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Nome:_____________________________________________________________ 

 

1) Um ácido fraco HIn pode ser usado como 

indicador ácido-base, pois apresenta em 

solução duas colorações: amarela na forma 

protonada e vermelha na forma iônica. O 

gráfico ao lado mostra a variação da 

absorbância em função do pH nos 

comprimentos de onda de máxima absorção 

( max) de cada uma das formas da espécie HIn 

em solução. Na faixa de concentração em que 

se encontram HIn e In- em solução, a lei de 

Beer é obedecida. Todas as medidas foram 

feitas em cubetas de 1 cm. 
 

Comente sobre a veracidade das afirmativas I e II abaixo, justificando nos dois casos. 
 

I - Os valores de absortividade molar ( ) nos respectivos max das duas espécies são 

iguais. 

 

 

 

 

 

 

II - O valor do pKa de HIn é dado no gráfico pela interseção das duas curvas. 

(pH = pKa + log (CIn/CHIn) 

 

 

 

 

 

 

Esboce, nos retângulos abaixo, as curvas de titulação fotométrica de HIn com NaOH 

medindo a absorbância no max de HIn  e max de In-. 
 

max de HIn        max de In- 
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2) Uma engarrafadora de água mineral suspeitou que seu produto estivesse contaminado 

por cádmio. Sabendo que este é um metal altamente tóxico e que o teor máximo de Cd 

permitido na água é de 1,0 g/L, a empresa solicitou a um laboratório a análise de 

cádmio na água engarrafada. Para a determinação da quantidade de cádmio mediu-se 

25,0 mL da amostra, adicionou-se 10,00 mL de ácido nítrico 1 mol/L e a mistura foi 

transferida 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 4,00 g/L, conforme a 

tabela abaixo. 

 

MÉTODO 1 MÉTODO 2 

 Solução 
de Cd2+ 

(mL) 

Solução 
de HNO3 

(mL) 

Amostra 
Diluída 
(mL) 

Abs  Solução 
de Cd2+ 

(mL) 

Solução 
de HNO3 

(mL) 

Amostra 
Diluída 
(mL) 

Abs 

1 0,00 1,0 0,00 0,039 1 0,00 1,0 0,00 0,042 

2 0,00 1,0 25,00 0,091 2 0,00 1,0 25,00 0,093 

3 0,10 1,0 25,00 0,110 3 0,10 1,0 0,00 0,059 

4 0,20 1,0 25,00 0,128 4 0,20 1,0 0,00 0,078 

5 0,30 1,0 25,00 0,146 5 0,30 1,0 0,00 0,096 

6 0,40 1,0 25,00 0,164 6 0,40 1,0 0,00 0,114 

 

a) Sabendo que as leituras estão dentro da FLT em ambos os métodos, determine a 

concentração de cádmio na água mineral em g/L por cada um deles. 

b) Compare os resultados obtidos entre si e com o valor permitido pela legislação e 

emita um laudo sobre a potabilidade da água engarrafada pela empresa 

solicitante. 

c) Qual o nome de cada um dos métodos? Os dois métodos são equivalentes? Poderia 

haver interferências? Se sim, de que tipo? Se não, por quê? 



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

fotometria de chama, obtendo os resultados mostrados na tabela abaixo. As soluções-

padrão foram preparadas a partir de uma solução estoque 30,5 mg/L de Ca2+ em balões 

de 100,0 mL. Uma amostra de leite em pó de massa 1,2002g foi dissolvida em 50,00 mL 

de ácido tricloroacético e levada para uma centrífuga para separar as proteínas 

coaguladas. Uma alíquota de 20,00 mL do sobrenadante da centrifugação foi diluída para 

250,0 mL com água destilada. Uma alíquota de 10,00 mL da solução amostra foi diluída a 

100,0 mL com água destilada e levada ao instrumento, apresentando a leitura mostrada 

na tabela. 

a) Determine o teor de cálcio na amostra de leite. 

b) Caso a leitura da solução-amostra tivesse sido 560, que procedimento deveria ser 

adotado para determinar corretamente a concentração do analito na solução? 

Explique detalhadamente. 

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

problema que deveria ser explorado pelo estudante? Por quê? 

