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O que é?

• É um método analítico que baseia-se na 
interação da matéria com a radiação 
eletromagnética calculando o quanto é 
absorvido e quanto é transmitido. 



Luz 

• Resultado de elétrons que migraram nas camadas 
eletrônicas formando uma onda eletromagnética. 

• Existem vários tipos de comprimento das ondas 
eletromagnéticas diferenciando os tipos de ‘’luz’’.



Comprimento de onda 



Diferentes comprimentos de onda



Luz na espectrofotometria 

• Trabalhamos através da luz visível que são as 
principais 7 cores:



Como funciona o espectrofotômetro

• Quando lançamos uma luz em uma amostra, 
(radiação incidente) parte desta radiação é 
absorvida pela amostra, já a outra parte da 
mesma radiação não é absorvida (radiação 
transmitida). 



Radiação 

• A radiação incidente sempre será maior que a 
transmitida.

• Absorbância: radiação absorvida pela amostra

• Transmitância: radiação não absorvida 
(radiação transmitida).

*↑ concentração - ↑absorção ↓transmitância



Espectrofotômetro 



Lei de Lambert-Beer

• Diz que a absorbância é diretamente 
proporcional à concentração do soluto.

A: absorbância 

ε: absorvidade molar

b: caminho óptico

c: concentração



Desvios da lei de Beer

• A lei só é válida para baixas concentrações.
*Quando temos uma alta concentração a interação entre as 
moléculas afeta a distribuição de cargas, alterando o 
resultado na análise.

• Não pode ocorrer reação durante a análise.

• A lei só é válida para a análise em luz 
monocromática (para um único comprimento de 
onda). 



Espectrofotômetro 

• Instrumento de análise da espectrofotometria.



Espectrofotômetro 



Componentes de um 
espectrofotômetro

• FONTE DE LUZ: composta por uma lâmpada de 
deutério (UV) e uma lâmpada de tungstênio 
(visível).

• MONOCROMADOR: prima ou dispositivos 
eletrônicos que transformam a luz em 
comprimentos de onda.



Componentes de um 
espectrofotômetro

• CUBETA: recipiente para a amostra feita de 
material transparente.

• DETECTOR: detecta a radiação transmitida e 
transfere para a maquina em forma de 
números.



Procedimento 

• São necessários 3 tubos para a identificação 
da amostra: 

1.REAGENTE (tubo bco): zerar a absorbância do 
aparelho 

2. PADRAO: concentração conhecida 

3.AMOSTRA: é o analito



Procedimento 



Procedimento 

Após zerar o aparelho com X quantidade de 
reagente, preparamos os dois outros tubos (padrão 
e amostra) colocando a mesma quantidade X de 
reagente, só que em um tubo terá o padrão e no 
outro terá a amostra com a mesma quantidade.

Primeiro analisamos o padrão e depois a amostra 
no espectrofotômetro e então fazemos uma regra 
de 3 para saber a concentração da amostra.



Exemplo do procedimento 

• Após prepararmos os tubos e zerarmos o 
aparelho com o reagente e analisarmos os 
tubos:

PADRÃO- 0,3 concentração e 0,234 de absorção

AMOSTRA- X concentração e 0,320 de absorção 

0,3 --- 0,234        X: 0,410

X----- 0,320



Importante 

Curvas de calibração: é necessário que o 
aparelho seja calibrado e preparado antes de ser 
utilizado para que não ocorra erros analíticos.

As curvas oferecem valores de referencia para 
serem analisados e comparados.



Aplicações 

• Dosar TGO/ TGP 

• Dosar uréia

• Dosar glicose 

• Dosar triglicérides, colesterol 

• Hemoglobina 

• ...



Como ocorre a absorção de luz 

Em compostos ORGANICOS: ligações duplas e 
triplas de estruturas cíclicas absorvem melhor a 
radiação.

Em compostos INORGANICOS: metais absorvem 
a radiação.


