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OBJETIVOS Apresentar os fundamentos das técnicas espectrofotométricas moleculares baseadas na absor-

ção, na reflectância e na luminescência molecular, focando detalhes da instrumentação e mos-
trando aplicações tradicionais assim como abordagens modernas relacionadas às técnicas. 

EMENTA - Considerações sobre razão sinal-ruído; 

- Introdução à espectroscopia molecular; 

- Propriedades óticas dos materiais e sua relação com o uso de técnicas espectrofotométricas;  

- Aspectos foto-físicos da absorção molecular (absorção, lei de Beer-Lambert e seus desvios); 

- Espectrofotometria de absorção em meio líquido e em fase sólida; 

- Instrumentação e estratégias para aumento de sensibilidade; 

- Bases foto-físicas da luminescência; 

- Instrumentação para espectrofotometria de fotoluminescência; 

- Fluorimetria; 

- Fosforimetria em substrato sólido, diretamente em solução e em condições de criogenia; 

- Técnicas de derivada superior e de sincronização; 

- Técnicas resolvidas no tempo; 

- Luminescência de nanomateriais; 

- Acoplamento das técnicas espectrofotométricas de absorção e de luminescência com técnicas 

de separação. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



2 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234 

 
 

 

 
PROGRAMA 

 
Princípios fundamentais relacionados à espectroscopia molecular, considerações foto-físicas so-
bre absorção de luz e fotoluminescência, leis básicas e seus desvios, equações básicas, instru-
mentação, técnicas em solução, meio organizado, em situação de criogenia e em substrato sólido 
na temperatura ambiente, técnicas de resolução no domínio da frequência e no domínio do 
tempo, aplicações das técnicas, luminescência de nanomateriais e sua aplicação desempenho 
analítico comparado. 

AVALIAÇÃO A avaliação será feita por meio de uma prova ao final do curso (peso 65 %) e por um seminário 
a ser apresentado ou trabalho de revisão a ser escrito pelos alunos sobre um tópico relevante do 
curso (peso 35 %).  
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