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Caṕıtulo 1

Introdução as Espectroscopias

A base fundamental para o estudo de espectroscopias é uma análise da estrutura da matéria

e de como esta se comporta com relação a interação com um feixe de radiação eletromagnética

ou de elétrons altamente excitados. Por isso, inicialmente será apresentado uma brev́ıssima

visão geral sobre ńıveis de energia e a formação de bandas em sólidos cristalinos [1, 2, 3, 4, 5].

1.1 Quantização da energia

Somente com a ideia de quantização de energia, proveniente dos postulados de mecânica

quântica, foi posśıvel um entendimento mais profundo da natureza atômica da matéria. O

modelo atômico de Bohr apresenta esta quantização para o átomo de hidrogênio, apresentado

na figura 1.1, onde o elétron pode ocupar ńıveis de energias bem definidos [2]. No caso de átomos

multieletrônicos, pode-se associar também ńıveis energéticos quantizados para os elétrons, sendo

estas energias dos ńıveis atômicos únicas para cada elemento qúımico. Desta maneira, os ńıveis

de energia de determinado átomo são como impressões digitais dele. Caso seja posśıvel medir

estas energias caracteŕısticas, pode-se identificar este átomo dentre outros elementos qúımicos

pertencentes a uma amostra.

Quando o objeto em estudo é uma matéria condensada, a exemplo uma molécula ou sólido

cristalino, pode-se também identificar elementos presentes na amostra conforme é feito com

átomos isolados, principalmente por análise de elétrons mais próximos dos núcleos (elétrons de

caroço) de cada espécie atômica, os quais não participam da ligação qúımica [2]. Porém, para es-

tudo de propriedades ópticas e elétricas destas moléculas/sólidos são importantes estes elétrons

de camadas mais externas, principalmente da camada de valência. A figura 1.2 apresenta o

comportamento de um átomo que possui 4 elétrons na camada de valência (2 no subńıvel s e 2

no subńıvel p). Esta configuração eletrônica é t́ıpica de cristais covalentes do grupo 4 da tabela

periódica, como exemplo o Germânio que possui valência em 4s2 e 4p2 [5]. Quando interagimos

2 ou mais átomos deste, de maneira a produzir uma molécula, inicialmente todos os elétrons de
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Figura 1.1: Átomo de Bohr mostrando ńıveis de energia discretos e transições do elétron de um
ńıvel para outro por excitação óptica e emissão de um fóton caracteŕıstico.

cada átomo separados ocupam seus ńıveis de menor energia. Pelo prinćıpio de exclusão de Pauli

[3, 2], após a formação da molécula, 2 elétrons não poderão ter os mesmos números quânticos,

o que significa que existe um deslocamento dos ńıveis de modo a comportar todos os elétrons

da molécula com diferentes números quânticos. Estes novos ńıveis de energia se separam em

ńıveis com mais baixa energia do que os ńıveis originais, conhecidos como ńıveis (ou estados)

ligados (bonding na figura), e outros ńıveis mais energéticos que os de origem chamados ńıveis

(ou estados) anti ligados (antibonding).

No caso de um sólido cristalino[1, 4], com uma quantidade da ordem de 1023 elétrons por

cent́ımetro quadrado, o que acontece é que a quantidade destes estados ligado e anti-ligado

aumenta consideravelmente, de maneira que cada ńıvel torna-se extremamente próximo aos

adjacentes, gerando praticamente um cont́ınuo de estados ligado e anti-ligados, separados por

uma lacuna em energia (Eg na figura). Desta forma, não faz mais sentido tratá-los como ńıveis

energéticos, mas sim como bandas de energia. Esta lacuna de energia é conhecida como

energia de banda proibida ou como comumente conhecida na f́ısica de semicondutores,

energia de gap [1, 4] e este é o argumento intuitivo da teoria de bandas de energia em sólidos.

A banda acima da energia de gap corresponde a ńıveis energéticos que são delocalizados, ou

seja, elétrons com estas energias são fracamente ligados ao núcleo de origem, enquanto que

os ńıveis abaixo do gap correspondem a ńıveis localizados, ou seja, elétrons nestes ńıveis estão

mais ligados aos núcleos de origem. Esta energia de gap está inteiramente relacionada a emissão
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Figura 1.2: Nı́veis de energia para um átomo (figura da esquerda), molécula no (figura central)
e para um sólido (figura da direita).

luminosa de sólidos, como também propriedades de transporte elétrico. Uma das maneira mais

comumente utilizadas para definir sólidos em isolantes, condutores e semicondutores é por meio

do valor desta energia de gap.

