 

devolvam a energia absorvida na chama na forma de luz visível, cujo comprimento 

de onda corresponde a uma determinada cor. Essa cor é característica da espécie 

de íon. Assim, pode-se identificar um determinado íon em uma solução pela cor que 

a chama apresenta na presença de uma amostra dessa solução. Por exemplo o íon 

estrôncio  produz  cor  vermelha,  o  íon  cobre,  luz  verde,  o  íon  sódio  produz  cor 

amarela.

4.3.1 O elemento sódio no organismo humano
O sódio é um elemento essencial, que tem como uma das principais funções, 

juntamente com o potássio e o cloreto, manter um balanço eletrolítico adequado de 

fluidos no organismo humano. O excesso de sódio no organismo leva à acumulação 

de líquido,  o que acarreta aumento do volume de sangue,  e consequentemente, 

aumento da pressão sanguínea. A pressão elevada sobrecarrega o coração e pode 

resultar em outros problemas circulatórios. Atualmente o consumo recomendado de 

sódio para adultos saudáveis, definido como Valor Diário de Referência (VDR), é de 

2400 mg, sendo que pessoas idosas ou com doenças crônicas, como hipertensão, 

diabetes  e  insuficiência  renal,  devem consumir  quantidades  menores.  Por  estes 

motivos, apesar do sódio não ser classificado como um contaminante, o consumo de 

sódio  através de alimentos  passou a ser  encarado como uma séria  questão de 

saúde pública. Consequentemente, as normas sanitárias brasileiras determinam que 
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seja informada nos rótulos dos produtos alimentícios a massa de sódio (em mg) por 

porção consumida, podendo ser informada como “zero mg de sódio” ou “não contém 

sódio”, quando inferior a 5 mg (ASSIS et al., 2008).

A principal fonte de sódio na alimentação é o sal comum (40% de sódio), que 

é empregado rotineiramente na cozinha, no processamento dos alimentos e à mesa 

(COSTA e MACHADO apud LONGO, 2002).

Segundo Fonseca (2010, v. 2) no mercado podemos encontrar varias marcas 

de  bebidas  classificadas  como  isotônicos  justamente  porque  apresentam 

teoricamente uma concentração de sais  minerais  semelhantes à dos líquidos do 

corpo  humano,  em  especial  o  suor.   São  compostas  basicamente  de  água, 

carboidratos,  sais  e  sódio  e  de  potássio  (em certos  casos  também apresentam 

vitaminas).  Dessa  forma,  ajudam  a  repor  a  energia  gasta  e  a  restabelecer  o 

equilíbrio orgânico, o que justifica serem chamadas de “repositores hidroelétricos” 

(repositores de água e íons). Mas, como diz o rótulo, só são realmente indicadas 

para  praticantes  de  exercícios  físicos  de  longa  duração,  ou  seja,  aqueles  que 

treinaram intensivamente todos os dias por mais de uma hora e meia.

Segundo Fonseca (2010, v. 2) o principal sal presente na água do mar é o 

cloreto de sódio. Pode-se beber sem problemas uma água com até 5 g de NaCl  

(aq)/Kg de H2O(l). Mas a água do mar contém cerca de 7 vezes essa quantidade, ou 

seja, 35 g de NaCl (aq)/Kg de H2O(l).  Portanto, se uma pessoa beber apenas água 

do mar, acabará morrendo, porque o organismo humano não tem capacidade para 

eliminar todo o sal ingerido; além disso, a elevada concentração de sal no organismo 

faria  com que as  células  liberassem água na tentativa  de diluir  o  sal  (osmose), 

provocando um quadro de desidratação. Também não é possível usar a água do mar 

diretamente na agricultura ou na indústria. O excesso de sal mataria as plantações, 

deterioraria  maquinários  e  explodiria  caldeiras.  Mesmo assim,  acredita-se  que  a 

água dos oceanos possa ser a solução para a demanda cada vez maior de água 

doce (principalmente nas grandes cidades, onde o consumo aumenta mais rápido 

que  a  disponibilidade  de  água  doce),  pela  implementação  de  processos  de 

dessalinização.  Vários  processos  já  demonstraram  sua  funcionalidade  em  larga 

escala, dentre eles a destilação, o congelamento e a osmose reversa.
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4.3.2  O elemento sódio nos vegetais
Segundo  Fonseca (2010, v. 2), nas plantas a membrana celular atua como 

uma  membrana  semipermeável  porque  permite  a  passagem  de  algumas 

substâncias, mas não a de outras, através de sua estrutura. Por exemplo, a água, 

H2O, e a ureia, CO(NH2)2, podem passar através da membrana celular, enquanto o 

íon sódio, Na1+, e a glicose, C6H12O6, não podem.  As funções desempenhadas pelo 

sódio em plantas ainda não são bem conhecidas.  O papel  do sódio na nutrição 

mineral  de  plantas  superiores  pode  ser  considerado  como  essencial,  ou  como 

substituto  do  potássio  em  algumas  funções    metabólicas  e  osmóticas.  A 

essencialidade  do  Na  como  um  micronutriente  foi  estabelecida  para  a  Atriplex 

versicaria. Esta holófita, quando crescendo em meio pobre em sódio (abaixo de 0,1 

mol L-1), mostra sintomas de deficiência caracterizando como clorose e necrose foliar 

e pequeno crescimento, mesmo sob condições de altos níveis de potássio.

4.4 O elemento potássio
Potássio é um termo genérico usado para uma grande variedade de minerais 

potássicos. O potássio (símbolo K) é o sétimo elemento mais comum que ocorre na 

crosta terrestre, estando largamente distribuído, mas devido à sua alta reatividade e 

afinidade com outros elementos nunca ocorre em sua forma elementar. Ocorre em 

rochas, solos, oceanos, lagos e salinas residuais de lagos salgados, embora nestas 

ocorrências  raramente  seja  observado  um  teor  superior  a  10%.  Teores  mais 

elevados  são  observados  nos  minerais  evaporíticos  e  nos  silicatos  de  potássio 

(OLIVEIRA e SOUZA ,2001).

A dosagem  do  potássio  e  sódio  tem  merecido  ampla  investigação,  pela 

importância que esses dois elementos apresentam em muitos fenômenos biológicos. 

O potássio, por exemplo, elemento imprescindível à vida vegetal, encontra-se nos 

solos sob a forma trocável, em teores muitos baixos (CATANI e NETO, 1949).

Muitos processos dos organismos de seres vivos que envolvem membranas 

são  controlados  pelo  equilíbrio  relativo  dos  íons  de  sódio  e  potássio  presentes. 

Existe um equilíbrio ideal, que, em muitas situações, é justamente o desequilíbrio 

desse mecanismo que causa diarreia e desidratação em indivíduos acometidos por 
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certas doenças e distúrbios intestinais  (PEIXOTO, 1999).

O potássio é um elemento essencial não só para a vida vegetal como para a 

animal. No metabolismo das plantas, o potássio é absorvido do solo na forma de 

tartaratos e de oxalatos que, por sua vez, podem ser convertidos em carbonatos 

quando as plantas são queimadas. Nos animais ditos superiores, como os seres 

humanos, os íons de potássio, K+, em conjunto com os íons de sódio, Na+, agem nas 

membranas celulares na transmissão de impulsos eletroquímicos dos nervos e fibras 

musculares e no balanceamento da atividade de alimentação e remoção de sub-

produtos, nas células. Tanto um excesso como uma redução excessiva de potássio 

no organismo podem ser fatais. No entanto, a mera presença de potássio nos solos 

já  garante  a  necessidade  mínima  indispensável  do  mesmo  através  da  nossa 

alimentação. (PEIXOTO, 2004).

O   potássio,  de  maneira  geral,  é  o  segundo  nutriente  mais  exigido  pela 

agricultura e o mesmo não se encontra nos solos em teores tão limitantes quanto o 

de fósforo. É, depois do fósforo, o nutriente mais consumido como fertilizante pela 

agricultura brasileira. A principal forma de potássio nos solos é a mineral, encontrado 

na rede cristalina de minerais primários  – feldspatos, micas como a muscovita e 

biotita – e nos minerais secundários – argilas do tipo 2:1, ilita e vermiculita. O grau 

de intemperismo do solo afeta os minerais e as formas existentes no solo. Em solos 

muito intemperizados esses minerais são menos comuns, dando lugar à caulinita 

que não tem K na sua estrutura (FONSECA, 2010, v. 1) .

Além do  potássio estrutural  dos minerais,  o  nutriente  aparece no solo  na 

forma de cátion trocável e na solução do solo, formas tidas como disponíveis para as 

plantas. Os teores trocáveis, em geral, pouco representam em relação aos teores 

totais. Contudo, em solos muito intemperizados, como é o caso de vastas regiões 

brasileiras,  eles  podem  ser  a  reserva  mais  importante  do  potássio  disponível 

(FONSECA, 2010, v. 1) .

Segundo Fonseca (2010, v. 1) a hidroponia é feita através do uso de soluções 

aquosas de fertilizantes para o cultivo de plantas sem terra.  O potássio participa 

deste cultivo em forma de solução nutritiva cujos valores, normalmente utilizados, 

encontram-se na Tabela 4.
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Tabela 4: Concentrações de potássio em soluções hidropônicas.
Fórmula Concentração g/10L
K2SO4 1,0

KCl 1,0
K2(OH)PO4 0,5

Fonte: Fonseca, 2010, v. 1
 
4.5 O elemento cálcio

Cálcio (Ca),  do latim  calcium,  foi isolado pela primeira  vez em 1808, numa 

forma  impura,  pelo  químico  inglês  Humphry  Davy.  Davy  sabia  que  dois  outros 

químicos,  Berzelius  e  Pontin,  haviam preparado  uma  amálgama  de  cálcio,  pela 

eletrólise de óxido de cálcio em mercúrio; assim, posteriormente, Davy conseguiu 

obter o cálcio, ainda impuro, ao eletrolisar uma mistura dos óxidos de cálcio (CaO) e 

de mercúrio (HgO). Muitos compostos de cálcio já eram conhecidos na Antiguidade 

pelos indianos, egípcios, gregos e romanos. No século I, os romanos já preparavam 

a cal, ou calx, óxido de cálcio; em 975 d.C., o gipso desidratado (gesso, CaSO4) já 

era citado na literatura, sendo utilizado para “engessar” pernas e braços quebrados; 

tanto o gesso como o óxido de cálcio, cal virgem, já eram usados para a fabricação 

de  argamassas  para  revestimento  e  fixação  de  tijolos,  à  semelhança  do  que 

fazemos ainda hoje (PEIXOTO, 2004).

O cálcio é o quinto elemento mais abundante  da Terra. Ele corresponde a 

cerca de 3,5% da massa da crosta terrestre e a cerca de 8% da crosta da Lua. 

