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Ficha 2 

2021 - 1° semestre 
 

 

Disciplina: Espectroscopia Óptica Código: CQ116 
 

 

Natureza: 
(X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: Co-requisito:  Modalidade: ERE 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
     Espectroscopia óptica. Espectroscopia rotacional, vibracional, eletrônica e de ionização. 
 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 
 
     Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no 1° semestre de 2021 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
I. Aspectos gerais  

• Espectroscopias de absorção e emissão. Espectrômetros. 
• Intensidades de linhas espectrais. Absorção estimulada, emissão estimulada e emissão 

espontânea. 
• Largura das linhas espectrais.  
• Espectroscopia de espalhamento Raman.  
• Regras de seleção e momentos de transição. 

 
II. Espectros de rotação pura 

• O modelo quântico do rotor rígido. 
• Momentos de inércia. 
• Transições rotacionais e espectros de rotação. 
• Determinação de geometria molecular através de espectros de rotação. Determinação de momento 

dipolar. 
• Espectros Raman de rotação. 

 
III. Espectros de vibração  

• O modelo quântico do oscilador harmônico. 
• Moléculas diatômicas como osciladores harmônicos. 
• Transições vibracionais e espectros de vibração. Constantes de força de ligações. 
• Anarmonicidade. Energias de dissociação.  
• Espectros de vibração-rotação. 
• Espectros Raman de vibração de moléculas diatômicas. 
• Vibrações de moléculas poliatômicas. Modos normais de vibração. 
• Aspectos de simetria das vibrações moleculares. 
• Espectros de absorção e Raman de vibração de moléculas poliatômicas. 

 
IV. Espectros eletrônicos de átomos 

• O modelo quântico do átomo de hidrogênio.  
• Séries de linhas no espectro de emissão do hidrogênio.  
• Orbitais atômicos em átomos polieletrônicos. Configurações eletrônicas. 
• Diagramas de Grotrian e séries de linhas no espectro de emissão de átomos polieletrônicos. 

Limites de ionização.  
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• Acoplamento de momentos angulares eletrônicos. Desdobramento de configurações em termos. 
• Acoplamento spin-órbita. Desdobramento de termos em níveis. 

 
V. Espectros eletrônicos de moléculas 

• Orbitais moleculares. Configurações eletrônicas de moléculas diatômicas.  
• Acoplamento de momentos angulares eletrônicos. Desdobramento de configurações em termos. 

Simetria dos termos.  
• Espectros eletrônicos de moléculas diatômicas.  
• Estrutura vibracional nos espectros eletrônicos. 
• Dissociação e pré-dissociação. 
• Espectros eletrônicos de moléculas poliatômicas. 
• Espectroscopia de fotoelétrons. 
• Fluorescência e fosforescência. FRET. Equação de Stern-Volmer. 

 

 
Cronograma das atividades (síncronas e assíncronas) 
 

20/09 a 

10/10 

Período para visualização dos vídeos de aulas dos itens I e II do programa. 

(assíncrono) 

11/10 Primeira prova (15:30-17:30 h) 

12/10 a 

31/10 

Período para visualização dos vídeos de aulas do item III do programa. 

(assíncrono) 

01/11 Segunda prova (15:30-17:30 h) 

02/11 a 

21/11 

Período para visualização dos vídeos de aulas do item IV do programa (e os 

primeiros do item V). (assíncrono) 

22/11 a 

26/11 

SIEPE 

29/11 Terceira prova (15:30-17:30 h) 

30/11 a 

14/12 

Período para visualização dos vídeos das aulas restantes do item V do programa. 

(assíncrono) 

15/12 Quarta prova (13:30-15:30 h) 

20/12 Provas de segunda chamada (15:30-17:30 h) 

22/12 Prova final (13:30-15:30 h) 
 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

     O aluno deve ser capaz de distinguir os mecanismos de interação matéria-energia e distinguir 

os diferentes tipos de técnicas espectroscópicas (rotacional, vibracional, eletrônica). O aluno 

deverá conhecer os princípios de simetria e usá-los para racionalizar a conexão entre os espectros 

e as propriedades químicas do material constituinte da amostra. 
 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

     Analisar qualquer espectro e tirar dele informação química relevante. Para tal, o estudante 

deve ser capaz de realizar cálculos simples envolvendo as energias acessadas por cada tipo de 

espectroscopia. Seu desempenho será medido pela execução de exercícios durante o curso. Saber 

analisar espectros (rotacional, vibracional, eletrônico e de ionização) de qualquer amostra e 

relacionar os espectros com estrutura química. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

     Número de vagas: 30 

     A disciplina será desenvolvida em vinte e seis aulas pré-gravadas disponíveis na plataforma 

YouTube totalizando cinqüenta e duas horas. Para comunicação com os alunos e execução de 

provas será criada a equipe "CQ116 - Espectroscopia Óptica - Turma D6P" na plataforma 

Microsoft Teams. Durante toda a duração da disciplina, o professor ficará disponível para 

atendimento aos alunos em reunião aberta na plataforma Microsoft Teams em um total de quatro 

horas semanais. Os slides de aulas, em formato pdf, assim como as listas de exercícios e 

orientações sobre o desenvolvimento da disciplina, incluindo instruções sobre a execução das 

provas, estarão disponíveis aos alunos desde o início da disciplina em área de compartilhamento 

do professor no site do Departamento de Química (www.quimica.ufpr.br/hpmf). 

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

     Quatro provas a serem resolvidas em questionários elaborados na plataforma Forms e 

incluídos na equipe da disciplina na plataforma Teams. Parte das questões deverá ser resolvida de 

forma escrita com digitalização e inclusão dos arquivos eletrônicos correspondentes nos 

questionários. Desde o início da disciplina, será disponibilizada na equipe da disciplina uma 

prova de treinamento para que os alunos habituem-se ao procedimento e certifiquem-se de serem 

capazes de incluir as questões digitalizadas em tempo hábil. A nota final será a média simples das 

provas. A prova final acontecerá nos mesmos moldes das provas regulares. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Material da USP/Unicamp sobre espectroscopia em geral: 

http://www.gradadm.ifsc.usp.br/dados/20092/FFI0339-1/intro-espectroscopia.pdf 

 

Material da "Química Nova na escola" (publicação da SBQ) sobre espectroscopia: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/04/espect.pdf 

 

Material da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre espectroscopia no uv-vis: 

https://www.ufjf.br/baccan/files/2010/10/Aula-2-UV-Vis-1o-Sem-2018-parte-1.pdf 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

Artigo da Química Nova em Educação: I2 - Uma molécula didática 

https://www.scielo.br/j/qn/a/9BKQfD4kRLTyHcxZjpcXZPg/?format=pdf&lang=pt 

 

Material da UNB sobre espectroscopia no infravermelho: 

http://labcat.unb.br/images/PDF/Aulas/Met_Fisicos-Aula_9-FTIR-Zeca-2019.pdf 

 

Material da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre absorção atômica: 

https://www.ufjf.br/baccan/files/2011/05/AAS-geral-parte-1-revisada.pdf 

 

Material da Universidade Federal de Goiás sobre espectroscopia no uv-vis e fluorescência: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/516/o/UFCAT-UV-

Vis_e_Fluoresc%C3%AAncia__teoria_e_aplica%C3%A7%C3%B5es.pdf 
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Material da Unicamp sobre espectroscopia fotoeletrônica: 

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/chemkeys/article/download/9610/5031 
 

 

 

Professor da Disciplina:  Harley Paiva Martins Filho 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): hpmf@ufpr.br   99965-1932 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Marco Tadeu Grassi 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 


