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Terminologia 

 Espectroscopia: Parte da ciência que estuda o fenômeno 

relacionado à interação da matéria com a luz 

eletromagnética. 

 

 Espectrometria: É a técnica (aplicação prática/método) 

pelo qual os fenômenos espectroscópicos são estudados.  

IUPAC: Compendium of Chemical Terminology, Gold Book, 2012. 2 



 Os métodos espectroscópicos podem ser classificados de 

acordo com a região do espectro eletromagnético 

envolvida na medida.  

 

 As regiões espectrais que têm sido empregadas incluem 

os raios Ɣ, os raios X, ultravioleta(UV), visível, 

infravermelha (IV), microondas e radiofreqüência (RF). 

 

3 



4 

 Espectroscopia UV-Visível: baseia-se em medidas de 

absorção da radiação eletromagnética, nas regiões visível 

e ultravioleta do espectro.  

 

 Mede-se a quantidade de luz absorvida pela amostra e 

relaciona-se a mesma com a concentração do analito.  
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Propriedades da radiação 

eletromagnética 
 

 A radiação eletromagnética pode ser descrita como uma 
onda com propriedades como comprimento de onda, 
frequência, velocidade e amplitude. 

 

 O modelo ondulatório falha quando se considera os 
fenômenos associados com a absorção e emissão de 
energia radiante. Para esses processos, a radiação 
eletromagnética pode ser tratada como pacotes discretos 
de energia ou partículas chamadas fótons. 
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 Quando se lida com fenômenos como a reflexão, 

refração, interferência e difração, a radiação 

eletromagnética é modelada de forma conveniente como 

ondas constituídas de um campo elétrico e um campo 

magnético oscilantes e perpendiculares entre si.  
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Características das ondas 

 Comprimento de onda (λ): distância entre dois pontos na 

mesma fase da onda. 

 Período (p): O tempo em segundos necessário para a 

passagem de dois máximos sucessivos ou dois mínimos por 

um ponto fixo no espaço. 

 Frequência (n): número de ciclos que passam num ponto 

fixo, por segundo. É o inverso do período. 
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 A frequência da onda de luz, ou de qualquer onda de 

radiação eletromagnética, é determinada pela fonte que a 

emite e permanece constante independentemente do 

meio que esta atravessa. 
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  O índice de refração n de um meio mede a extensão 

da interação entre a radiação eletromagnética e o meio 

através do qual ela passa. Ele é definido como: 
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A natureza de partícula da luz 
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 Em muitas interações entre radiação e matéria, é mais 

útil considerar a luz como constituída por fótons. 

  Podemos relacionar a energia de um fóton com seu 

comprimento de onda, frequência e número de onda 

por: 

 

 

 

 h = Constante de Planck =  

 

 



Praticando 
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1- Calcule o número de onda de um feixe de radiação 

infravermelha de comprimento de onda de 5,00 um. 

 

2- Calcule a energia em joules do fóton do exemplo 

anterior. 

 



O espectro eletromagnético 
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 Radiação Ultravioleta: é a radiação de freqüência mais 

alta do que a da luz violeta. Seu comprimento de onda é 

inferior a 400 nm.  

 

 Radiação Infravermelha: é a radiação que conhecemos 

como calor, tem uma freqüência mais baixa e um 

comprimento de onda maior do que a luz vermelha. Seu 

comprimento de onda é maior do que 800 nm.  

 

 Radiação Visível: é aquela que os nossos olhos enxergam, 

ou seja, corresponde a radiação eletromagnética com 

comprimentos de onda no intervalo de 400 à 800 nm.  

 



Medidas espectroscópicas 
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 A amostra é geralmente estimulada aplicando-se energia 

na forma de calor, energia elétrica, luz, partículas ou por 

uma reação química. 

 

 Antes de se aplicar o estímulo, o analito se encontra 

predominantemente em seu estado de energia mais 

baixo ou estado fundamental. 
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 O estímulo então resulta que algumas das espécies do 

analito sofrem uma transição para um estado de maior 

energia ou estado excitado. 

 

 Medidas: 

Quantidade de radiação eletromagnética emitida 

Quantidade de radiação eletromagnética absorvida. 
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 Quando a amostra é estimulada pela aplicação de uma 

fonte de radiação eletromagnética externa, muitos 

processos são possíveis de ocorrer. A radiação pode ser: 

 

  Espalhada 

Refletida 

Absorvida 
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 Espectroscopia de absorção: medida da quantidade 
de luz absorvida em função do comprimento de onda.  

 

 Espectroscopia de fotoluminescência: medida da 
emissão de fótons após a absorção.  

 

 Espectroscopia de absorção na região do UV-Vis: 

Química  

 Biologia 

Ciências forenses 

 Engenharia 

Agricultura 

Análises clínicas 
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 A absorção de radiação UV-Visível se deve ao fato das 
moléculas apresentarem elétrons que podem ser 
promovidos a níveis de energia mais elevados mediante a 
absorção de energia.  

 

 Em alguns casos a energia necessária é proporcionada 
pela radiação com comprimentos de onda no visível e o 
espectro de absorção estará na região visível. 

 

 Em outros casos, é necessária energia maior, associada à 
radiação ultravioleta.  
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 Fluorescência é mais rápida que a fosforescência. 