Industrialmente, o cálcio metálico puro é obtido pela eletrólise ígnea do cloreto de 

cálcio, CaCl2. Tanto o cálcio como seus compostos têm muitos usos industriais. O 

cálcio metálico é usado para eliminar gases residuais em tubos de vácuo e como 

agente redutor na preparação de metais como tório, urânio, zircônio etc. É usado 

também como  desoxigenador,  dessulfurizador  e  descarbonizador  de  várias  ligas 

metálicas;  encontra  usos como componente  de ligas  de  alumínio,  de  berílio,  de 

cobre, de chumbo, de magnésio, e outras (PEIXOTO, 2004).

4.5.1 O elemento cálcio nos vegetais
A principal função do cálcio na planta é manter a integridade da parede celular 

e  o  seu  fornecimento  inadequado  é  caracterizado  pelo surgimento  de  necrose, 
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principalmente nas extremidades das folhas em desenvolvimento. Na planta, o cálcio 

move-se com a água, sendo sua translocação e seu teor nos tecidos sujeitos à taxa 

de  transpiração.  Uma  vez  depositado,  não  apresenta  redistribuição  para  outras 

partes da planta, sendo acumulado principalmente em tecidos que transpiram mais 

facilmente. Nos órgãos que apresentam dificuldade para transpirar, como as folhas 

novas  e  internas da alface,  o  transporte  do  cálcio  é  dependente  das condições 

ambientais que favoreçam o desenvolvimento da pressão radicular (BENINNI et al., 

2003).

4.5.2 O elemento cálcio nos ossos
Materiais  à  base de fosfato de  cálcio  vêm sendo bastante  estudados nos 

últimos anos por vários pesquisadores principalmente para aplicações tecnológicas 

na área de saúde voltada ao uso clínico, com o intuito de substituir o enxerto ósseo 

autógeno em cirurgias ortopédicas.  A hidroxiapatita  sintética é biocompatível, não é 

carcinogênica  e  nem alergênica.  A hidroxiapatita  é  o  constituinte  mineral  natural 

encontrado no osso representando de 30 a 70% da massa dos ossos e dentes. A 

hidroxiapatita sintética possui propriedades de biocompatibilidade e osteointegração, 

o que a torna substituta do osso humano em implantes e próteses , daí o grande 

interesse em sua produção. Estas propriedades somadas à sua alta capacidade de 

adsorver  e/ou  absorver  moléculas  fazem da  hidroxiapatita  um excelente  suporte 

para  ação  prolongada  de  drogas  anticancerígenas  no  tratamento  de  tumores 

ósseos, e também eficiente no tratamento de remoção de metais pesados em águas 

e solos poluídos.  A fórmula da hidroxiapatita estequiométrica é (Ca10(PO4)6(OH)2), 

com razão Ca/P igual a 1,67 e é o fosfato de cálcio mais estável e o menos solúvel 

de todos. A estrutura da hidroxiapatita permite  substituições catiônicas e aniônicas 

isomorfas com grande facilidade. O Ca2+ pode ser substituído por metais tais como o 

Pb2+,  Cd2+,  Cu2+,  Zn2+,  Sr2+,  Co2+,  Fe2+,  etc.,  os grupos fosfatos por carbonatos e 

vanadatos e as hidroxilas por carbonatos, flúor e cloro. Essas substituições podem 

alterar a cristalinidade, os parâmetros de rede, as dimensões dos cristais, a textura 

superficial, a estabilidade e a solubilidade da estrutura da hidroxiapatita. Do ponto de 

vista biológico, o flúor é uma das impurezas mais importantes da hidroxiapatita dos 
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tecidos calcificados. Nas hidroxiapatitas de ossos e dentes, os carbonatos ocupam 

sítios dos íons fosfato e dos íons OH- numa razão de 10:1 (COSTA et al. , 2009).

O cálcio dietético é fundamental para a saúde óssea. Tanto o teor  como a 

biodisponibilidade  do  elemento  nos  alimentos  devem  ser  considerados.  Este  é 

absorvido principalmente no jejuno e o pH baixo parece favorecer sua absorção, que 

é maior no crescimento, na gestação/lactação e na carência de Ca ou fósforo (P), e 

menor  no  envelhecimento.  As  maiores  fontes,  e  com  melhor  absorção,  são  os 

laticínios bovinos. Outros alimentos apresentam concentrações elevadas de Ca, mas 

com biodisponibilidade variável: os ricos em ácidos oxálico e fítico apresentariam 

uma menor absorção, enquanto que os ricos em carboidratos teriam uma absorção 

maior.  Por apresentarem uma biodisponibilidade do Ca mais próxima da do leite 

bovino,  o  leite  de  outros  animais,  o  de  soja  enriquecido  e  alguns  vegetais,  em 

quantidades adequadas, poderiam ser usados como alternativas a este. Valores de 

teores de cálcio para alguns alimentos foram determinados, com destaque para o 

brócolis, cujo valor encontrado foi  de 49 mg/100g do vegetal   (BUZINARO et al., 

2006).

4.6 A escolha do método analítico 
A faixa de concentração do analito pode limitar o número de métodos viáveis.  

Se,  por  exemplo,  desejarmos  determinar  um  elemento  presente  em  níveis  de 

concentração  da  ordem  de  partes  por  bilhão,  os  métodos  volumétricos  e 

gravimétricos  podem ser  descartados  e  outros  métodos  mais  sensíveis  como  o 

espectrofotométrico ou o potenciométrico tornam-se candidatos. Para componentes 

na  faixa  de  partes  por  milhão  e  partes  por  bilhão,  mesmo  pequenas  perdas 

decorrentes da co-precipitação ou volatilização, assim como a contaminação a partir  

de  reagentes  e  aparatos  (ex.  vidrarias),  tornam-se motivos  de preocupação.  Em 

contraste, se o analito é o componente majoritário na amostra, essas considerações 

são  menos  importantes  e  um  método  analítico  clássico  pode  ser  o  preferido 

(SKOOG et al.,2006).

A  maioria  das  medidas  analíticas  é  realizada  em  soluções  (geralmente 

aquosas)  do  analito.  Enquanto  algumas amostras  se  dissolvem prontamente  em 
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água para formar soluções aquosas de  ácidos e bases comuns, outras requerem 

reagentes mais poderosos e um tratamento mais drástico (ex.calcinação, abertura 

ácida, solubilização em ácido nítrico, etc.) (SKOOG et al.,2006).

A  escolha  apropriada  entre  os  vários  reagentes  e  técnicas  para  a 

decomposição e dissolução de amostras analíticas pode ser o aspecto crítico no 

sucesso  de  uma  análise,  particularmente  quando  substâncias  refratárias  estão 

envolvidas  ou  quando  o  analito  está  presente  em  quantidades-traço. Uma 

substância refratária é um material que é resistente ao calor e ao ataque por agentes 

químicos fortes (SKOOG et al.,2006).

Os métodos gerais de decomposição de amostras sólidas e líquidas, mais 

amplamente utilizados, para a obtenção de uma solução aquosa do analito são (1) 

aquecimento com ácidos fortes aquosos (ou,  ocasionalmente, bases) em frascos 

abertos; (2) aquecimento por microondas na presença de ácidos; (3) ignição sob 

altas temperaturas na presença de ar ou oxigênio (calcinação); (4) fusão em meios 

salinos fundidos. Esses métodos diferem na temperatura na qual são desenvolvidos 

e na força dos reagentes utilizados (SKOOG et al.,2006).

4.6.1 O teste de chama e a determinação dos íons metálicos
Em  meados  do  século  XVIII  começaram  os  estudos  sistemáticos  de 

identificação de compostos pelo uso de chamas,  conduzidos mais ou menos de 

modo simultâneo por vários pesquisadores. Thomas Melvill (1726-1753) observou, 

em  1752,  o  espectro  de  linhas  brilhantes  emitido  por  chamas  contendo  sais 

metálicos. Em 1758, Andreas Marggraf (1709-1782) conseguiu diferenciar sais de 

sódio e sais de potássio pela cor de suas chamas. John Herschel (1792-1871), por 

sua vez, mostrou que a radiação emitida pelas chamas de bário, cálcio, estrôncio e 

cobre, ao atravessar um prisma de vidro, era resolvida em suas linhas espectrais 

características,  fato  que  poderia  ser  usado  para  fins  de  identificação  química. 

Joseph  Fraunhofer  (1787-1826)  fez  o  mesmo  tipo  de  estudo,  observando  em 

particular o par de linhas amarelas emitidas pelo sódio, quando fazia estudos de 

índice  de  refração  de  vidros.  Tais estudos  redundaram  na  construção  do 

espectroscópio de Bunsen e Kirchoff  (Lockemann,  1956),  valioso  instrumento de 
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identificação de metais, que culminou com a descoberta, pelos dois cientistas, dos 

elementos césio e rubídio (GRACETTO et al., 2006).

4.6.2 Espectroscopia atômica – absorção e emissão 
Os  métodos  espectroscópicos  atômicos  (Tabela  5)  são  empregados  na 

determinação qualitativa e quantitativa de mais de 70 elementos. Tipicamente, esses 

métodos podem detectar quantidades de partes por milhão ou partes por bilhão e, 

em alguns casos, concentrações ainda menores. Os métodos espectroscópicos são, 

além disso, rápidos, convenientes e geralmente de alta seletividade (SKOOG et al.,  

2006).

Diferentes  técnicas  têm  sido  utilizadas  para  a  determinação  de  metais 

alcalinos em alimentos, tais como, a espectrometria de emissão ótica com plasma 

indutivamente  acoplado  (ICP-OES)  e  a  análise  de  ativação  por  nêutrons  (AAN). 

Estas técnicas possuem um elevado custo operacional  e de manutenção,  o que 

pode restringir o seu uso. 

