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1 – INTRODUÇÃO 

 

Uma questão essencial para os químicos e outros profissionais de áreas 

correlatas é a determinação da relação existente entre a quantidade de uma 

substância (normalmente denominada soluto) e o volume total da mistura. A 

constante de proporcionalidade determinada por esta relação é denominada 

concentração e pode ser expressa de diferentes formas. 

Existem diversas técnicas para determinar a concentração de um determinado 

soluto numa solução, dentre elas destacam-se as denominadas espectroscópicas, que 

tem como princípio a interação de radiação eletromagnética com a matéria. De 

fato, diferentes substâncias interagem diferentemente com a luz, o que permite 

relacionar alguns fenômenos ópticos como o “desvio de luz polarizada” e a “absorção 

seletiva de luz” com a concentração destas substâncias em um determinado meio. 

Na presente prática utilizaremos um colorímetro, que consiste em um 

equipamento que possui fonte de energia que emite radiações com comprimentos de 

onda específicos, que são: 430, 470, 565 e 635 nm. Estes comprimentos de onda 

correspondem às cores violeta; azul; verde e vermelha, respectivamente. Na Tabela 1 

é descrito freqüências e comprimentos de ondas das principais cores. 

 

Tabela 1: Cores, freqüências e comprimentos de onda 
Cor Frequência (THz) Comprimento de onda (nm) 

violeta 668-789 380-450 
azul 631-668 450-475 
ciano 606-630 475-495 
verde 526-606 495-570 

amarelo 508-526 570-590 
laranja 484-508 590-620 

vermelho 400-484 620-750 
 

De acordo com a teoria da cor complementar – Figura 1, há pares de cores 

complementares que são o azul-amarelo e o vermelho-verde. Portanto, uma solução 

que possui forte absorção somente no violeta-azul, se apresenta amarela aos nossos 

olhos, enquanto que uma solução que absorve somente na região espectral do 

‘vermelho’ será, para nós, uma solução verde. Uma substância também poderá ser 

verde se absorver todas as cores exceto a luz verde, é o caso da clorofila. 
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Figura

Com o colorímetro serão obtidos valores de transmitância (

(A). Ambos os valores dependem da absortividade e da concentração da amostra bem 

como do caminho óptico percorr

sendo a fração da intensidade da radiação eletromagnética que atravessa uma 

determinada solução e pode ser dada pela equação 1.

Equação 1:

onde Io = Luz incidente e I = Luz que atravessou a solução;

A absorbância (A) é definida como sendo a parte da radiação que foi absorvida 

pela amostra. A absorbância pode ser obtida através da Equação 2.

Equação 2:

Atenção: Este procedimento permite a preparação de soluções com valores 

aproximados de concentração. Existem métodos analíticos para o preparo de soluções 

que não serão discutidos no momento.

 

 

2 – OBJETIVOS 

- Preparar soluções em diferentes concentrações por diluição e determinar a 

concentração utilizando-se um colorímetro.

- Compreender o conceito de solução do ponto de vista quantitativo.

- Compreender como a interação de luz com matéria pode ser a base para o 

desenvolvimento de técnicas de análise quantitativa.

 

 

3 – MATERIAIS E REAGENTES

 

1 estante para tubos de ensaio;

8 tubos de ensaio; 
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Figura 1: Roda das cores complementares 

Com o colorímetro serão obtidos valores de transmitância (T), e de absorbância

. Ambos os valores dependem da absortividade e da concentração da amostra bem 

como do caminho óptico percorrido pela luz. A transmitância (T) é definida como 

sendo a fração da intensidade da radiação eletromagnética que atravessa uma 

determinada solução e pode ser dada pela equação 1. 

 
Equação 1:   T = I/Io; 

 

= Luz incidente e I = Luz que atravessou a solução; 

definida como sendo a parte da radiação que foi absorvida 

pela amostra. A absorbância pode ser obtida através da Equação 2. 

 
Equação 2:   A = - log T ou A= - log(I/Io) 

 

: Este procedimento permite a preparação de soluções com valores 

concentração. Existem métodos analíticos para o preparo de soluções 

que não serão discutidos no momento. 

Preparar soluções em diferentes concentrações por diluição e determinar a 

se um colorímetro. 

conceito de solução do ponto de vista quantitativo. 

