
Com que se como isso?

Análise Instrumental
Os métodos da química analítica podem ser classificados de acordo com a maneira de executar 

a análise:

 - Análise clássica ou análise instrumental

As técnicas de análise clássicas (ou não-instrumental) utilizem, em geral, reações quantitativas 
em fase aquosa ou medição de volume em fase gasosa. Os instrumentos são simples como vidraria 
graduada, balanças analíticas, pHmetros e etc. Em geral são destrutivas.

As técnicas de análise instrumental utilizem uma aparelhagem que permitem as determinações 
baseadas nas propriedades físicas dos elementos a determinar. Estas análises são executadas seja sobre 
a amostra tal qual seja sobre sólidos preparados ou sobre soluções das amostras.

Espect... o quê?

Espectrofotometria 1
O que é? É um método espectroscópico baseado na absorção da radiação nos comprimentos de onda (λ) 
da região do Ultravioleta e do Visível.

Qual o instrumento? O espectrofotômetro é um instrumento que permite comparar a radiação absorvida 
ou transmitida por uma solução que contém uma quantidade desconhecida de soluto, e uma quantidade 
conhecida da mesma substância.

Do que é formado?



 
-  Fonte de Luz:  É a fonte de radiação.  Deve possuir  alta  intensidade de emissão numa dada região 
espectral, distribuição espacial uniforme da radiação emitida e estabilidade. Geralmente se usa lâmpadas 
de tungstênio, deutério e xenônio.

 -  Seletor  de faixa espectral:  Dispositivo  que seleciona qual  o comprimento de onda dependendo da 
radiação emitida pela fonte. Podem ser usados  filtros ópticos (possuem isolamento preponderante), 
prismas (são geralmente utilizados na região do visível, abaixo de 400 nm são necessários prismas de 
quartzo ou de sílica fundida. A seleção do comprimento de onda é feita pela dispersão da luz incidente em 
um determinado ângulo do prisma) ou monocromadores (possuem uma fenda de entrada da luz, lente 
colimadora, elemento de dispersão do feixe e uma fenda de saída).
    O comprimento de onda da luz transmitida através do monocromador pode ser continuamente variada e 
o espectro resultante analisado.
 -  Amostra:  O que será analisado. Pode ser armazenada em cubetas de variadas constituições como 
acrílico, vidro (visível) ou quartzo (UV).
 - Detector: Transforma o sinal luminoso em elétrico.

Em quais amostras? Todas as substâncias podem absorver energia radiante, mesmo o vidro que parece 
completamente transparente absorve comprimentos de ondas que pertencem ao espectro visível. A água 
absorve  fortemente  na  região  do  infravermelho.  A  absorção  das  radiações  ultravioletas,  visíveis  e 
infravermelhas dependem das estruturas das moléculas, e é característica para cada substância química. 
A absorção de uma dada substância é afetada se ela contêm um cromóforo. O cromóforo é um grupo 
funcional que tem absorção característica na região do espectro visível ou UV.

Como ocorre? Quando a luz atravessa uma substância, parte da energia é absorvida: a energia radiante 
não  pode  produzir  nenhum efeito  sem ser  absorvida.  A  espectroscopia  de  absorção  molecular  está 
baseada na medida de absorbância (A) ou transmitância (T).
A cor das substâncias se deve a absorção de certos comprimentos de ondas da luz branca que incide 
sobre elas, deixando transmitir aos nossos olhos apenas aqueles comprimentos de ondas não absorvidos 
em determinado espectro.

Que espectro? O espectro eletromagnético cuja radiação pode ser captada pela vista humana. Identifica-
se esta radiação como sendo a luz visível, ou simplesmente luz. Esta faixa do espectro situa-se entre a 
radiação infravermelha e a ultravioleta.  Para cada freqüência da luz visível  é  associada uma cor.  Os 
comprimentos de onda desta radiação estão compreendidos entre os 400 e 700 nanômetros.

Lei da cerveja! Eita cachaçada!

Espectrofotometria 2
O que é absorbância? é o logaritmo decimal do quociente entre as intensidades das radiações, incidente 
e transmitida. Simbolizado com a letra A.