A espectrometria  de  emissão  atômica  em  chama  (FAES  -  flame  atomic 

emission spectrometry) tem sido uma alternativa simples e de baixo custo para a 

determinação de Li+, Na+ e K+ em diferentes matrizes.  E por isso a FAES  foi a 

técnica mais apropriada para o desenvolvimento deste trabalho.  (MAGALHÃES et  

al., 2011).
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Tabela 5: Classificação dos Métodos Espectroscópicos Atômicos
Métodos de Atomização Temperatura típica de 

atomização (0C)
Tipos de espectroscopia Nome comum e 

abreviações

Plasma acoplado 

indutivamente

6.000–8.000 Emissão Espectroscopia de 

emissão em plasma

acoplado indutivamente, 

ICPAES

Massa Espectrometria de massa 

com plasma

acoplado indutivamente, 

ICP-MS

Chama 1.700–3.150  Absorção Espectroscopia de 

absorção atômica, EA

Emissão Espectroscopia de 

emissão atômica, EEA

Fluorescência Espectroscopia de 

fluorescência atômica, 

EFA

Eletrotérmica  1.200–3.000 Absorção EAA eletrotérmica

Fluorescência EFA eletrotérmica

Plasma de corrente 

contínua 

5.000–10.000 Emissão Espectroscopia de plasma 

CC, DCP

Arco elétrico  3.000–8.000 Emissão Espectroscopia de 

emissão com fonte de arco

Centelha elétrica Varia com o tempo e 

posição

Emissão Espectroscopia de 

emissão com fonte de 

centelha

Massa Espectroscopia de massas 

com fonte de centelha

Fonte: SKOOG et al., 2006 

4.6.3 O método de espectrometria por emissão de chama 
A fotometria de chama é a mais simples das técnicas analíticas baseadas em 

espectroscopia  atômica.  Nesse  caso,  a  amostra  contendo  cátions  metálicos  é 

inserida  em uma chama e  analisada  pela  quantidade de radiação emitida  pelas 

espécies atômicas ou iônicas excitadas. Os elementos, ao receberem energia de 

uma  chama,  geram  espécies  excitadas  que,  ao  retornarem  para  o  estado 



52

fundamental,  liberam  parte  da  energia  recebida  na  forma  de  radiação,  em 

comprimentos de onda característicos para cada elemento químico (OKUMURA et 

al., 2004).

Apesar  da  simplicidade  da  técnica,  diversos  conceitos  importantes  estão 

envolvidos no desenvolvimento  de experimentos  usando a  fotometria  de  chama, 

desde os princípios de espectroscopia até a estatística no tratamento  de dados, 

passando por preparo de amostra e eliminação de interferências (OKUMURA et al., 

2004).

Átomos na fase gasosa podem ser excitados pela própria chama ou por uma 

fonte  externa.  Se  forem  excitados  pela  chama,  ao  retornarem  para  o  estado 

fundamental,  liberam a energia na forma de radiação eletromagnética.  Essa é a 

base da espectrometria de emissão atômica que, antigamente, era conhecida como 

fotometria  de  chama  e  é  utilizada  largamente  em  análises  clínicas,  controle  de 

qualidade  de  alimentos,  além  de  inúmeras  outras  aplicações,  para  averiguar  a 

quantidade de íons de metais alcalinos e alcalino-terrosos, como sódio, potássio,  

lítio e cálcio.  Esses elementos emitem radiação eletromagnética na região do visível 

em uma chama ar-gás combustível gás liquefeito de petróleo (GLP), que opera em 

uma temperatura entre 1700 e 1900 oC. (OKUMURA et al., 2004).

A maior parte dos aparelhos de emissão de chama, destinados a análises de 

rotinas em determinação de Na, K, Li e Ca utiliza como combustível o GLP, fornecido 

em botijões  de fácil  reposição,  observando apenas se  não há vazamentos,  com 

auxilio  de  espuma,  em  suas  conexões;  ou  registros.  Quando  o  gás  está  se 

esgotando, o resíduo final do botijão provoca oscilações no fluxo com consequente 

instabilidade da chama (JUNIOR et al., 1997).

A fotometria  de chama é uma técnica de medida da concentração de um 

determinado produto químico, alcalino e alcalino terroso, quando este é introduzido 

em uma chama na forma de aerossol.  A chama é uma forma de excitação dos 

átomos, que produz espectros característicos através do aparecimento de bandas 

oriundas da excitação de óxidos. Devido à simplicidade da formação dos espectros 

através da chama, o próprio princípio de fotometria de chama facilita a construção 
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de instrumentos com aplicação de métodos nas analises quantitativas  (JUNIOR et 

al., 1997).

Para  a  determinação  de  metais  alcalinos  como  lítio,  sódio  e  potássio  a 

amostra ou amostra pré-tratada é vaporizada e atomizada em chama de ar-GLP, em 

condições de operação específicas. A quantidade de radiação emitida pelo elemento 

na chama é proporcional à concentração do elemento na amostra. Os comprimentos 

de onda  (nm-VIS)  utilizados para  potássio e sódio são respectivamente: 383,4; 

294,8 (NBR 13805,  1997 e NBR 13806, 1997).

4.6.4  O método da espectrometria por absorção de chama
A espectroscopia de absorção atômica em chama (EAA) é correntemente o 

método atômico mais empregado entre aqueles listados na Tabela 5 em razão de 

sua simplicidade, efetividade e custo relativamente baixo. A técnica foi introduzida 

em 1955 por Walsh na Austrália e por Alkemade e Milatz na Holanda O primeiro 

espectrômetro  de  absorção  atômica  (AA)  comercial  foi  introduzido  em  1959  e, 

depois disso, o uso da técnica cresceu de forma explosiva. Os métodos de absorção 

atômica não eram utilizados até aquela data por problemas criados pelas larguras 

muito estreitas das linhas de absorção atômica (SKOOG et al., 2006).

Na  espectroscopia  de  absorção  atômica,  uma  fonte  externa  de  radiação 

incide sobre o vapor do analito. Se a fonte de radiação externa for de frequência 

(comprimento de onda) apropriada, poderá ser absorvida pelos átomos do analito e 

promovê-los a estados excitados. Os espectros de absorção e de emissão para o 

sódio  são  muito  simples  e  consistem  em  relativamente  poucas  linhas.  Para  os 

elementos que apresentam muitos elétrons externos que podem ser excitados, os 

espectros de absorção e de emissão podem ser muito mais complexos (SKOOG et 

al., 2006).

4.6.5 Propriedades da chama
Quando  uma  amostra  nebulizada  é  carregada  para  a  chama,  ocorre  a 

dessolvatação das gotículas na zona de combustão primária, a qual  é localizada 

acima e próximo ao bico do queimador, como pode ser visto na Figura 3. 
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As partículas sólidas finamente divididas são carregadas para a região central 

da chama denominada cone interno. Assim, na parte mais quente da chama, as 

partículas são vaporizadas e convertidas em átomos gasosos, em íons elementares 

e em espécies moleculares. Processos que levam à produção de átomos, moléculas 

e íons em sistemas contínuos de introdução de amostras em um plasma ou em uma 

chama. A solução da amostra é convertida em um jato gasoso pelo nebulizador. A 

alta temperatura da chama ou do plasma causa a evaporação do solvente, formando 

um aerossol de partículas secas. O aquecimento adicional volatiliza as partículas 

produzindo  espécies  atômicas,  moleculares  e  iônicas.  Essas  espécies  estão 

frequentemente em equilíbrio, pelo menos em certas regiões localizadas (Figura 4)

Fonte: SKOOG et al., 2006 

Figura 3 – Regiões de uma chama

Fonte: SKOOG et al., 2006 

Figura 4 - Processos que levam à produção de átomos, moléculas e íons em 
sistemas contínuos de introdução de amostras em um plasma ou em uma chama.
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A excitação dos espectros de emissão atômica também ocorre nessa região. 

Finalmente, os átomos, as moléculas e os íons são carregados para a parte externa 

da chama, ou cone externo, onde a oxidação pode ocorrer antes que os produtos da 

atomização se dispersem na atmosfera (SKOOG et al., 2006).

A função  da  chama,  que  é  o  ponto  mais  crítico,  devendo  ser  muito  bem 

controlada, é de converter os constituintes da amostra líquida em estado gasoso, 

decompondo  estes  em  átomos  ou  moléculas  mais  simples  e  excitando 

eletronicamente  uma fração  das  espécies  atômicas ou  moleculares  resultantes.  

A chama  deve  produzir  uma  temperatura  suficientemente  alta  para  poder 

desempenhar  satisfatoriamente  essas funções,  por  outro  lado não deve interferir 

com a radiação a ser observada (SKOOG et al., 2006). 

4.6.6 Tipos de chamas empregadas em espectroscopia atômica
A  Tabela  6 lista  os  combustíveis  e  oxidantes  comuns  empregados  em 

espectroscopia de chama e a faixa aproximada de temperatura alcançada com cada 

uma  dessas  misturas.  Observe  que  as  temperaturas  de  1.700  a  2.400  °C  são 

obtidas  com os  vários  combustíveis  quando  o  ar  serve  como  oxidante.  Nessas 

temperaturas,  somente  as  espécies  facilmente  excitáveis  tais  como  os  metais 

alcalinos  e  alcalinos  terrosos  produzem  espectros  de  emissão  úteis.  Para  as 

espécies de metais pesados, que são mais difíceis de serem excitados, o oxigênio 

ou  o  óxido  nitroso  devem  ser  empregados  como  oxidante.  Esses  oxidantes 

produzem temperaturas de 2.500 a 3.100 °C com combustíveis comuns (SKOOG et 

al., 2006).
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Tabela 6: Chamas utilizadas em espectroscopia atômica.

Combustível e Oxidante Temperatura (0C)
*Gás/Ar 1.700 – 1.900
*Gás/O2 2.700 – 2.800

H2/ar 2.000 – 2.100
H2/O2 2.500 – 2.700

†C2H2/ar 2.100 – 2.400
†C2H2/O2 3.050 – 3.150

†C2H2/N2O 2.600 – 2.800
*Propano ou gás natural.

†Acetileno

4.6.7 Efeitos da temperatura da chama nos espectros de emissão
Os  espectros  de  emissão  e  de  absorção  são  afetados  de  uma  forma 

complexa  por  variações  na  temperatura  da  chama.  Em  ambos  os  casos,  as 

temperaturas mais altas aumentam a população total de átomos da chama e, assim, 

a sensibilidade. Contudo, para certos elementos, tais como os metais alcalinos, esse 

aumento na população de átomos é mais do que suplantado pela perda de átomos 

por  ionização.  Em  uma  larga  extensão,  a  temperatura  da  chama  determina  a 

eficiência da atomização, isto é, a fração do analito que é dessolvatada, vaporizada 

e convertida em átomos livres ou íons, ou ambos. A temperatura da chama também 

determina o número relativo de átomos excitados e não excitados na chama. Em 

uma  chama  ar/acetileno,  por  exemplo,  a  razão  entre  os  átomos  de  magnésio 

excitados e não excitados pode ser calculada como em torno de 10 -8, ao passo que 

em uma chama de oxigênio/acetileno, que é de cerca de 700 °C mais quente, essa 

razão é de aproximadamente 10-6. Por essa razão, do ponto de vista da excitação, o 

controle da temperatura é muito importante em métodos de emissão em chama. Por 

exemplo, com uma chama a 2.500 °C, uma elevação de temperatura de 10 °C leva a 

um aumento de cerca de 3% no número de átomos de sódio no estado excitado 3p. 

