
QUI221 – 3ª PROVA – 33 PONTOS - 01/12/2014 

 

Nome:_____________________________________________________________ 

 

1) Discuta as afirmações feitas por um aluno a cerca do princípio das seguintes técnicas 

analíticas: 
 

a) Espectrometria de absorção atômica: método de analise usado para determinar 
qualitativamente e quantitativamente a presença de metais. O método consiste em 
determinar a presença e quantidade de um determinado metal em uma solução. Usando 
como princípio a absorção de uma radiação ultravioleta por partes dos elétrons. 
 

b) Espectrometria de emissão atômica: utiliza a medição quantitativa da emissão óptica 
de átomos excitados para determinar a concentração da substância a ser analisada em 
solução. Os átomos do analito na solução são aspirados na região de excitação onde são 
dissolvidos, vaporizados e atomizados por uma chama, descarga ou plasma. Estas fontes 
de atomização a altas temperaturas fornecem energia suficiente para promover os 
átomos a altos níveis de energia. Os átomos voltam a níveis mais baixos emitindo luz. 

 

 

 

2) Um produtor de bebidas alcoólicas suspeitou que um de seus produtos estivesse 

contaminado por cádmio. Sabendo que este é um metal altamente tóxico causador de 

graves enfermidades, a empresa solicitou a um laboratório a análise de cádmio na bebida 

sob suspeita. Para a determinação da quantidade de cádmio, o analista mediu 10,0 mL da 

bebida, adicionou 10,00 mL de ácido nítrico 1 mol/L e transferiu a mistura para um balão 

volumétrico de 500,0 mL. Para a análise, através da espectrometria de absorção 

atômica, foram preparadas as soluções 1 a 6 em balões de 50,00 mL, utilizando-se uma 

solução padrão de cádmio de 10,00 g/L, conforme a tabela abaixo. 

 

 Solução 
de Cd2+ 

(mL) 

Solução 
de HNO3 

(mL) 

Amostra 
Diluída 
(mL) 

Abs 

1 0,00 1,0 0,00 0,052 

2 0,00 1,0 25,00 0,092 

3 0,10 1,0 25,00 0,112 

4 0,20 1,0 25,00 0,129 

5 0,30 1,0 25,00 0,149 

6 0,40 1,0 25,00 0,168 

 

a) Determine a concentração de cádmio na bebida em g/L. (resposta: 4,25 g/L) 

b) Qual o foi o método utilizado na análise? Por que o laboratório utilizou tal 

metodologia? A metodologia foi bem planejada? Explique. 

 



3) Um estudante do curso de química da UFMG, executou uma análise de cálcio por 

fotometria de chama em uma amostra de leite bovino pelo método da curva analítica. 

a) Caso a leitura da solução-amostra tivesse sido maior que o último ponto da curva 

analítica, que procedimento deveria ser adotado para determinar corretamente a 

concentração do analito na solução amostra? Explique detalhadamente. 

b) Comente sobre a metodologia utilizada na análise. Interferência de matriz é um 

problema que deveria ser explorado pelo estudante? Por quê? 

 

4) Responda o que se pede em cada uma das opções seguintes: 
a) Esquematize o equipamento de absorção atômica por chama, explicando a 

função de cada componente. Explique a semelhança ou diferença com o 

equipamento para fotometria de chama. 

b) Descreva o método de adição de padrão, explicando suas vantagens e 

desvantagens em relação ao método da curva de calibração. 

c) Quais as semelhanças e diferenças entre a emissão molecular (fluorescência) 

e a emissão atômica na chama. 

d) Cite algumas diferenças e semelhanças entre a emissão na chama e no plasma. 

e) Que tipo de analito pode ser analisado por absorção atômica e que tipo de 

analito pode ser analisado por absorção molecular. Explique. 

 

5) 50,000 g de um sal foram dissolvidos em solução de ácido nítrico em água 1:1 num 

béquer e totalmente transferidos para um balão volumétrico de 1000,0 mL. 50,00 mL 

desta solução foram transferidos para um balão de 500,0 mL. Foram retirados 20,00 mL 

desta solução e transferidos para um balão de 250 mL. Finalmente 20,00 mL desta 

solução foram transferidos para um balão de 200,0 mL. Em todas as etapas foi usado 

H2O como solvente. A leitura desta solução em um espectrômetro de absorção atômica 

revelou absorbância de 0,1115. Os padrões do analito foram preparados a partir de uma 

solução padrão estoque de Fe em ácido nítrico em água 1:1. Assim pergunta-se: 

a) Qual o teor (% m/m) de ferro (Fe) no sal utilizado? (resposta: 4,03%) 

b) Sugira uma razão para a absorbância do branco ter o valor 0,020. 

[Fe]  mg/L Absorvância 

0,00 (branco) 0,020 

1,01 0,068 

4,20 0,291 

8,01 0,585 

12,05 0,875 

16,02 1,150 

 