 

V Ca / mL [Ca] / mg/L Emissão / ua 

0 0 0 

2,00 0,610 10 

5,00 1,53 25 

8,00 2,44 40 

10,00 3,05 50 

15,00 4,58 62 

20,00 6,10 70 

30,00 9,15 75 

amostra --- 30 
 

 

 

 



4) Escolha 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. 
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Nome:_____________________________________________________________ 

 

1) Uma engarrafadora de água mineral suspeitou que seu produto estivesse contaminado 

por chumbo. Sabendo que este é um metal altamente tóxico e que o teor máximo de 

Pb permitido na água é de 50 g/L, a empresa solicitou a um laboratório a análise de 

chumbo na água engarrafada. Para a determinação da quantidade de chumbo mediu-se 

25,0 mL da amostra, adicionou-se 10,00 mL de ácido nítrico 1 mol/L e a mistura foi 

transferida 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 chumbo de 40,00 g/L, conforme a 

tabela abaixo. 

 

MÉTODO 1 MÉTODO 2 

 Solução 
de Pb2+ 

(mL) 

Solução 
de HNO3 

(mL) 

Amostra 
Diluída 
(mL) 

Abs  Solução 
de Pb2+ 

(mL) 

Solução 
de HNO3 

(mL) 

Amostra 
Diluída 
(mL) 

Abs 

1 0,00 1,0 0,00 0,039 1 0,00 1,0 0,00 0,042 

2 0,00 1,0 25,00 0,091 2 0,00 1,0 25,00 0,093 

3 0,10 1,0 25,00 0,110 3 0,10 1,0 0,00 0,059 

4 0,20 1,0 25,00 0,128 4 0,20 1,0 0,00 0,078 

5 0,30 1,0 25,00 0,146 5 0,30 1,0 0,00 0,096 

6 0,40 1,0 25,00 0,164 6 0,40 1,0 0,00 0,114 

 

a) Sabendo que as leituras estão dentro da FLT em ambos os métodos, determine a 

concentração de chumbo na água mineral em g/L por cada um deles. 

b) Compare os resultados obtidos entre si e com o valor permitido pela legislação e 

emita um laudo sobre a potabilidade da água engarrafada pela empresa 

solicitante. 

c) Qual o nome de cada um dos métodos? Os dois métodos são equivalentes? Poderia 

haver interferências? Se sim, de que tipo? Se não, por quê? 



2) Um ácido fraco HIn pode ser usado como 

indicador ácido-base, pois apresenta em 

solução duas colorações: amarela na forma 

protonada e vermelha na forma iônica. O 

gráfico ao lado mostra a variação da 

absorbância em função do pH nos 

comprimentos de onda de máxima absorção 

( max) de cada uma das formas da espécie HIn 

em solução. Na faixa de concentração em que 

se encontram HIn e In- em solução, a lei de 

Beer é obedecida. Todas as medidas foram 

feitas em cubetas de 1 cm. 
 

Comente sobre a veracidade das afirmativas I e II abaixo, justificando nos dois casos. 
 

I - Os valores de absortividade molar ( ) nos respectivos max das duas espécies são 

iguais. 

 

 

 

 

 

 

II - O valor do pKa de HIn é dado no gráfico pela interseção das duas curvas. 

(pH = pKa + log (CIn/CHIn) 

 

 

 

 

 

 

Esboce, nos retângulos abaixo, as curvas de titulação fotométrica de HIn com NaOH 

medindo a absorbância no max de HIn  e max de In-. 
 

max de HIn        max de In- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

pH

A

HIn

In



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

fotometria de chama, obtendo os resultados mostrados na tabela abaixo. As soluções-

padrão foram preparadas a partir de uma solução estoque 50,5 mg/L de Ca2+ em balões 

de 100,0 mL. Uma amostra de leite em pó de massa 1,2002g foi dissolvida em 50,00 mL 

de ácido tricloroacético e levada para uma centrífuga para separar as proteínas 

coaguladas. Uma alíquota de 20,00 mL do sobrenadante da centrifugação foi diluída para 

250,0 mL com água destilada. Uma alíquota de 10,00 mL da solução amostra foi diluída a 

100,0 mL com água destilada e levada ao instrumento, apresentando a leitura mostrada 

na tabela. 

a) Determine o teor de cálcio na amostra de leite. 

b) Caso a leitura da solução-amostra tivesse sido 490, que procedimento deveria ser 

adotado para determinar corretamente a concentração do analito na solução? 

Explique detalhadamente. 

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

problema que deveria ser explorado pelo estudante? Por quê? 