Em  contraste,  o  decréscimo  correspondente  no  número  de  átomos  no  estado 

fundamental, que é muito grande, é de apenas 0,002%. Portanto, à primeira vista, os 

métodos  de  emissão,  uma  vez  que  estão  baseados  na  população  de  átomos 
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excitados, requerem um controle muito mais rigoroso da temperatura da chama do 

que os procedimentos com base em absorção, nos quais o sinal analítico depende 

do número de átomos não excitados. Na prática, contudo, por causa da dependência 

da etapa de atomização com relação à temperatura, ambos os métodos mostram 

dependências similares (SKOOG et al., 2006).

Em  todas  as  técnicas  espectroscópicas  atômicas,  devemos  atomizar  a 

amostra, convertendo-a em átomos e íons em fase gasosa. Na maioria das vezes, 

as  amostras  são apresentadas ao  atomizador  na  forma de  solução.  Portanto,  o 

dispositivo de atomização deve realizar a tarefa complexa de converter as espécies 

do analito em solução para átomos ou íons elementares (SKOOG et al., 2006).

4.7 Métodos de combustão para a decomposição de amostras orgânicas.

4.7.1 A combustão em chama aberta (mineralização a seco)
O método mais simples de se decompor uma amostra orgânica antes de se 

determinar os cátions nela contidos consiste em aquecer a amostra de um cadinho 

aberto até que todo o material carbonáceo tenha sido oxidado a dióxido de carbono. 

O aquecimento ao rubro é com frequência requerido para uma oxidação completa. A 

análise  dos  componentes  não-voláteis  é  realizada  após  a dissolução  do  sólido 

residual. Infelizmente, existe sempre uma incerteza significativa sobre a extensão da 

recuperação  dos  elementos  supostamente  não-voláteis  de  uma  amostra 

mineralizada a seco. Alguma perda provavelmente resulta do arraste de partículas 

finamente divididas pelas correntes convectivas existentes à volta do cadinho.

Além disso, os compostos metálicos voláteis podem ser perdidos durante a 

ignição. Por exemplo, o cobre, o ferro e o vanádio são significativamente volatizados 

quando  as  amostras  que  contêm  porfirina  são  mineralizadas.  Embora  a 

mineralização a seco seja o método mais simples de decomposição de compostos 

orgânicos,  ele  é  frequentemente  o  menos  confiável. Esse método não  deve  ser 

empregado  a  menos  que  testes  tenham  demonstrado  sua  aplicabilidade  a  um 

determinado tipo de amostra.  A mineralização a seco é o processo de oxidação de 

uma amostra orgânica com oxigênio ou ar a altas temperaturas, conservando os 
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componentes inorgânicos para análise  (SKOOG et al.,2006).

4.7.2 A calcinação
É  o  tratamento  de  remoção  da  água,  CO2 e  de  outros  gases  ligados 

fortemente, quimicamente a uma substância – tipicamente hidratos e carbonatos. A 

calcinação – um processo vigorosamente endotérmico – é usada principalmente na 

produção de óxidos. Por exemplo: calcinação de carbonato de cálcio (Equação 6).  A 

reação inversa é lenta, porém existe. 

A calcinação serve para eliminar gases, diminuir o volume da carga ou para 

evitar  o  consumo  de  um  combustível  caro,  sendo  então  realizada  à  parte  do 

processo principal. As temperaturas de calcinação variam; o MgCO3  se decompõe 

aproximadamente à temperatura de 400°C, enquanto que para decompor o CaCO3 

deve-se atingir  aproximadamente 900°C. A estrutura e a morfologia do calcinado 

sofrem modificações com a exposição ao calor – tão mais profundas quanto maior 

forem a temperatura e a duração do processo e isso pode diminuir a reatividade de 

alguns produtos calcinados.

Algumas substâncias, ao perderem água de cristalização, sofrem hidrólise, 

impossibilitando a sua calcinação.

Uma  característica  desse  processo  é  o  uso  de  uma  fase  gasosa  para 

transferir o calor necessário e, simultaneamente, arrastar os produtos gasosos da 

decomposição (HECK, 2010).

4.7.3 O teor de cinzas
O conteúdo de cinzas é um parâmetro que permite identificar o conteúdo total 

de minerais presentes em méis e outros alimentos orgânicos e pode ser adotado 

também para a identificação de sua origem botânica e geográfica. Seu teor varia de 

acordo com as diferentes composições químicas das fontes que originam o mel, 

como florais,  exsudados de partes vivas de plantas ou de excreções de insetos 

sugadores de plantas (mel de melato). Seu conteúdo pode variar de 0,02% a 1% 

(Eq. 6)
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podendo  atingir  o  limite  máximo de  0,6% para  méis  florais  e  1% para  méis  de 

melato, conforme legislação vigente (ABNT NBR 15714-3, 2009).  

As  cinzas  de  madeira  apresentam  em  sua  composição,  quantidades 

razoáveis de  macro e  micronutrientes e,  além de características de corretivo de 

acidez do solo, têm potencial  para serem utilizadas como adubo. Entretanto, são 

necessários estudos para determinar as quantidades mais adequadas em virtude 

dos efeitos no solo e na planta, bem como a viabilidade de sua utilização. A cinza de 

madeira foi a única forma de adubação potássica empregada na agricultura até o 

descobrimento  das  jazidas  de  sais  potássicos  solúveis.  A  quantidade  de  K2O 

existente nas cinzas de madeira pode variar conforme o tipo de madeira, mas pode 

conter  entre  5-25%  K2O.  Dentre  os  nutrientes  que  podem  ser  encontrados  nas 

cinzas de madeira, o cálcio se apresenta sob a forma de cal viva (CaO) que aos 

poucos passa a carbonato de cálcio (CaCO3) e ao se adicionar água à cal, forma-se 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), que é a cal extinta. Essas características promovem 

ao material ação alcalina o que pode contribuir com a correção da acidez dos solos. 

Desta  forma acredita-se  que  a  reciclagem da  cinza  de madeira  contribuirá  para 

diminuir  os  problemas ambientais  oriundos do acúmulo  desse  material  no  meio. 

(CAMPANHARO et al., 2008). 

4.8 Erros na química analítica 
As  medidas  invariavelmente  envolvem  erros  e  incertezas.  Apenas  alguns 

deles ocorrem devido a equívocos cometidos pelo analista.  Mais comumente, os 

erros  são  causados  por  padronizações  ou  calibrações  malfeitas  ou  variações 

aleatórias  e  incertezas  nos  resultados.  Calibrações  frequentes,  padronizações  e 

análises de amostras conhecidas podem ser usadas, algumas vezes, para minimizar 

todos esses fatores, exceto os erros e as incertezas aleatórios. No limite, entretanto, 

os erros envolvidos nas medidas são uma parte inerente do mundo quantitativo em 

que vivemos. Por conta disso, é impossível realizar uma análise química que seja 

totalmente livre de erros ou incertezas. Apenas podemos desejar minimizar os erros 

e estimar sua grandeza com uma exatidão aceitável (SKOOG et al., 2006).

Os instrumentos eletrônicos estão sujeitos a erros instrumentais sistemáticos. 
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Esses erros podem ter inúmeras origens. Por exemplo, os erros podem surgir devido 

ao decréscimo da voltagem de uma bateria, em decorrência do seu tempo de uso. 

Os  erros  também  podem  ocorrer  se  os  instrumentos  não  forem  calibrados 

frequentemente, ou se forem calibrados incorretamente. O analista também pode 

utilizar um instrumento sob condições nas quais os erros sejam maiores (SKOOG et 

al., 2006).

Erros  e  incertezas:  alguns  são  provenientes  a  equívocos  cometidos  pelo 

analista (padronização).

Tipos de erros:

Erros aleatórios ou indeterminados: afetam a precisão da medida; não podem 

ser totalmente eliminados. Não podem ser claramente identificados

Erros sistemáticos ou determinados: afetam a exatidão do resultado; Podem 

ser  tanto:  constantes  (erro  absoluto  é  constante  e  o  erro  relativo  varia)  como 

proporcionais (erro absoluto varia e o erro relativo é constante)

Erros  instrumentais:  calibrações  (equipamentos  volumétricos),  condições 

inadequadas.

Erros de método: proveniente do comportamento químico ou físico não ideal,  

como decomposição da amostra ou reagente, tempo de reação (amostras padrões 

certificadas, preparação de brancos).

Erros pessoais: falta de cuidado, atenção ou limitação do analista (amostras 

padrões certificadas, triplicatas) (AZEVEDO 2008).

Três termos são amplamente empregados para descrever a precisão de um 

conjunto de dados de réplicas: desvio-padrão, variância e o coeficiente de variação. 

Os três são uma função de quanto um resultado individual difere da média, o que é 

denominado desvio em relação à média.

4.8.1 A importância da curva de calibração
Uma  curva  de  calibração  linear  é  preferida  devido  a  sua  simplicidade 

matemática e porque torna mais fácil a detecção de uma resposta anômala. Com 

uma  curva  de  calibração  linear,  podem  ser  empregados  um  número  menor  de 

padrões  e  um  procedimento  de  regressão  linear.  As  curvas  de  calibração  não-
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lineares  podem  ser  utilizadas,  porém  mais  padrões  são  necessários  para  se 

estabelecer a função de calibração. Uma faixa dinâmica linear ampla é desejável 

porque uma ampla faixa de concentração pode ser determinada sem a necessidade 

de diluição. Em algumas determinações,  como, por exemplo,  a  determinação de 

sódio em soro sanguíneo, apenas uma pequena faixa dinâmica é necessária devido 

às  variações nos níveis  de  sódio  em seres  humanos serem bastante  pequenas 

(SOOKG et al., 2006). 

4.8.2 A regressão Linear (y = mx + b)
Procura determinar a relação existente entre duas ou mais variáveis.

(a)  Uma  variável  independente  (X)  (de  valor  conhecido,  como padrões)  e  outra 

variável  (Y),  chamada variável  dependente  ou  resposta  em relação  ao  valor  da 

variável X.

(b) As duas variáveis estão sujeitas a erros experimentais, isto é, erros de natureza 

aleatória, inerentes ao experimento.

Correlação e Regressão Simples: envolve somente duas variáveis.

Correlação e Regressão Múltipla: envolve mais de duas variáveis.

Diz-se regressão de Y sobre X. Se a relação funcional entre elas é expressa 

por uma equação de 1º grau, cuja a representação geométrica é uma linha reta 

(regressão linear).

O coeficiente de correlação (r2) é uma medida da fração da variação

total em  y  que pode ser explicada pela relação linear entre  x  e  y (SOOKG et al., 

2006). 