Hã?  Na  verdade  é  uma  propriedade  de  determinada  amostra  que  obedece  a  Lei  de  Beer  e  está 
relacionada à radiação absorvida pela amostra. Diferente do conceito de transmitância que seria a fração 
de radiação luminosa que passa pela amostra.

Quê? ... Matematicamente a absorbância e a transmitância são expressas assim:

A= abc = - log T
T= P/P0



Sendo P= poder radiante (o quanto de energia que incide/emerge em certa área por unidade de tempo); 
a=  absortividade  molar;  b=  caminho  óptico  (o  comprimento  do  caminho  da  luz  na  amostra)  e  c= 
concentração da amostra.

Mas e a lei de Beer? Afirma que a absorbância é diretamente proporcional à concentração da amostra. 
Isso é provado, pois o feixe de radiação incidente na amostra diminui sua potência proporcionalmente ao 
número de moléculas absorventes.

O problema é que essa lei  tem algumas limitações. Por exemplo: a lei  é válida somente para 
baixas  concentrações,  pois  a  altas  concentrações  ocorre  a  interação  entre  as  moléculas  afetando  a 
distribuição de carga e, assim alterando o coeficiente de absortividade molar (limitação real); quando um 
analito se dissocia, se associa ou reage com um solvente pode dar um produto que tem um espectro de 
absorção diferente (desvio químico) e a lei só é válida para radiação monocromática, ou seja, para um 
único comprimento de onda (λ).

Numa bela manhã de sol!

Cor e luz
A cor de cada objeto que vemos é resultado da reflexão de certos comprimentos de onda da 

radiação (luz) que incide sobre eles.
Na  verdade,  parte  da  radiação  que  incide  no  objeto  é  absorvida  e  outra  parte  é  refletida.  O 

comprimento de onda da radiação que é absorvida determina a cor do objeto e o comprimento refletido a 
“cor aparente” que nós percebemos. A tabela abaixo mostra as relações cor-complemento:

Intervalo de λ (nm) Cor Complemento
400 – 435 Violeta Verde - Amarelo
435 – 500 Azul Amarelo
580 – 595 verde Vermelho
580 – 595 Amarelo Azul
595 – 610 Laranja Azul-esverdeado
610 – 750 Vermelho Verde

Escrevendo com lápis de cor?

cromatografia
Palavra de 13 letras, polissílaba com dois encontros consonantais que é usada como método de 

separação de  componentes  de  determinada  amostra  de  maneira  física  se  aproveitando  da 
afinidade destes por certas fases presentes no sistema em contato.

Todas as técnicas cromatográficas utilizam uma fase estacionária e uma fase móvel.
A  fase  estacionária é  formada  de  um  material  escolhido  para  reter  de  forma 

diferenciada os componentes da amostra que se deseja separar.
A  fase  móvel é  o  material  que  se  desloca  pela  fase  estacionária,  arrastando  os 

componentes da amostra.
Após transitar pela fase estacionária, por um percurso de distância adequadamente escolhida, os 

componentes da amostra se separam e são assinalados pelo sistema detector na seqüência: do primeiro 
componente menos retido, ao último componente mais retido pela fase estacionária.



Os principais métodos cromatográficos são:

 - cromatografia em papel (CP)

A cromatografia em papel (CP) é uma das técnicas mais simples e que requer menos instrumentos 
para  sua realização,  porém é a  que  apresenta  as  maiores  restrições  para  sua utilização em termos 
analíticos.

Neste tipo de cromatografia, uma amostra líquida flui por uma tira de papel adsorvente disposto 
verticalmente.

O papel  é composto por moléculas de celulose que possuem uma forte afinidade pela água 
presente na mistura de solvente, mas muito pouca afinidade pela fase orgânica, atuando como suporte 
inerte contendo a fase estacionária aquosa (polar). Desta forma, parte do soluto deixa o papel e entra na 
fase móvel, separando-se do resto.

