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Curso Prático de Espectrometria de Absorção Atômica – Os “Princípios da Técnica AAS” e 

a Sua Utilização na “Indústria de Galvanoplastia” 
 

 

 
  Considerada como uma técnica analítica bem sucedida, a espectrometria de 

absorção atômica (AAS - Atomic Absorption Spectrometry) é uma das mais utilizadas na 

determinação de elementos metálicos em baixas concentrações, que estão presentes numa 

variedade de amostras, sejam estas líquidas, sólidas, em suspensão, e até mesmo gasosas, 

podendo estar associada a sistemas de análise em fluxo e permitir estudos de especiação. 

 Neste contexto, podemos ressaltar que a sua utilização em análises quantitativas de 

metais é empregada nos mais diferentes setores, seja acadêmico ou industrial, por exemplo, 

empresas dos setores de lubrificantes, combustíveis, análises ambientais, e mesmo em 

fluidos biológicos, estão entre as mais diversas aplicações de sua utilização. Quanto ao 

setor de tratamento de superfícies, a sua utilização em análise dos banhos e controle físico-

químicos das matérias-primas, estão entre as aplicações desta técnica. 

 Todas as aplicações analíticas modernas da AAS tiveram origem a partir de 

trabalhos publicados no final da década de 50 que propuseram pela primeira vez o uso da 

AAS para análises químicas. Marcando, em 2005, o aniversário de 50 anos de existência 

desta publicação, deve-se reconhecer que o uso da AAS muito contribuiu para o progresso 

científico neste meio século. 

 Atualmente, verifica-se que a AAS é ainda bastante empregada e que ganha 

bastante força com o emprego de técnicas de injeção em fluxo e possibilidade de separação 

e pré-concentração on-line. Sendo que o uso e o interesse pela AAS não são somente 

representados pelo número de publicações, que são indicativos do interesse acadêmico, mas 

sim, pelo número de laboratórios que fazem uso desta técnica. 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 
 



 
 
Este curso tem por objetivo oferecer aos estudantes e profissionais da área de 

química a possibilidade de um maior conhecimento desta técnica analítica, oferecendo-lhes 
a oportunidade de uma melhor capacitação na execução e interpretação de ensaios 
envolvendo a cromatografia gasosa. Neste sentido, este projeto tem como “escopo 
principal” apresentar por meio da realização de práticas experimentais “os conceitos 
básicos” de uma análise por espectrometria de absorção atômica.  

Assim, o desenvolvimento deste curso foca “a parte prática” onde o estudante 
deverá realizar uma série de ensaios laboratoriais operando o equipamento e, 
posteriormente, analisando e interpretando os resultados obtidos visando que o estudante 
ganhe maior experiência quanto a “operação do equipamento” e “obtenção e 
interpretação dos resultados analíticos” com foco em análises realizadas em industrias 
do setor de galvanoplastia.  

  

 

O curso proposto tem como “público-alvo principal’ todos os profissionais da área 
da química que “não tenham experiência” com esta técnica analítica ou que “busquem 
ganhar um maior conhecimento” sobre os principais “conceitos básicos” empregados na 
análise de diferentes produtos por espectrometria de absorção atômica. Neste sentido, o 
conteúdo programado contempla estudantes de técnico em química, bacharelado em 
química, engenharia química, entre outros, que busquem “iniciar-se ou se capacitar na 
referida técnica”. 
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4. INFORMAÇÕES DO INSTRUTOR 
 

3. PÚBLICO ALVO 
 

2. OBJETIVOS 
 



 
 

1. Introdução à Espectrometria atômica.  
1.1. Transições eletrônicas em átomos. 
1.2. Largura das linhas atômicas. 
1.3. Alargamento natural, 
1.4. Alargamento por efeito Doppler, 
1.5. Alargamento colisional.  

 
2. Espectrometria de absorção atômica com chama. 

2.1. Histórico.  
2.2. Fundamentos da espectrometria de absorção atômica. 
2.3. Instrumentação: 
2.4. Fontes de radiação, 
2.5. Sistema de injeção-nebulização, 
2.6. Características da chama, 
2.7. Produção do vapor atômico, 
2.8. Detectores. 
2.9. Correção de fundo usando lâmpada de deutério. 

 
3. Interferências. 

3.1. Tipos de interferências. 
3.2. Modificadores químicos. 
3.3. Vantagens e desvantagens do uso de modificadores químicos. 
3.4. Tipos de modificadores. 
3.5. Modificadores permanentes. 
3.6. Interferências em fase vapor e em fase condensada. 
3.7. Espectrometria de absorção atômica com fonte contínua.  

 
4. Análises Por AAS 

4.1 Determinação de chumbo em soda cáustica 
4.2 Determinação de cobre em ácido clorídrico 
4.3 Determinação do ferro em óxido de zinco 
4.4 Determinação de zinco, ferro e níquel em efluente de galvanoplastia 
4.5 Determinação de cádmio em hipofosfito de sódio.  
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