4.9 Composição química dos vidros
Existem infinitas formulações de vidros em função da aplicação, processo de 

produção e  disponibilidade de matérias-primas.   A Tabela 7 mostra a composição 

química de diversos vidros comerciais.  Entre as principais características do vidro 

destaca-se sua elevada durabilidade química.

Não obstante suas boas qualidades, nem os melhores vidros (por ex. o de SiO2) 

podem ser  considerados rigorosamente  inertes.  Portanto  todos  os  vidros  sofrem 
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alterações  superficiais  quando  colocados  em  contato  com  uma  solução  aquosa 

(AKERMAN, 2000). 

Tabela 7: Composições típicas de diversos vidros comerciais.

SiO2 Al2O2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO PbO

Sodo-cálcicos Embalagem 

Plano 

Lâmpada

72,0

71,0

73,0

2,0

1,0

1,0

-

-

-

12,5

13,5

16,5

1,0

0,5

0,5

11,0

10,0

5,0

1,5

4,0

4,0

-

-

-

Borossilicato Pyrex

Fibra isolação

79,0

66,0

2,0

1,5

13,0

3,5

5,5

15,5

-

1,0

-

8,0

-

4,0

-

-

Chumbo Cristal

Néon

Lente

56,0

63,0

32,0

-

1,0

-

-

-

-

4,0

8,0

1,0

12,0

6,0

2,0

2,0

-

-

2,0

-

-

24,0

22,0

65,0

Alumino-boro-
silicato

Faramacêutico

Fibra reforço

Tubo 

combustão

72,0

55,0

62,0

3,0

15,0

17,0

11,0

7,0

5,0

7,0

-

1,0

1,0

-

-

1,0

19,0

8,0

-

4,0

7,0

-

-

-

Fonte: AKERMAN, 2000

4.9.1 As trocas iônicas nos vidros
O primeiro estágio do ataque é um processo que envolve a troca iônica entre 

os íons alcalinos e alcalinos terrosos (sódio, potássio, cálcio e magnésio) do vidro e 

os íons hidroxila (OH-) da solução. Durante esta etapa a estrutura da sílica não é 

alterada. Como resultado da reação de lixiviação, a solução recebe alcalinos e tem o 

seu pH aumentado (AKERMAN, 2000).

Se quando ocorre o estágio 1, a quantidade de solução é muito grande em 

relação à superfície de vidro exposta, por ex. uma garrafa contendo 1 litro de água, a 

quantidade de alcalinos dissolvido vai ser praticamente desprezível, assim como o 

aumento do pH. Neste caso a corrosão vai diminuindo de intensidade à medida que 

os alcalinos da superfície são dissolvidos, a estrutura de sílica permanece íntegra, e 

o  vidro  pode permanecer  inalterado por  séculos.  Por  outro lado,  se  o estágio 1 

ocorreu em uma situação em que a quantidade de solução é muito pequena, por ex. 

gotículas de umidade que condensam na superfície do vidro estocado em armazéns 

devido aos ciclos de temperatura e umidade ocasionados pela sequência dia-noite. 
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Nestas gotículas a quantidade de água é muito pequena e a pouca quantidade de 

alcalinos  lixiviada  é  suficiente  para  aumentar  o  pH acima de  9.  Mesmo que  as 

gotículas  durante  o  dia  sequem,  os  alcalinos  permanecem  na  superfície  e  na 

próxima condensação somam-se aos novos alcalinos recém-extraídos (AKERMAN, 

2000).

A Figura 5 mostra a quantidade de sílica removida de um vidro por soluções 

com diferentes valores de pH. Até 9 a retirada de sílica, isto é, o ataque é muito 

pequeno porém aumentando muito para valores superiores  (AKERMAN, 2000).

Em solução alcalina com pH superior a 9 passa então a atacar a estrutura de 

sílica do vidro fazendo com que sua superfície perca o brilho e adquira uma certa 

coloração como manchas de óleo e, por isso, este fenômeno é conhecido entre os 

vidreiros como “irisação”. A resistência ao ataque hidrolítico depende da composição 

do vidro, pois quanto mais alcalinos ele tiver mais solúvel será. Quando se necessita 

de vidros com alta resistência química, que é o caso de ampolas de medicamentos 

de aplicação intravenosa, deve se projetar uma composição com pouco alcalinos, e 

para compensar a ausência dos fundentes se adiciona boro, que é um elemento 

formador de rede que reduz a viscosidade da sílica. Estes vidros são conhecidos 

como vidros neutros.  Devido ao seu mecanismo, a corrosão do vidro ocorre muito 

Figura 5 - Quantidade de sílica removida de um vidro.

Fonte: AKERMAN, 2000
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mais frequentemente durante sua estocagem do que durante o uso propriamente 

dito.  Chapas de vidro  estocadas em um ambiente  úmido como,  por  exemplo,  a 

garagem de um prédio em construção podem se irisar rapidamente, mas podem 

permanecer durante séculos instaladas em uma janela pois os alcalinos que saem 

do vidro e se acumulam na superfície são removidos pela chuva e lavagens sem que 

nunca chegue ao estágio 2 (AKERMAN, 2000).

A estocagem do vidro deve ser realizada em ambientes arejados, sendo que o 

ideal seriam armazéns climatizados onde a temperatura variasse muito pouco. No 

caso de chapas de vidro plano utiliza-se um papel entre elas, sendo que este papel 

deve ser ácido (AKERMAN, 2000).

Existem também alguns tratamentos que podem ser aplicados ao vidro para 

aumentar sua resistência química. Eles consistem em retirar parte dos alcalinos da 

superfície,  criando  assim  uma  película  desalcalinizada  e  mais  resistente 

(AKERMAN, 2000).
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5 MATERIAIS E MÉTODOS
A  maior  parte  dos  experimentos  deste  trabalho  foram  realizados  no 

Laboratório de Química do IF-SC – Campus São José com a utilização dos materiais 

e  equipamentos  disponíveis  no  mesmo.   Alguns  materiais,  tais  como:  solo  para 

cultivo, mudas de hortaliças e alimentos foram comprados no comércio da grande 

Florianópolis. A análise do cálcio foi feita na UFSCar – Araras - SP, utilizando-se o 

equipamento espectrofotômetro de absorção atômica. 

5.1 Equipamentos e materiais

– Argola com mufa marca: ICAL.

– Balança analítica de precisão 0,0001g marca: sartorius basic modelo BA2105.

– Balão volumétrico de vidro 50mL e 1L marcas: uniglas e quimex. 

– Béquer de vidro de 100mL e 1000mL marca: vidrolabor, ekipsul e pirex.

– Bomba de vácuo marca: logen scientific modelo PCP1312VC.

– Cadinho de porcelana A-48 marca: chiarotti.

– Capela de exaustão marca: sppencer scientific modelo SP1070.

– Dessecador de vidro com tampa e luva marca: pirex.

– Destilador de água marca: biomatic modelo 2103.

– Equipamento de plantio. 

– Espátula de porcelana marca: chiarotti.

– Espectrofotometro  de  Abosrção  Atômica  com  atomização  por  chama  de 

acetileno e ar comprimido. Marca: Perkin Elmer modelo 5100, com lâmpada 

de  catodo  oco  para  Cálcio  a  422,7  nm de  comprimento  de  onda  a  uma 

corrente de 25 mA.

– Estufa para secagem marca: biomatic modelo 1306.

– Forno mufla  com variação de temperatura  de 100 a  1000oC marca:  Jung 

modelo LF0061203. 

– Fotômetro de chama para leitura de sódio, lítio e potássio marca: analyser, 

modelo 910.

– Frascos de plástico para soluções de 100mL marca: frascolex.
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– Frascos de vidro para soluções marca: vidrolabor e quimex.

– Funil de vidro raiado de 60mL marca: pirex.

– Haste universal.

– Papel filtro.

– Pipeta graduada de vidro divesos volumes marca: laborglas e vidrolabor.

– Pipetador. 

– Processador de alimentos marca: walita.

5.2 Reagentes 

– Ácido nítrico concentrado PA marca: Cinéticas química.

– Água destilada, destilada em destilador tipo pilsen da biomatic e armazenada 

em barrilhete de pvc marca permution. 

– Amido solúvel PA-ACS marca: alphatec.

– Cloreto de potássio PA marca: Cinética química.

– Cloreto de sódio PA-ACS marca: Synth.

– Coreto de lítio PA marca: Impex.

– Solo, rico em substâncias húmicas.

5.3 Amostras 

– Água de coco verde. 

– Água mineral.

– Água potável.

– Aipim.

– Avelã.

– Castanha de cajú.

– Castanha do pará.

– Goiaba.

– Isotônico.

– Laranja.
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– Maçã.

– Manga.

– Nozes.

– Pinhão.

– Quiabo.

– Refrigerante tipo guaraná.

5.3.1 amostras cultivadas

– Alface crespa.

– Alface lisa.

– Brócolis.

– Cebola.

– Salsa.

– Repolho branco.
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6 METODOLOGIA
Os métodos utilizados neste  trabalho obedecem as normas descritas  pela 

ABNT ou  pela  literatura  especializada  em análise  química.  Algumas  adaptações 

foram feitas devido à falta de determinados materiais e/ou equipamentos.

As primeiras amostras, analisadas, foram adquiridas no mercado da região da 

grande  Florianópolis.  Inicialmente  foram analisados  alimentos  líquidos  e,  como 

nestes alimentos não foi detectado a presença de lítio, então foram feitas análises 

em vegetais,  escolhidos  a  partir  de  algumas informações  populares  da  possível 

presença de lítio nos mesmos.

Em relação da procedência dos alimentos foi  questionado ao comerciante 

onde os mesmos foram adquiridos e os relatos foram: coco verde e manga (Bahia), 

laranja (São Paulo), quiabo (Águas Mornas - SC), aipim (Antônio Carlos - SC) e os 

demais, não foram obtidas informações. 

Como não foi detectado lítio nos alimentos até então analisados, o trabalho foi  

ampliado também para o cultivo de hortaliças.  Foram feitas duas etapas de cultivo: 

na primeira etapa (45 dias) foram cultivadas as hortaliças alface crespa, brócolis, e 

cebola. Na segunda etapa (26 dias) foram cultivados: alface lisa, repolho branco e 

salsa. Na primeira etapa foi colocado lítio em todos os solos de cultivo. Na segunda 

etapa foram feitos cultivos comparativos:  solo com lítio e solo sem lítio. Os valores 

de lítio no solo foram: 1g de cloreto de lítio por litro de solo. As mudas de hortaliças 

foram adquiridas no comércio local.

