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Atualmente, a demanda por cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional 
tem se apresentado de grande importância em função da constante busca pelas indústrias 
por profissionais capacitados e qualificados que possam desempenhar suas funções com 
qualidade. 

Neste contexto, a disponibilidade de cursos que venham atribuir maior capacitação 
aos profissionais de todos os seguimentos, seja industrial ou de prestação de serviços, é 
desejável, e assim, essa necessidade tem provocado ações para a qualificação e certificação 
de processos requeridos pela sociedade. 

Outro ponto em questão se deve aos investimentos quanto da capacidade operativa 
em redes laboratoriais são de grande valia, pois não objetivam apenas a intervenção pontual 
ou emergencial, mas se apresenta como de caráter estruturador para que um setor 
desempenhe todo o seu potencial produtivo. 

Neste sentido, a espectrofotometria uv-vis é uma das técnicas analíticas 
instrumentais mais empegadas em laboratórios de rotina, pois é utilizada na quantificação 
dos mais diferentes tipos de analitos. Esta técnica abrange um grupo de métodos analíticos 
baseados na espectroscopia atômica e molecular, sendo que a espectroscopia é um termo 
geral para a ciência que estuda a interação dos diferentes tipos de radiação com a matéria. 

A Espectrometria e os métodos espectrométricos se referem às medidas das 
intensidades das radiações usando transdutores fotoelétricos ou outros tipos de dispositivos 
eletrônicos, sendo este princípio empregado pelos químicos para identificação e 
determinação dos elementos presentes nas várias formas de matéria. 

Espectrofotometria é uma ferramenta importante, versátil e amplamente utilizada 
para a análise em diversas áreas como química, física, biologia, bioquímica, materiais, 
engenharia química e aplicações clínicas e industriais. Dentre as diversas aplicações o 
espectrofotômetro é usado para medir determinados ingredientes em uma droga, medir o 
crescimento bacteriano, ou diagnosticar um paciente com base na quantidade de ácido úrico 
presente em sua urina. 

Por fim, observa-se que as técnicas espectrofotométricas são de grande e ampla 
utilidade no setor industrial, pois é empregada nos mais diversos tipos de análises químicas. 
Neste sentido, este projeto tem por objetivo oferecer um curso de capacitação em 
“Espectrofotometria uv-vis” por meio de aulas práticas empregando-se um 
espectrofotômetro onde serão abordados os principais conceitos inseridos nesta técnica, 
além da apresentação de técnicas analíticas necessárias para a sua utilização. 
 

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 
 



 

 
Este curso tem por objetivo oferecer aos estudantes e profissionais da área de 

química a possibilidade de um maior conhecimento desta técnica analítica, oferecendo-lhes 
a oportunidade de uma melhor capacitação na execução e interpretação de resultados. Neste 
sentido, este projeto tem como escopo principal o desenvolvimento de estudos focando “a 
parte prática” ao qual o estudante deverá realizar uma série de ensaios laboratoriais 
operando o equipamento e, posteriormente, analisando e interpretando os resultados 
obtidos. 

 

 

O curso proposto tem como público alvo todos os profissionais da área da química 
que busquem ganhar conhecimento sobre os principais conceitos empregados na análise de 
diferentes produtos por espectrofotometria uv-vis. Neste sentido, o conteúdo programado 
contempla estudantes de técnico em química, bacharelado em química, entre outros.  
 
 

 
 

Nome: Professor Me Jony Andrade 
 
Profissional com formação acadêmica em Técnico em Química pelo Colégio 

Olintho Hehder, Bacharelado em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz (FOC) e Mestrado 
em Físico-Química pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Quanto à experiência 
profissional, destaca-se a sua atuação na área acadêmica como professor universitário em 
disciplinas de química e no setor industrial como analista químico, supervisor de 
laboratório e químico responsável. Neste contexto, cabe ressaltar a experiencia de 
aproximadamente 30 anos em técnicas analíticas como Absorção atômica, Cromatografia 
líquida e gasosa, eletroforese capilar, fotometria de chama, calorimetria exploratória 
diferencial, entre outras. Atualmente, é professor concursado pelo Centro Paula Souza 
ministrando as disciplinas de Análise Instrumental na Faculdade de Tecnologia da Praia 
grande e Química Orgânica, Físico-Química e Controle Ambiental na Faculdade de 
Tecnologia Luigi Papaiz em Diadema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INFORMAÇÕES DO INSTRUTOR 
 

3. PÚBLICO ALVO 
 

2. OBJETIVOS 
 



 
 

1. Introdução  
a. A Luz 
b. Absorção Atômica 
c. Emissão Atômica 
d. Absorção Molecular 

2. Espectrofotômetro 
a. Fonte de Radiação 
b. Sistema Óptico 
c. Cubetas 
d. Compartimento da Amostra 
e. Detector 
f. Aquisição de Dados 

 
3. Análises Espectrofotométricas 

a. Determinação do ʎmáx 
b. Tipo de Complexante 
c. Efeito do Tempo 
d. Efeito do Volume 
e. Efeito do pH 
f. Efeito da Temperatura 

 
4. Análises Quantitativas 

a. Equação de Beer-Lambert 
b. Técnicas de Calibração e Suas Aplicações 
c. Calibração por Padrão Externo 
d. Calibração por Adição de Padrão 

 
E. Princípios de Validação de Análises Quantitativas 

a. Faixa de Trabalho 
b. Linearidade 
c. Limite de Detecção 
d. Limite de Quantificação 
e. Exatidão 
f. Precisão 

F. Análise Espectrofotométrica em Água 
a. Sílica 
b. Ferro 
c. Fósforo 

 
 
 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 