 

V Ca / mL [Ca] / mg/L Emissão / ua 

0 0 0 

2,00 1,01 10 

5,00 2,53 25 

8,00 4,04 40 

10,00 5,05 50 

15,00 7,58 62 

20,00 10,10 70 

30,00 15,15 75 

amostra --- 22 
 

 

 

 



4) Escolha 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. 
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Nome:_____________________________________________________________ 

 

1) Um estudante do curso de farmácia da UFMG, executou uma análise de cálcio por 

fotometria de chama, obtendo os resultados mostrados na tabela abaixo. As soluções-

padrão foram preparadas a partir de uma solução estoque 60,5 mg/L de Ca2+ em balões 

de 100,0 mL. Uma amostra de leite em pó de massa 1,2002g foi dissolvida em 50,00 mL 

de ácido tricloroacético e levada para uma centrífuga para separar as proteínas 

coaguladas. Uma alíquota de 25,00 mL do sobrenadante da centrifugação foi diluída para 

250,0 mL com água destilada. Uma alíquota de 10,00 mL da solução amostra foi diluída a 

100,0 mL com água destilada e levada ao instrumento, apresentando a leitura mostrada 

na tabela. 

a) Determine o teor de cálcio na amostra de leite. 

b) Caso a leitura da solução-amostra tivesse sido 510, que procedimento deveria ser 

adotado para determinar corretamente a concentração do analito na solução? 

Explique detalhadamente. 

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

problema que deveria ser explorado pelo estudante? Por quê? 

 

V Ca / mL [Ca] / mg/L Emissão / ua 

0 0 0 

2,00 1,21 10 

5,00 3,03 25 

8,00 4,84 40 

10,00 6,05 50 

15,00 9,08 62 

20,00 12,10 70 

30,00 18,15 75 

amostra --- 24 
 

 

 

 



2) Um ácido fraco HIn pode ser usado como 

indicador ácido-base, pois apresenta em 

solução duas colorações: amarela na forma 

protonada e vermelha na forma iônica. O 

gráfico ao lado mostra a variação da 

absorbância em função do pH nos 

comprimentos de onda de máxima absorção 

( max) de cada uma das formas da espécie HIn 

em solução. Na faixa de concentração em que 

se encontram HIn e In- em solução, a lei de 

Beer é obedecida. Todas as medidas foram 

feitas em cubetas de 1 cm. 
 

Comente sobre a veracidade das afirmativas I e II abaixo, justificando nos dois casos. 
 

I - Os valores de absortividade molar ( ) nos respectivos max das duas espécies são 

iguais. 

 

 

 

 

 

 

II - O valor do pKa de HIn é dado no gráfico pela interseção das duas curvas. 

(pH = pKa + log (CIn/CHIn) 

 

 

 

 

 

 

Esboce, nos retângulos abaixo, as curvas de titulação fotométrica de HIn com NaOH 

medindo a absorbância no max de HIn  e max de In-. 
 

max de HIn        max de In- 
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3) Uma engarrafadora de água mineral suspeitou que seu produto estivesse contaminado 

por cobre. Sabendo que este é um metal altamente tóxico e que o teor máximo de 

cobre permitido na água é de 500 g/L, a empresa solicitou a um laboratório a análise 

de cobre na água engarrafada. Para a determinação da quantidade de cobre mediu-se 

25,0 mL da amostra, adicionou-se 10,00 mL de ácido nítrico 1 mol/L e a mistura foi 

transferida 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 cobre de 400,0 g/L, conforme a 

tabela abaixo. 

 

MÉTODO 1 MÉTODO 2 

 Solução 
de Cu2+ 

(mL) 

Solução 
de HNO3 

(mL) 

Amostra 
Diluída 
(mL) 

Abs  Solução 
de Cu2+ 

(mL) 

Solução 
de HNO3 

(mL) 

Amostra 
Diluída 
(mL) 

Abs 

1 0,00 1,0 0,00 0,039 1 0,00 1,0 0,00 0,042 

2 0,00 1,0 25,00 0,091 2 0,00 1,0 25,00 0,093 

3 0,10 1,0 25,00 0,110 3 0,10 1,0 0,00 0,059 

4 0,20 1,0 25,00 0,128 4 0,20 1,0 0,00 0,078 

5 0,30 1,0 25,00 0,146 5 0,30 1,0 0,00 0,096 

6 0,40 1,0 25,00 0,164 6 0,40 1,0 0,00 0,114 

 

a) Sabendo que as leituras estão dentro da FLT em ambos os métodos, determine a 

concentração de cobre na água mineral em g/L por cada um deles. 

b) Compare os resultados obtidos entre si e com o valor permitido pela legislação e 

emita um laudo sobre a potabilidade da água engarrafada pela empresa 

solicitante. 

c) Qual o nome de cada um dos métodos? Os dois métodos são equivalentes? Poderia 

haver interferências? Se sim, de que tipo? Se não, por quê? 

 



4) Escolha 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. 

 
 