6.1 Cultivo de hortaliças
Primeiro plantio  (Figura  6):  o  cultivo foi feito durante 45 dias e  após este 

período foi efetuada a colheita para determinação do teor de lítio, sódio e potássio 

absorvido pelos vegetais.
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Mudas de hortaliças brócolis (Brassica spp) , alface crespa  (Lactuca spp), 

cebola (Allium spp) e  salsa  (Petrosoleum spp) foram compradas e plantadas em 

frascos tipo garrafa polietileno tereftalato (PET) cortadas ao meio (primeiro plantio) e 

vasos plásticos (segundo plantio). Nestes frascos, foram colocados o solo, rico em 

substâncias húmicas e cloreto de lítio, cuja concentração final no solo foi de 1 g de 

Li/L de solo.  O solo, utilizado no cultivo foi previamente misturado com cloreto de 

lítio, conforme Figuras 7 e 8.

Figura 6. Plantio de alface, brócolis e 
cebola em canteiro do IF-SC – Campus 
São José.

Fonte: Própria autoria 
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Segundo plantio (Figuras 9 e 10):  o cultivo foi feito durante 26  dias e após 

este período foi efetuada a colheita para determinação do teor de lítio,  sódio, 

potássio e cálcio absorvido pelos vegetais. 

                                                  

As espécies cultivadas foram: repolho branco (Brassica oleraceae L.),  alface 

lisa  (Lactuca  Sativa)   e  salsa  lisa  (Petroselinum  crispum),  cujas  mudas  foram 

adquiridas  no  comércio. As  culturas  foram  feitas  em  dois  conjuntos.  Ambos  os 

Figura 10 - Plantio de alface, repolho e 
salsa com lítio.

Figura 7 - Medição de volume de solo 
para cultivo de hortaliças.  

Figura 8 - Mistura de LiCl ao solo 
para cultivo de hortaliças. 

Fonte: Própria autoria Fonte: Própria autoria 

Figura 9 - Plantio de alface, repolho e 
salsa com lítio.

Fonte: Própria autoria Fonte: Própria autoria 
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conjuntos com 6 exemplares de cada espécie. Num dos conjuntos adicionou-se lítio 

(1 g de Li/L de solo)  ao solo de cultivo e no outro não. Durante os dias de cultivo as 

culturas  foram  observadas  e  fotografadas  para  verificar  o  desenvolvimento  das 

hortaliças, comparando-se  a cultura  com lítio daquela sem lítio. 

Os diferentes tempos de cultivo nos dois plantios deu-se devido ao tempo 

disponível à elaboração deste trabalho. As medotologias de plantio, utilizadas, foram 

introduzidas neste trabalho. A literatura pouco assunto apresenta sobre adição de 

lítio no cultivo de hortaliças (vegetais). 

6.2 Processamento e determinação das massas das amostras
As  amostras  de  alimentos  (Figura  11)  foram  processadas  (cortadas)  em 

cortador “tipo de cozinha” (Figura 12) para aumentar a superfície de contato das 

mesmas com o oxigênio na reação de combustão, que ocorre na queima em forno 

mufla (calcinação).

Após o corte das amostras, as mesmas tiveram suas massas determinadas 

em balança analítica (Figuras 13 e 14),  cujos valores utilizados encontram-se na 

Tabela 8. Na maioria dos alimentos utilizou-se massas de amostras em torno de 

Figura 11 - Amostras cortadas para 
calcinação.

Fonte: Própria autoria 

Figura 12 - Cortador de 
alimentos.

Fonte: Própria autoria 
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2,0000g.  Foram  consideradas,  apenas  as  duas  primeiras  casas  decimais  nas 

anotações.  Para algumas amostras foram utilizadas massas maiores com o objetivo 

de concentrar mais os teores de matéria inorgânica, na tentativa de detecção de lítio.  

Sendo que observou-se já nas primeiras leituras de amostras que o mesmo não era 

detectável através da técnica utilizada e, nas partes de amostras utilizadas em torno 

de 2,0000 g.

Figura 13 - Determinação de massas de 
amostras em balança de 4 casas 
decimais. 

Figura 14 - Utilização de cadinhos de 
porcelana.

Fonte: Própria autoria Fonte: Própria autoria 
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Tabela 8: Massas das amostras em gramas 

Amostra Massa da amostra (g) 
Água-de-coco 2,07

Polpa do coco 1,96

Manga 2,24

Goiaba 2,13

Laranja 2,03

Quiabo 1,96

Aipim 2,31

Nozes 2,06

Avelã 1,98

Maça 2,1

Pinhão 8,17

Castanha de cajú 8,09

Castanha do pará 8,05

Alface lisa 4,02

Repolho 10,06

Salsa 10,19

Cebola* 2,02

Alface crespa* 2,01

Brócolis* 2,01

Alface lisa* 2,03

Repolho branco* 2,04

Salsa* 0,56

* cultivo com lítio 

6.3 Calcinação e solubilização  das amostras
As amostras de alimentos foram calcinadas em forno mufla (Figura 15 e 

16) à 550oC  para obtenção de cinzas (matéria inorgânica). 

Após  a  calcinação,  as  cinzas  foram colocadas  em dessecador  (Figura  17)  para 

esfriar para posterior determinação das respectivas massas. Após a pesagem, as 

cinzas foram  solubilizadas em ácido nítrico 0,1 mol L-1  e transferidas para balões 

volumétricos  (Figura  18)  para  análise  dos  metais  lítio,  sódio,  potássio  e  cálcio 

contidos na mesma.  Parte  destas  soluções de  amostras  já  solubilizadas,  foram 

enviadas para UFSCar - Araras para determinação de cálcio, utilizando-se o método 

de Absorção Atômica.  
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Os alimentos calcinados, adquiridos no mercado,  foram: goiaba,  polpa do 

coco, água de coco, nozes, avelã, quiabo, maçã, laranja, manga, (mandioca) aipim, 

pinhão, castanha de caju e castanha do Pará. As partes calcinadas destes alimentos 

foram as comestíveis.  Alimentos calcinados que foram cultivados foram: brócolis, 

alface  crespa, cebolinha, alface lisa, repolho branco e salsa.   As partes calcinadas 

destes alimentos foram caule e folhas. 

Figura 16. Forno aberto para retirada de 
amostras.

Figura 18 - Solubilização das  cinzas em 
ácido nítrico 0,1 mol L-1 e transferência 
para balões volumétricos.

Figura 15.Calcinação de amostras.

Fonte: Própria autoria 
Fonte: Própria autoria 

Fonte: Própria autoria 
Fonte: Própria autoria 

Figura 17 - Resfriamento das 
cinzas em dessecador.
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6.4 Alimentos líquidos
Os alimentos líquidos e águas foram filtrados em papel filtro. O filtrado foi 

submetido  à análise em fotômetro de chama para determinação de lítio. Os 

alimentos líquidos e águas analisadas foram:  refrigerante tipo guaraná, isotônico, 

água mineral e  água potável. 

6.5 Preparação das amostras
A partir das amostras calcinadas foram preparadas soluções utilizando-se as 

cinzas obtidas na calcinação. Às cinzas foi adicionado solução de ácido nítrico 0,1 

mol L-1 para o preparo das soluções. O ácido nítrico é adicionado às cinzas para 

melhor solubilização dos íons dos metais, conforme descrito pela literatura, em meio 

ácido há maior solubilização de metais.  As misturas das cinzas com ácido nítrico 

foram  filtradas utilizando papel filtro. Os filtrados (soluções) foram analisados em 

Espectrofotômetro  de  Emissão  Atômica  (Fotômetro de Chama)  (Figura  19) para 

determinação de lítio,  sódio,  potássio.  A  determinação  de  cálcio  foi  feita  em 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica.

6.6 Preparação das soluções padrão de lítio, sódio e potássio 
As soluções padrão de lítio, sódio, potássio em concentrações mg L-1 foram: 

100,00; 80,00; 60,00;   40,00;  20,00 e 0.  Na  preparação  foram  utilizados  os 

respectivos cloretos. 

Foram utilizadas soluções de cloretos de lítio, sódio e potássio para obter-se 

Figura 19 - Fotômetro de chama 
utilizado da determinação de lítio, 
sódio e potássio. 

Fonte: Própria autoria 
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curvas de calibração analítica para leituras de emissão atômica em fotômetro de 

chama. Determinou-se o pH destas soluções logo após o preparo das mesmas e 

depois de 30 dias guardadas em frascos de vidro (Figura 20 e 21).  

                     

 

6.7 Preparação das soluções padrão de cálcio 
Inicialmente  o  CaCO3 foi  seco  110  oC,  em  estufa.  Posteriormente  após 

resfriamento, foi pesado 0,3240 g do carbonato de cálcio e aferido em um balão de 

250 mL, a concentração resultante da solução foi de 1296 mg L-1. 

Para  a  preparação  da  curva  de  calibração  foram  feitas  soluções  diluídas 

apartir da concentração de 1296 mg L-1. Foram preparadas concentrações de 6, 12, 

35 e 50 mg L-1 de Cálcio em balões de 10 mL, afim de gerar e reduzir a quantidade 

de resíduos durante as determinações.

O Cálcio reage com o ânion fosfato, portanto para eliminar a interferência do 

ânion fosfato, foi adicionado a cada ponto da curva de calibração e nas amostras em 

análise uma solução de nitrato de Lantâneo hexavalente La(NO3).6 H2O, o Lantâneo 

reage com o fosfato, deixando o cálcio livre para ser determinado por Espectrometria 

de Absorção Atômica.

Foi adicionado 2 mL de da solução de Lantâneo para cada ponto da curva de 

calibração, na amostra e para o branco, a partir  de uma solução 1,54g/10mL de 

La(NO3).6 H2O.

Figura 20 - Frascos de vidro, escuros, 
utilizados para guardar as soluções.

Fonte: Própria autoria 

Figura 21 - Frascos de vidro, claros, 
utilizados para guardar as soluções. 

Fonte: Própria autoria 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos experimentos realizados com cultivo de hortaliças, calcinação de 

alimentos, preparação de soluções,  leituras de soluções em Espectrofotômetro de 

Emissão Atômica (fotômetro de chama), em Espectrofotômetro de Absorção Atômica 

e em pHmetro, foram feitas análises, tratamentos matemáticos  e discussões. 

7.1 Teor de cinzas nas amostras
O teor  de cinzas obtido na queima de vegetais indica o teor  de conteúdo 

mineral da mesma. As cinzas contêm óxidos dos respectivos metais presentes nos 

alimentos analisados.  Dentre os alimentos analisados,  nozes e aipim (Tabela 9), 

foram os que apresentaram maiores teores de cinza, indicando um percentual maior 

de conteúdo inorgânico em comparação ao conteúdo orgânico e água.
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Tabela 9: Teor de cinzas nas amostras analisadas.