A figura 1.3 é uma esquema de um sólido cristalino intŕınseco em relação a energia de gap.

Para um condutor esta energia de banda proibida é praticamente inexistente, enquanto que

para um semicondutor esta energia possui um valor intermediário (da ordem de 3 eV) e para

um isolante esta energia é para valores maiores de 3 eV. 1.

Espectroscopias de maneira geral tratam da obtenção destas energias tanto de átomos

quanto de moléculas e de sólidos, que tem o papel de impressões digitais deles, e a partir

do estudo destas pode-se relacioná-las com propriedades f́ısicas do material. Aqui só foi apre-

sentado os ńıveis de transição eletrônica dos materiais, porém também existem espectroscopias

que analisam as energias de vibração e de rotação de moléculas e sólidos, a exemplo temos a es-

pectroscopia Raman e de Absorção no infravermelho. Desta forma, chama-se espectro qualquer

gráfico de intensidade ou quantidade de sinal detectado em função da energia ou do compri-

mento de onda da radiação incidente.

1Apesar de alguns autores estipularem este valores para diferenciar um semicondutor de um isolante, isto não

é uma regra geral. Alguns autores citam que semicondutores por aquecimento aumentam a condução elétrica,

enquanto isolantes por aquecimento degradam antes de começar a conduzir eletricidade
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Figura 1.3: Definição dos sólidos com relação a energia de banda proibida, band gap

1.2 Radiação eletromagnética -luz

Uma das maneiras de fazer transições eletrônicas em materiais é por meio de excitar elétrons

em um sólido, átomo por radiação eletromagnética [5]. Outra forma posśıvel é por colisão

eletrônica ou por reações qúımicas.

Figura 1.4: Campos elétrico e magnético em uma radiação eletromagnética.

A luz é uma radiação eletromagnética, ou seja, composta por um campo elétrico e outro

magnético periódicos se propagando em direções perpendiculares entre si e perpendiculares

à direção de propagação do feixe, conforme apresentado na figura 1.4. Apesar deste caráter

ondulatório, a luz possui também um caráter corpuscular, o fóton [2, 3]. Esta dualidade onda-

part́ıcula já tem sido bastante estudada e ambas as formas podem ser utilizadas para explicar
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transições eletrônicas. Utilizando prinćıpios da mecânica quântica, a relação entre a energia

deste fóton e a frequência ν da onda que ele gera é dada por:

Efoton = hν = h
c

λ
(1.1)

onde h é a constante de Planck [2, 3], cujo valor é 6,62 x1034 J·s, ou o que é mais conveniente

para medidas espectroscópicas, o valor dela em eletron-volt é dado por 4,15 x10−15 eV·s, ν é a

frequência da radiação, c é a velocidade da luz no vácuo (2,98 x108m/s) e λ é o comprimento

de onda da radiação.

A priori seria posśıvel encontrar radiações eletromagnéticas com todas as frequências posśıveis,

mas os intervalos de frequência que são detectáveis e usados em pesquisas e em meios de co-

municação estão na ordem de 104 até 1020 Hertz, conforme mostra a figura 1.5.

Figura 1.5: Espectro da radiação eletromagnética mostrando escalas do tamanho de compri-
mento de onda e também da frequência.

A faixa de luz viśıvel corresponde á frequências da ordem de 1014 Hertz, e em escala de

comprimentos de onda, de 400 nm até 700 nm. Como a energia do fóton é inversamente pro-

porcional ao comprimento de onda, conforme mostra a equação 1.1, um fóton com λ= 400 nm

possui energia de 3,1 eV enquanto para um fóton com λ= 700 nm possui energia de 1,8 eV.

Ultravioleta corresponde a comprimentos de onda menores que 400 nm (energias maiores que

3 eV) e acima de 700 nm ( energias menores que 1,8 eV) teremos a região de infravermelho

próximo.

Neste primeiro minicurso iremos tratar as espectroscopias de absorção na região do ul-

travioleta, viśıvel e no infravermelho próximo, conhecida como espectroscopia de UV-Vis-IV e
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também da luminescência provenientes da absorção e recombinação dos elétrons para seus ńıveis

iniciais. Ambas são extremamente importantes para a escolha de materiais proeminentes para

a produção de dispositivos opto-eletrônicos tais como leds (light emission diode, celulas solares,

filtros solares, filtros de cor, lasers, etc. Para isso, será apresentado no que segue uma pequena

introdução sobre cada uma delas, cujo objetivo é apenas introduzir as ideias fundamentais sobre

os temas.