O Processo de absorção 
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 A transmitância T da solução é a fração da radiação 

incidente transmitida pela solução. 
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 A absorbância A de uma solução está relacionada com a 

transmitância de forma logarítmica. 

 

 Quando a absorbância de uma solução aumenta, a 

transmitância diminui. 
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Lei de Lambert-Beer 
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 De acordo com a lei de Beer, a absorbância é 

diretamente proporcional à concentração de uma espécie 

absorvente c e ao caminho óptico b do meio absorvente. 
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 Lei de Beer: 

Determinação da absortividade molar das substâncias 

Determinação da concentração 

 

 As absortividades podem variar de acordo com: 

 Solvente 

Composição da solução 

 Temperatura  
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Limitações da Lei de Beer 
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 A Lei de Beer é uma lei limite, ou seja, é válida somente 
para soluções diluídas. 

 

 A lei de Beer é válida apenas para soluções diluídas 
(≤0,01𝑚𝑜𝑙/L). 

 

 Em altas concentrações a distância média entre as 
moléculas ou íons responsáveis pela absorção é pequena, 
de forma que cada partícula afeta na distribuição de 
carga da partícula vizinha. 



35 

 

 

Balões volumétricos contendo [Fe(fenatrolina)3]2+ com concentrações de Fe na faixa 

entre 1 mg/L (esquerda) até 10 mg/L (direita).  



Praticando 

36 



Aplicação da Lei de Beer para misturas 
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 A lei de Beer aplica-se também para soluções contendo 

mais de um tipo de substância absorvente. Se não houver 

interações entre as várias espécies 



Espectros de absorção 
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 Espectro de absorção: é um gráfico da absorbância 

versus o comprimento de onda 

Espectro de absorção típicos do permanganato de potássio 



 Espectros de absorção 
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 Identificar substâncias: as curvas de absorção são uma 

espécie de “impressão digital” das substâncias e caracte- 

rizam a presença desses compostos.  

 

 Identificar grupamentos químicos.  

 

 Indicar os comprimentos de onda para a dosagem das 

substâncias.  

 



Absorção molecular 
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 A absorção molecular nas regiões do ultravioleta e visível 

consiste em bandas de absorção constituídas por linhas 

próximas entre si. 

Espectro da tetrazina em diferentes solventes 



Colorimetria 
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 A percepção visual da cor depende da absorção seletiva de 
certos comprimentos de onda da luz incidente pelo objeto 
colorido.  

 

 Os demais comprimentos de onda são refletidos ou 
transmitidos de acordo com a natureza do objeto e são 
percebidos pelo olho como a cor do objeto.  

 

 Objeto branco: reflete igualmente todos os comprimentos de 
onda.  

 

 Objeto preto: reflete pouca luz de qualquer comprimento de 
onda.  
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Praticando 
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 O íon Cr(II) em água, [Cr(H2O)6]2+, absorve luz com 

comprimento de onda de 700 nm. Qual a cor da 

solução? Justifique.  

 



Praticando 
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 A diferença de energia entre os 

orbitais 3s e 3p é de 2,107 eV. 

Calcule o comprimento de onda 

da radiação que será absorvida 

ao se excitar um elétron de um 

orbital 3s para o estado 3p 

  

  (1 eV = 1,60 x 10 ̄19 J). 
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Uma solução padrão de determinado composto orgânico exibe 

o espectro de absorção a seguir. 

 a) Considere a análise quantitativa deste composto, por 

espectrofotometria e especifique em que comprimento de 

onda você realizaria tal análise.  

b) Especifique a cor predominante da luz absorvida e a cor da 

luz transmitida pela solução em questão. Justifique sua 

resposta.  

 



Todas as moléculas absorvem 

radiação UV-Vis? 
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Próxima aula!!!! 

 

Desvios da Lei de Beer  

Instrumentação 

Aplicações 



Exercícios 
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1- Calcule a freqüência em hertz  

(a) um feixe de raios X com comprimento de onda igual a 
2,97 Å. 

(b) a linha a 632,8 nm produzida pelo laser de He-Ne. 

(c) um pico de absorção infravermelho a 3,75 um. 

 

2- Expresse as seguintes absorbâncias em termos de 
porcentagem de transmitância: 

(a) 0,0350 

(b) 0,310 

(c) 0,494 
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3- A 580 nm, o comprimento de onda de seu máximo de 

absorção, o complexo FeSCN2+ apresenta uma 

absortividade molar de 7,00  10^3 L/ cm mol. Calcule: 

 

(a) A absorbância de uma solução 3,75x10^-5mol/L do 

complexo a 580 nm em uma célula de 1,00 cm. 

 

(b) A absorbância de uma solução na qual a concentração do 

complexo é duas vezes aquela do item (a). 

 

(c) A transmitância das soluções descritas nos itens (a) e (b). 

 

(d) A absorbância de uma solução que apresenta a metade da 

transmitância daquela descrita no item (a). 
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4- Uma solução contendo 8,75 ppm de KMnO4 apresenta 

uma transmitância de 0,743 em uma célula de 1,00 cm a 

520 nm. Calcular a absortividade do KMnO4. 