Amostra Massa das 
amostras (g) 

Massa das 
cinzas (g) 

Percentual de 
cinzas (%)

Água-de-coco 2,07 7,2x10-3 0,35

Polpa do coco 1,96 0,01 0,6

Manga 2,24 7,7x10-3 0,34

Goiaba 2,13 0,01 0,58

Laranja 2,03 8x10-3 0,39

Quiabo 1,96 0,02 0,87

Aipim 2,31 1,77 76,57

Nozes 2,06 1,82 88,33

Avelã 1,98 0,38 18,96

Maça 2,1 0,32 15,38

Pinhão 8,17 0,11 1,38

Castanha de cajú 8,09 0,21 2,59

Castanha do Pará 8,05 0,27 3,38

Cebola 4,02 0,03 0,75

Alface crespa 10,06 0,12 1,18

Brócolis 10,19 0,22 2,16

Alface lisa 2,02 0,06 2,97

Repolho branco 2,01 0,04 1,93

Salsa 2,01 0,04 1,84

Alface lisa (*) 2,03 0,01 2,8

Repolho branco (*) 2,04 0,01 0,58

Salsa (*) 0,56 0,01 2,28
(*): cultivo com lítio
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7.2 Curva padrão do lítio
 Os valores de lítio em mg L-1,  para as amostras de alimentos analisadas, 

foram obtidos a partir da equação da reta obtida a partir da leitura de intensidade de 

emissão versus concentração de Li+  em mg L-1, construída com os padrões de lítio, 

conforme mostra a Figura 22.

Figura 22 - Curva de calibração do lítio. Padrões preparados a partir do sal 
LiCl.
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7.3 Curva padrão do sódio
 Os valores de sódio em mg L-1, para as amostras de alimentos analisadas, 

foram obtidos a partir da equação da reta obtida a partir da leitura de intensidade de 

emissão  versus concentração de Na+  em mg L-1,  construída com os padrões de 

sódio, conforme mostra a Figura 23.

Figura 23 - Curva de calibração do sódio. Padrões preparados a partir do 
sal NaCl.



81

7.4 Curva padrão do potássio
 Os valores de potássio em mg L-1, para as amostras de alimentos analisadas, 

foram obtidos a partir da equação da reta obtida a partir da leitura de intensidade de 

emissão  versus concentração  de  K+  em  mg  L-1,  construída  com  os  padrões  de 

potássio, conforme mostra a Figura 24.

Figura 24 - Curva de calibração do potássio. Padrões preparados a partir 
do sal KCl.
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7.5 Curva padrão do cálcio
 Os valores de cálcio em mg L-1, para as amostras de alimentos analisadas, 

foram obtidos a partir da equação da reta obtida a partir da leitura de intensidade de 

emissão  versus concentração de Ca2+ em mg L-1,  construída com os padrões de 

cálcio, conforme mostra a Figura 25.

Figura 25. Curva de calibração do cálcio. Padrões preparados a partir do 
sal CaCO

3
.
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7.6   Teores  de  lítio,  sódio,  potássio  e  cálcio  nas  amostras  de  alimento 
analisadas

Valores de concentrações dos íons Li+, Na+, K+ e Ca2+ expressos em mg do 

íon/100 g de amostra de alimento estão na Tabela 10. Estes valores foram obtidos a 

partir da queima de alguns gramas de amostra (Tabela 8) e posterior calcinação da 

mesma. A partir das cinzas obtidas, foram preparadas soluções e as concentrações 

dos  íons  nestas  soluções  foi  determinada  por  Espectrofotometria  de  Emissão 

Atômica (Li+,  Na+,  K+ )  e  Espectrofotometria  de  Absorção Atômica (Ca2+).  Foram 

feitas Curvas de Calibração (Figuras 22, 23, 24 e 25) para cada elemento e a partir 

das curvas de calibração foram determinadas as concentrações de cada elemento 

nas  amostras  analisadas.  Foram  utilizadas  as  respectivas  equações  das  retas 

(Tabela 11). Nas equações, os f(x) indicam as leituras feitas nos equipamentos  de 

Emissão  Atômica  e  Absorção  Atômica  e  os  x  indicam  as  concentrações  das 

amostras nas soluções. A partir destas concentrações (mg L -1), foram feitos cálculos 

para  transformar  para  mg/100g.  Também  foram  feitos  cálculos,  utilizando-se 

planilhas do programa LibreOffice Cal para calcular os respectivos desvios-padrão.
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Tabela 10: Teores de lítio, sódio, potássio e cálcio em 100 g de amostra.
Amostras 

alface lisa (cultivo com Li) 1,69 ± 4,81 38,11 ± 21,93
alface lisa (cultivo sem Li) 84,82 ± 24,93
repolho (cultivo com Li) 217,22 ± 4,93 14,87 ± 4,51 85,18 ± 24,83
repolho (cultivo sem Li)
salsa (cultivo com Li) 42,012 ± 16,66 249,49 ± 84,36
salsa (cultivo sem Li) 67,49 ± 23,36

alface crespa (cultivo com Li) (**) 1,44± 1,29
cebola (cultivo com Li) (**)

(**)
castanha  do Pará (*) (**)

(**)
pinhão  (*) (**)
água de coco  (*) (**) 0,75 ± 32,79 31,13 ± 27,66
polpa de coco  (*) (**) 41,95  ± 30,94  165,57 ± 37,64
Manga  (*) (**) 27,65  ±  27,55
Goiaba  (*) (**) 18,36  ± 29,86
Laranja  (*) (**) 34,56  ± 30,23
Quiabo  (*) (**) 6,26  ± 33,87
Aipim  (*) (**) 4,74  ± 28,87
Nozes  (*) (**) 14,45  ± 31,38
Avelã  (*) (**) -3,29  ± 34,75
Maçã  (*) (**) 9,68  ± 31,19
refrigerante tipo guaraná (**) (**) (**)
isotônico (**) (**) (**)
água mineral (**) (**) (**)
água potável (**) (**) (**)
(*) :amostras adquiridas na feira 

(**) : não analisado

 Ca2+ (mg/100g) Li+ (mg/100g) Na+ (mg/100g) K+ (mg/100g) 
 79,24 ± 2,54 3,73 ± 32,54

 157,22 ± 3,63 nd 5,85 ± 32,02
25,75 ± 28,21

254,06 ± 5,78 nd 13,27 ± 30,26 58,78  ± 22,82
461,96 ± 11,31 50,64 ± 107,61
 150,09 ± 3,50 nd 13,27 ± 28,71

15,66  11,69± 65,75 ± 1,64
1,44 ± 3,25 1,79 ± 4,9 68,75 ± 1,75

brocolis (cultivo com  Li) 5,99 ± 1,22 4,52 ± 1,81 78,42 ± 1,97
nd 2,12 ± 2,38 66,42 ± 1,63

castanha de cajú  (*) nd 3,63 ± 2,29 76,21 ± 1,88
nd 1,39 ± 2,41 84,23 ± 2,45
nd
nd
nd  101,73 ± 27,08
nd  179,30 ± 39,24
nd  128,76 ± 31,81
nd 193,70 ± 42,46
nd  166,41 ± 36,39
nd  186,65 ± 40,83
nd 130,68 ± 32,40
nd  183,72 ± 40,14
nd
nd
nd
nd

nd : não detectado

Obs: Análise por emissão atômica: Li+, Na+ e K+

Análise por absorção atômica: Ca2+
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Tabela 11. Equações das curvas de calibração e coeficiente de correlação 

(R2).

Lítio

Sódio

Potássio

Cálcio

7.7 Comparação de valores experimentais de cálcio e potássio com os  da 
TACO

A Tabela 12 mostra valores experimentais de íons K+ e Ca2+ encontrados nos 

alimentos analisados e valores obtidos pela TACO. As variações entre os valores da 

TACO  e  os  experimentais,  segundo  a  literatura,  devem-se  às  variações  de 

concentrações  dos  mesmos no  solo  e  o  clima  que  favorece  à  maior  ou  menor 

absorção de cada elemento pela planta. Algumas discrepâncias também devem-se à 

falta de alguns materiais de qualidade, disponíveis em nosso laboratório, para uma 

boa prática de análise química.

f(x) = 2,1685714286x + 6,9047619048
R² = 0,9943689119

f(x) = 2,7471428571x + 37,1428571429
R² = 0,9393653193

f(x) = 1,8914285714x + 18,4285714286
R² = 0,9628773564

f(x) = 0,0162257712x + 0,0387508204
R² = 0,9985802492
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7.8 Relação de erros experimentais com baixos valores de massas
Com base na Tabela 13 pode-se verificar  que menores valores de massa 

utilizada,  no   caso,  destaca-se a  massa da  salsa  (cultivo  com lítio)  apresentam 

maiores erros experimentais. O baixo valor de massa utilizada foi devido ao único 

valor de massa de salsa obtido no experimento de cultivo.  

7.9 Cultivo  de Hortaliças
Durante  o  período  de  cultivo  de  hortaliças,  foram feitas  fotografias,  cujas 

Figuras 26 e 27 indicam o último dia de cultivo (vigésimo sexto). Neste dia foi feita a 

coleta das hortaliças para executar os procedimentos de análise dos metais lítio, 

sódio, potássio e cálcio. 

Tabela 12. Comparação de valores de íons em alimentos (mg/100g)
da TACO com dados experimentais.

TACO Experimental TACO Experimental
Amostras (sem lítio) (sem lítio)
Alface lisa 28 349 84,82 ± 24,93
Repolho banco 35 150
Salsa 179 711 67,49 ± 23,36
Quiabo 112 (**) 249
Goiaba branca 5 (**) 220
Laranja  pera 22 (**) 163

2 (**) 75
8 (**) 138

Laranja  pera 22 (**) 163

4ª edição revisada e ampliada. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA.

 Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP- Campinas – SP- 2011

(**) : não analisado

 Ca2+ K+ 

 157,22 ± 3,63
254,06 ± 5,78 58,78  ± 22,82
 150,09 ± 3,50

193,70 ± 42,46
 179,30 ± 39,24
 128,76 ± 31,81

Maçã  Fuji  183,72 ± 40,14
Manga  Tommy Atkins  101,73 ± 27,08

 128,76 ± 31,81
Fonte:TACO: Tabela brasileria de composição dos alimentos.

