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Código: CQ116

Natureza: 
(X) Obrigatória 
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: 
CM115 – Química 
Quântica

Co-requisito: Modalidade: ( ) Presencial ( ) Totalmente EaD ( )______ *C.H.EaD

CH Total: 60 h 
5 semanas CH 
semanal: 12 h

Padrão 
(PD): 60

Laboratório 
(LB): 00

Campo (CP): 
00

Estágio (ES): 
00

Orientada 
(OR): 00

Prática 
Específica 
(PE): 00

Estágio de 
Formação 
Pedagógica (EFP):

Extensã
o (EXT): 
00

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00

EMENTA (Unidade Didática)
Técnicas  experimentais.  A interação  da  luz  com a matéria.  Espectroscopia  rotacional.  Espectroscopia
vibracional. Espectroscopia eletrônica atômica. Espectroscopia eletrônica molecular.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
- Técnicas experimentais:

O espectro eletromagnético
Fontes de radiação, elementos de dispersão da radiação e detectores
Técnicas de transformada de Fourier

- A interação da luz com a matéria:
Lei de Lambert-Beer.
Coeficientes de Einstein
Momentos de transição e regras de seleção.

- Espectroscopia rotacional:
Momentos de inércia.
Níveis de energia do rotor rígido. Tipos de rotores.
Espectros de microondas de moléculas diatômicas e poliatômicas.
Espectros Raman de rotação.

- Espectroscopia vibracional:
Níveis de energia do oscilador harmônico e constantes de força.
Espectro de moléculas diatômicas no infravermelho.
Anarmonicidade. Gráfico de Birge-Sponer.
Modos normais de vibração. Espectro de moléculas poliatômicas no infravermelho.
Uso de simetria para análise de modos normais de vibração.
Espectros Raman de vibração.

- Espectroscopia eletrônica atômica:
Diagramas grotrianos.
Espectro de linhas na região ultravioleta-visível.
Desdobramento de linhas por acoplamento spin-órbita.

- Espectroscopia eletrônica molecular:
        Simetria dos orbitais moleculares e regras de seleção.

A estrutura vibracional das bandas de absorção eletrônicas. Fatores de Franck-
Condon.

    Transições entre orbitais moleculares, transições d-d, transições vibrônicas, 
transições de transferência de carga.

mailto:guedessobrinho@ufpr.br
mailto:thiago.cervantes@ufpr.br
mailto:guedessobrinho@ufpr.br