7



Caṕıtulo 2

Espectroscopia de absorção no

ultravioleta, viśıvel e infravermelho

próximo (Uv-Vis-Iv)

Quando interagimos um feixe de luz com um meio sólido transparente, ĺıquido ou um gás

de átomos, tem-se que a intensidade do feixe inicial I0será decomposta em:

Itotal = A + R + T + S

no qual A corresponde a parcela da intensidade incidente que é absorvida no material, R

corresponde a parcela da intensidade do feixe que é refletida, T a parte que é transmitida e S

é a parte que é espalhada elasticamente.

Considerando agora que este feixe de luz passe por um monocromador, ou seja, um aparelho

que consiga separar todos os comprimentos de onda de um feixe policromático e que direcione

cada comprimento de onda separadamente para permanecer por um determinado tempo cons-

tante sobre a amostra, passando de um feixe no infravermelho para comprimentos de onda da

luz viśıvel e depois passando para comprimentos de onda de luz no ultravioleta e seja obtido

o espectro de luz transmitida como função desta variação no comprimento de onda da luz.

Também possivelmente pode-se mudar a geometria do sistema de forma que o sinal que entre

no detector seja da luz que reflete pela incidência sobre uma superf́ıcie qualquer. Esta é a ideia

básica por trás da espectroscopia de absorção, transmissão ou de reflexão na região do ultra

violeta, viśıvel e infravermelho.

A figura 2.1 apresenta de maneira esquematizada os feixes de interesse em uma medida de

absorção na região do UV-Vis-IV, onde I0 corresponde a intensidade do feixe incidente, IR a

intensidade do feixe refletido e IT a intensidade do feixe que é transmitido.

No caso de uma medida de transmissão, conhecida como transmitância, o espectro é uma

relação percentual da quantidade de luz que atravessa o sólido (ou molécula ou gás) (IT/I0)
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Figura 2.1: Esquema dos feixes de luz que são observados em uma análise de transmitância ou
refletância. I0 corresponde a intensidade do feixe incidente, IR a intensidade do feixe refletido e
IT a intensidade do feixe que é transmitido.

como função do comprimento de onda da luz incidente.

Para uma medida de conhecida como refletância é o percentual da luz que é refletida que

deverá ser detectada (I0/IT ).

Para ambos os casos, o que faz com que os tenha certa diferença entre as intensidade do

feixe incidente e do transmitido ou refletivo são as transições eletrônicas que ocorrem quando

a energia do feixe incidente, ver equação 1.1, entra em ressonância com a energia necessária

para excitar um elétron de valência da amostra de um estado inicial para um estado final de

mais alta energia. Na figura 1.1, vemos este efeito esquematicamente quando o elétron passa

do ńıvel n=2 até o ńıvel n=3, onde ele absorveu um quanta da luz incidente e passou para este

estado excitado. Outros fatores que interferem nas medidas de transmitância são a espessura

da camada que está sendo atravessada o feixe e também defeitos intŕınsecos no material que

espalham a luz.

Além disso, conforme será mostrado durante o minicurso, sólidos possuem um coeficiente

de atenuação do feixe, conhecido como coeficiente de extinção, κ e que está relacionado com a

parte imaginária da ı́ndice de refração do sólido. Com estes argumentos, é posśıvel mostrar que

a intensidade transmitida no material segue uma lei conhecida como Lei de Beer-Lambert [5]:

IT = I0 exp−κd/λ (2.1)
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Esta lei mostra que a intensidade da luz transmitida depende exponencialmente do coefici-

ente de extinção κ do material e da espessura ’d’ da amostra.

Por meio da equação 2.1, pode-se definir a absorbância do material como sendo:

A = −ln
IT
I0

(2.2)

Varias são as informações que podem ser extráıdas a partir de um espectro de UV-Vis, entre

elas estão bordas de absorção (que consiste nos ńıveis energéticos alcançados pelas energia do

feixe, absorção seletiva em filmes finos metálicos, determinação da energia de banda de gap em

semicondutores, análise de propriedades qúımicas de corantes,assim como determinar espessura

de filmes finos e também apresentar uma escala de transparência para materiais sólidos e em

dispersão ĺıquida.

2.1 Arranjo Experimental

A medida de Uv-Vis-Iv é feita por meio de aparelhos conhecidos como espectrofotômetros

de Uv-Vis. Um esquema de como funciona um espectrofotômetro é apresentado na figura 2.2.