Tr: traços

Massa da amostra (g)
alface lisa (cultivo com Li) 38,11 ± 21,93 2,03
alface lisa (cultivo sem Li) 84,82 ± 24,93 2,02
repolho (cultivo com Li) 85,18 ± 24,83 2,04
repolho (cultivo sem Li) 2,01
salsa (cultivo com Li) 249,49 ± 84,36 0,56
salsa (cultivo sem Li) 67,49 ± 23,36 2,01

Tabela 13. Comparação de erros com as massas utlizadas.
Na+ (mg/100g) K+ (mg/100g) 

3,73 ± 32,54
5,85 ± 32,02
25,75 ± 28,21
13,27 ± 30,26 58,78  ± 22,82

50,64 ± 107,61
13,27 ± 28,71
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Através da visualização das fotos pode-se observar o desenvolvimento das 

hortaliças.  No  cultivo  de  hortaliças  sem a  presença  de  lítio  no  solo  (Figura  26) 

verifica-se um bom desenvolvimento das plantas.  No cultivo de hortaliças com a 

presença de lítio no solo (Figura 27) observa-se pouco desenvolvimento nas culturas 

de repolho branco e salsa.  De acordo com a literatura, determinadas concentrações 

de   nutrientes  no  solo,  são  essenciais  para  as  plantas.  Entretanto,  acima  de 

determinados valores,  o  nutriente deixa de ser  nutriente para ser  prejudicial  aos 

vegetais.  Portanto, as concentrações de lítio utilizadas no cultivo, mostraram ser 

tóxicas, especialmente para o repolho branco e a salsa.

7.10 Teores de lítio absorvidos pelas hortaliças durante o cultivo
A Tabela 14 apresenta valores de lítio absorvido pelas hortaliças quando o 

mesmo foi adicionado ao solo de cultivo. Na cultura de hortaliças feita sem adição de 

lítio no solo de cultivo não foi detectado o mesmo ( Tabela 11) nas hortaliças dentro  

da faixa de concentração e metodologias empregas. Isto indica que, para que um 

elemento esteja presente num vegetal  é necessário  que ele  esteja presente nos 

nutrientes  (solo,  água  ou  ar)  da  planta.  Observa-se  também  que  as  diferentes 

espécies de hortaliças absorveram quantidades diferentes do íon Li+. As variações 

Figura 27 - Cultivo de alface, repolho e 
salsa com LiCl adicionado ao solo.   Após 
26 dias de cultivo.

Figura 26 - Cultivo de alface, repolho e 
salsa sem LiCl adicionado ao solo.  Após 
26 dias de cultivo.

Fonte: Própria autoria Fonte: Própria autoria 
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nos dias de cultivo entre os dois blocos (26 e 45 dias) também indicam variações 

possíveis  nos  teores  de  absorção  do  íon  pelas  plantas.  Entretanto,  como foram 

cultivadas espécies diferentes nos dois blocos, não é possível afirmar que este é um 

fator determinante nas variações de concentrações. Como este trabalho é preliminar 

no nosso curso de química, sugere-se que para outros trabalhos, sejam adotados 

critérios diferentes para cultivo.

7.11 Teores de cálcio e de lítio absorvido pelas hortaliças
Quando temos solo rico em lítio e o mesmo é absorvido pelos vegetais,  os 

teores de cálcio absorvido são menores (Tabela 15) do que quando não há lítio 

presente  no  solo.  Este  fato,  de  acordo  com a  literatura,  deve-se  porque  o  lítio 

apresenta raio iônico semelhante ao cálcio, competindo então nos canais iônicos 

dos vegetais.  Como o cálcio é um elemento essencial  para os vegetais,  quando 

ocorrem  altas  concentrações  de  lítio  no  solo,  o  mesmo  substitui  o  cálcio, 

comprometendo a integridade da planta (salsa e repolho branco), como pode ser 

observado  na  Figura  27.  No  caso  da  salsa,  os  valores  são  divergentes.  Isso  é 

explicado  principalmente  pela  baixíssima  massa  utilizada,  gerando  desta  forma, 

grandes erros experimentais. Entretanto, para as outras hortaliças, os valores estão 

de acordo com a literatura.    

Tabela 14.Teores de lítio absorvidos pelas hortaliças.
Amostras 

alface lisa 

26 dias de cultivo

1,69 ± 4,81
repolho branco 14,87 ± 4,51
salsa 42,012 ± 16,66
alface crespa 1,44±1,29
cebola 
brócolis 
Obs.: Cultivo com lítio adicionado ao solo.

Li+ (mg/100g) 

45 dias de cultivo
1,44 ± 3,25
5,99 ± 1,22
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7.12 Estudos do comportamento do vidro em relação ao ataque químico de
        soluções contendo íons de metais alcalinos

 Determinou-se o pH (Tabela 16) das soluções utilizadas logo após o preparo 

das mesmas e depois de 30 dias guardadas em frascos de vidro.  

Tabela 16. Valores de pH de soluções de cloretos de metais alcalinos. 

Soluções de LiCl Soluções de KCl Soluções de NaCl
Concentrações

 (mg L-1)
A B A B A B

100 5,9 6,5 5,2 5,8 6,3 5,6
80 5,2 6,2 5,6 6,6 7,1 6,9
60 7,3 7,1 6,1 6,5 7,4 6,8
40 7,1 6,9 6,1 6,7 6,8 6,7
20 6,8 6,8 6,2 6,6 6,8 6,9

A: Determinação de pH em soluções recentemente preparadas.

B: Determinação de pH em soluções guardadas em frascos de vidro, de diferentes tipos, por 30 dias.

Nas soluções, utilizadas para fazer curvas de calibração, contendo cloretos de 

lítio e potássio observa-se um aumento de pH (Tabela 16 e Figuras 28, 29 e 30),  

após períodos de contato da solução com o vidro. Isto sugere um lixiviamento do íon 

sódio proveniente do vidro para a solução, sendo o sódio formador de uma base 

forte, NaOH.  Considera-se então, que a composição do íon sódio nos frascos de 

vidros utilizados é alta.  Entretanto, nas soluções de cloreto de sódio observa-se 

uma  diminuição   de  pH,  exceto  em  baixa  concentração  (20  mg  L-1).  Em  altas 

Tabela 15. Cálcio absorvido em relação ao lítio.

Amostras 
alface lisa (cultivo com Li) 1,69 ± 4,81
alface lisa (cultivo sem Li) nd
repolho (cultivo com Li) 217,22 ± 4,93 14,87 ± 4,51
repolho (cultivo sem Li) nd
salsa (cultivo com Li) 42,012 ± 16,66
salsa (cultivo sem Li) nd
Nd : não detectado

 Ca2+ (mg/100g) Li+ (mg/100g) 
 79,24 ± 2,54
 157,22 ± 3,63

254,06 ± 5,78
 150,09 ± 3,50
 461,96 ± 11,31

Obs: Análise por emissão atômica: Li+

Análise por absorção atômica: Ca2+
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concentrações do íon sódio na solução, sugere-se que houve deposição do mesmo 

no vidro, diminuindo assim o pH. Ao contrário, em baixa concentração  o íon sódio 

lixiviou do vidro para a solução, aumentando o pH. 

Figura 30. Valores de pH para soluções de cloreto 
de lítio.

Figura 29 - Valores de pH para soluções de cloreto de 
potássio.   

Figura 28 - Valores de pH para soluções de 
cloreto de sódio.
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Valores de coeficiente de correlação (R2) foram obtidos através de curvas de 

calibração analítica de determinações de íons lítio,  sódio e potássio por emissão 

atômica, das soluções consideradas como padrões e, seus respectivos valores de 

concentrações. Portanto, os valores de (R2) (Tabela 17) também sugerem que houve 

lixiviação dos íons sódio e potássio para as soluções. O que não ocorreu para o íon 

lítio.  Os  valores  de   R2 para  sódio  foram  bastante afetados,  bem  mais  que  o 

potássio, sugerindo que os frascos de vidro utilizados continham altos teores de íon 

sódio  na sua composição e  trocaram seus íons com as soluções em diferentes 

proporções, dependo do tipo da composição do frasco utilizado.  Os valores de  R2 

para  o  potássio  não  foram  tão  afetados,  isto  sugere  que  os  frascos   de  vidro 

utilizados continham uma proporção menor de íon potássio que de íon sódio. Os 

valores de R2  para o lítio foram todos aceitáveis para dados de análise em química 

analítica, indicando desta forma, que não houve troca iônica de lítio do vidro para a 

solução e vice-versa. 

Tabela 17. Coeficiente de correlação (R2), obtidos a partir de leituras de emissão atômica  de 

soluções de padrões de cloretos de metais alcalinos.

Coeficiente de 
correlação (R2)

lítio sódio potássio
nd 0,9135276755 0,9772996424

0,9988004648 0,9700758825 0,9842422017
0,999139017 0,9184495504 0,9877621116
0,9943689119 0,9393653193 0,96

nd : não determinado

Sugere-se então, que para trabalhos analíticos, utilizar vidros que contenham 

o elemento Boro na sua composição, pois este evita o ataque químico ao vidro, 

conforme sugere a literatura. Entretanto, neste trabalho foram utilizados frascos de 

vidro disponíveis em nosso laboratório, não sendo portanto, os recomendados para 

procedimentos analíticos.
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8 CONCLUSÃO
A partir das análises das cinzas obtidas através da calcinação de alimentos 

adquiridos no comércio e cultivados, determinou-se a concentração dos metais lítio, 

sódio, potássio e cálcio. 

As  concentrações  de  alguns  elementos  como  cálcio  e  potássio,  foram 

comparadas  com  a  literatura,  e  verificou-se  que  os  valores  encontrados  são 

semelhantes  aqueles   tabelados.  Destaca-se  porém,  que  há  variações  nas 

concentrações  e,  de  acordo  com  a  literatura  estas  são  devidas  às  variações 

climáticas de cada região onde o vegetal é cultivado.

Em relação aos tratamentos matemáticos dos dados experimentais, destaca-

se  que no caso da análise do elemento lítio, obteve-se um valor de coeficiente de 

correlação  (R2)  dentro  da  faixa  analítica  aceitável.   Entretanto,  em  relação  aos 

elementos sódio e potássio,  os valores de  R2 estão fora dos limites aceitáveis para 

uma  análise  quantitativa.  Portanto,  justifica-se  este  fato  pelo  uso  de  materiais 

inadequados, como vidrarias utilizadas, que trocam seus íons sódio e potássio com 

soluções guardadas nos mesmos. 

No cultivo de hortaliças com presença de íons lítio no solo observou-se que o 

mesmo foi  tóxico para  as  hortaliças,  salsa  e repolho branco,  nas concentrações 

administradas no solo. Comparando-se os cultivos de hortaliças sem adição de íons 

lítio  no  solo  e  cultivos  com  adição  de  lítio,  destaca-se  que  o  íon  somente  foi 

detectado nos vegetais cultivados em solo com adição de lítio. Portanto, para que 

um vegetal absorva nutrientes, os mesmos devem estar presentes no solo, na água 

ou no ar. 

8.1 Propostas de trabalhos futuros

– Plantio de hortaliças em solo contaminado com pilhas de diferentes metais.

– Estudo da dosagem de lítio limite para algumas plantas.

– Estudo de outras técnicas para a abertura de amostras orgânicas.
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