 - cromatografia de camada delgada (CCD)

Na cromatografia em camada delgada (ou do inglês TLC), a fase estacionária é uma camada fina 
formada por um sólido granulado (sílica, alumina, poliamida, etc.) depositado sobre uma placa de vidro, 
alumínio  ou outro  suporte  inerte.  Pequenas gotas  de  solução das amostras  a  serem analisadas  são 
aplicadas em um ponto próximo ao extremo inferior da placa. Deixa-se a placa secar e, então coloca-se a 
mesma em um recipiente contendo a fase móvel (solvente ou mistura de solventes).  A polaridade do 
solvente deverá ser de acordo com a substância que se deseja separar.

Como somente a base da placa fica submersa, o solvente começa a molhar a fase estacionária e 
sob por capilaridade.

Deixa-se secar a placa após o deslocamento da fase móvel sobre ela. A revelação da placa é 
feita com a aplicação de um reativo que de cor às substâncias de interesse.

 - cromatografia gasosa (CG)

A fase estacionária da cromatografia gasosa é um material,  líquido ou sólido, que propicia a 
separação da mistura através de processos físicos e químicos. A fase estacionária líquida é um líquido 
pouco volátil que recobre um suporte sólido, separando as substancias presentes na amostra através das 
diferenças de solubilidade e volatilidade. Como fase móvel é utilizado um gás, denominado gás de arraste, 
que transporta a amostra através da coluna de separação até o detector, onde os compostos separados 
são detectados.

Os gases mais utilizados são o hélio (He), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e argônio (Ar).
As colunas cromatográficas utilizadas podem ser de níquel, aço inox ou de vidro. De acordo com 

o aparelho, as colunas variam de formato, mas na maioria das vezes elas são espirais. O comprimento e o 
diâmetro da coluna a ser usada irá depender do material a ser analisado.

 - cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

A  Cromatografia  Líquida  de  Alta  Eficiência  (ou  HPTLC,  como  os  yankees  chamam)  se 
desenvolveu muito nos últimos anos, recebendo o nome de cromatografia  líquida por que a sua fase 
móvel é um solvente.

Os componentes de um cromatógrafo líquido são: bomba, coluna cromatográfica, detector e o 
registrador. É um método utilizado para separação de espécies iônicas ou macromoléculas e compostos 
termolábeis.

A fase móvel da CLAE deve ser um solvente que respeite algumas características impostas por 
esse método analítico. A principal  característica é que a fase móvel dissolva a amostra sem qualquer 
interação química entre ambas. Esta fase deve ter alto grau de pureza ou ser de fácil purificação, para que 



se possam fazer análises de alta sensibilidade, pois as impurezas podem interferir na detecção do analito 
por ultravioleta (UV). A fase móvel deve ser compatível com o detector empregado e, também possuir 
polaridade adequada para permitir uma separação conveniente dos componentes da amostra. Embora 
existam vários solventes, três deles são mais utilizados: água, metanol e acetonitrila.

Como fase estacionária utiliza-se sólidos ou semi-rígidos, cujas partículas porosas esféricas ou 
irregulares apresentam diferentes diâmetros e suportam pressão até 350 bar (osso duro!!!!).

A coluna cromatográfica é feita de um material inerte que resiste a todas as pressões em que ela 
vai ser usada (rocha!).

Mas a vida é uma caixinha de surpresas...

Como se identifica aquele monte de manchas?
Através de um parâmetro usado em cromatografia chamado o 

índice de retenção ou coeficiente de relação - Rf - de um composto.
É  definido  como  a  razão  entre  a  distância  percorrida  pelo 

composto e a distância percorrida pelo eluente.
Em suma, Rf=a/b.
Dependendo do Rf se identificará qual substância se trata.
Fácil né?

Boa sorte pra vc! Bons estudos.

Quer saber mais?
Samuel L. Silva

Leia
COLLINS,  C.H.;  BRAGA,  G.L.;  BONATO,  P.S.  Introdução  a  métodos  cromatográficos.  6.  ed. 
Campinas: Editora UNICANP, 1995.
EWING, GALEN WOOD. Métodos Instrumentais de análise química. São Paulo: Edgard Blüncher, 1972.

Acesse
Cromatografia por Edson Minatti
http://www.qmc.ufsc.br/organica/exp5/index.html
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A matéria da professora Terezinha Peres sobre Cromatografia em algum lugar da net... ;)