Compreender como a interação de luz com matéria pode ser a base para o 

desenvolvimento de técnicas de análise quantitativa. 
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), e de absorbância 

. Ambos os valores dependem da absortividade e da concentração da amostra bem 
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definida como sendo a parte da radiação que foi absorvida 

: Este procedimento permite a preparação de soluções com valores 
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Compreender como a interação de luz com matéria pode ser a base para o 
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2 béquer de 50 mL; 

1 pisseta de 500 mL com água destilada; 

1 proveta de 10 mL; 

2 pipetas de Pasteur; 

10 mL de solução de alaranjado de metila (0,12%); 

Computador com kit LabView®; 

Colorímetro; 

 

 

4 – PROCEDIMENTO 

 

4.1- Para preparar as amostras: 

 

Alaranjado de Metila 

1. Numerar os tubos de ensaio de 1 a 8; 

2. Transferir 10,0 mL da solução estoque de alaranjado de metila para o tubo de 

ensaio (1); 

3. Transferir para o tubo de ensaio (2) uma alíquota de 6,0 mL da solução estoque 

de alaranjado de metila e complete o volume com H2O destilada para 10,0 mL; 

4. Repetir a etapa 3 para preparar soluções nos tubos (3) até (8), partindo sempre 

da solução preparada no tubo anterior; 

5. Calcular as concentrações, em mg L-1, das 8 soluções. 

 

– Para calibrar e realizar as medidas com o colorímetro 

1. Ligue o computador; 

2. Conecte o colorímetro à interface e a interface ao computador; 

3. Ligue a interface; 

4. Abra o programa LoggerPro®; 

5. Selecione o λ = 430 nm através dos botões ‘<’ ou ‘>’ do colorímetro; 

6. Coloque água destilada em um cubeta; 

7. Coloque a cubeta com água destilada dentro do colorímetro; 

8. Aperte o botão <Cal>, e espere a luz vermelha parar de piscar;  “Os valores de 

absorbância e transmitância devem ser ~ 0.001 e 100%, respectivamente” 

9. Coloque a solução de alaranjado de metila do tubo (5) na cubeta e meça a 

absorbância e a %transmitância no λ previamente selecionado; 

10. Anote os valores obtidos de A e %T na Tabela 1. 

11. Repita os itens 5, 7, 8, 9 e 10 alterando o λ para 470; 565 e 635; 
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12. Feche o programa LoggerPro® sem gravar os dados. 

13. Fixar o λ no qual a absorbância foi maior (“Transmitância menor”) e calibrar o 

colorímetro; 

14. No desktop, abra o arquivo “colorimetria”; 

15. Selecione o tipo de medida; Vá até ‘Experiment’--> ‘Data Collection’ e coloque 

o valor ‘1’ para ‘Length’  e ‘second/sample’ e clique em ‘done’;* 

16. Coloque a solução do tubo 8 e click em ‘collect’; 

17. Click em ‘keep’ e insira o valor de concentração de alaranjado de metila da 

amostra; 

18. Troque e meça a absorbância das soluções 8 a 1 repetindo os passos 16 e 17; 

19. Tecle “ctrl+J” para ajustar o gráfico de Absorbância (ou %transmitânica) vs 

Concentração; 

 

Determine a concentração da solução-problema disponibilizada pelo professor, 

através da curva de absorbância previamente feita. 

 

Tabela 1: Valores de %Transmitância e de Absorbância das amostras 

Amostra 
Λ 

430 470 565 635 
%T / A %T / A %T / A %T / A 

Alaranjado de Metila / / / / 
 



___________________________________Colorímetro – Uma visão quantitativa da lei de Beer-Lambert 

* Você verá algo desse modo: 

 

 

QUESTÕES 

1) Porque a solução de alaranjado de metila tem maior absorção de luz abaixo de λ = 

470? 

 

 

DESCARTE DE RESÍDUOS 

- As soluções diluídas do corante alaranjado de metila utilizadas podem ser 

descartadas normalmente na pia com água em excesso. A solução do tubo (1) pode 

ser devolvida ao frasco original. 

 

 

PARA PREPARAR AS SOLUÇÕES 

 

Alaranjado de Metila 0,12%: Pesar 1,20 g do indicador e dissolver em 1 Litro de água 

destilada. 
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Material Suplementar 

Alaranjado de Metila: Corante e indicador 

ácido-base. 

Nome IUPAC: 4-dimetilaminoazobenzeno

benzene - 4'-sulfonic acid sodium salt); Sinônimos: ácido p

azobenzenosulfônico, alaranjado de metilo

heliantina e metilorange (MO); 

Fórmula molecular: C14H14N3NaO
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