Figura 2.2: Esquema de funcionamento de um espectrofotômetro para análise Uv-Vis-Iv

Geralmente dois tipos de lâmpadas podem ser usadas como fontes de radiação. Uma lâmpada

incandescente de tungstênio, cuja eficiência de emissão é melhor na região do viśıvel e começo

do infravemelho, e outra de deutério (D2 na figura) e que possui uma eficiência melhor para a
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região do ultravioleta. Este feixe passa por um monocromador (que é uma rede de difração e

tem por objetivo separar os comprimentos de onda da radiação incidente que é policromática

em radiações monocromáticas. Após passar por este monocromador, o feixe que agora é mo-

nocromático interage com um divisor de feixe, o qual separa a intensidade do feixe incidente

em 2 partes. Como medidas de transmitância ou absorbância são relativas a intensidade inicial,

o espectrofotômetro incide sobre uma referencia, enquanto que a outra parte do feixe interage

com a amostra. O sinal de cada feixe é incidido no detector e um sistema faz a relação en-

tre os feixes. Neste momento, a rede de difração se desloca, de maneira a outra radiação com

comprimento de onda diferente da primeira comece a interagir com a amostra.

Equipamentos modernos de Uv-Vis-Iv fazem análises em uma faixa de comprimentos de

onda de 180 nm até 3000 nm, o que corresponde a energias de 6,9 eV até 0,45 eV.
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Caṕıtulo 3

Luminescência

Assim como no processo de Uv-Vis, a luminescência caracteŕıstica de uma amostra também

refere-se as transições eletrônicas dos elétrons, porém, com algumas diferenças fundamentais.

No caso da luminescência, não importa necessariamente qual é a fonte externa que excite

os elétrons de uma amostra para um ńıvel mais energético. O que realmente é fundamental

é o relaxamento deste elétron deste ńıvel excitado para um ńıvel fundamental, convertendo a

diferença de energia entre estes dois ńıveis em um fóton com energia dada pela equação ??.

Também para o caso de uma medida de luminescência, o feixe que é coletado para a análise é

aquele proveniente do espalhamento na amostra, e não o feixe refletido ou transmitido por ela.

Na natureza existem diferentes tipos de luminescência, a exemplo a fotoluminescência (na

qual um feixe de luz monocromático excita elétrons em um material), como tamém catodolu-

minescência, na qual um feixe de elétrons faz o papel de fonte externa, bioluminescência

que é obtida por reações qúımicas, etc.

O estudo da emissão luminosa de materiais nos permite identificar algumas propriedades

de transporte destes, como exemplo, sua energia de gap, como também, a observação direta da

presença de defeitos intŕınsecos, dopantes, confinamento quântico e também podemos classificar

materiais com potencial aplicação para a produção de dispositivos opto-eletrônicos [4].

A figura 1.1 apresenta este processo de relaxação para o átomo de hidrogênio, onde inicial-

mente o elétron está excitado para o ńıvel n=3 e relaxa para o ńıvel n=1 emitindo um fóton que

possui energia dada pela diferença de energia entre os ńıveis. Em um espectro de luminescência,

estas emissões atômicas se comportariam como picos bem centrados em valores espećıficos de

comprimentos de onda.

No caso de um sólido cristalino, assim como já mencionado, existem bandas de energia que

são separadas pelo gap de energia. A figura 3.1 apresenta os processos de absorção, relaxamento

e recombinação do elétron por emissão de um fóton. Este valor 3,6 corresponde à energia de

gap do quartzo (SiO2)

No processo descrito 1 temos que uma fonte externa ao quartzo promoveu um elétron da
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Figura 3.1: Processos de transição eletrônica em sólidos cristalinos.

banda de valência (B.V) para um estado qualquer dentro da banda de condução. Como temos

bandas de energia, caso a energia da fonte externa seja maior do que aquela da energia do gap

já é suficiente para que tenhamos a promoção dos elétrons. Em outras palavras, certamente

haverá um estado na banda de condução que entrará em ressonância com a energia da fonte

externa. No processo escrito com um 2 representa o peŕıodo de relaxação, que é onde o elétron

vai perdendo energia por meio de vibrações na rede cristalina do sólido e alcança o ńıvel mais

baixo da banda de condução (B.C.). No processo mostrado em 3 temos a recombinação do

elétron para seu ńıvel fundamental, emitindo assim um fóton que corresponde exatamente á

energia de gap dele, que no caso é 3,6 eV. Desta forma podemos entender que um sólido reemite

um fóton com energia igual a energia de gap dele 1.

Pode-se concluir que no caso do quartzo cristalino puro a emissão luminosa dele seria em

3,6 eV, o que corresponde a um fóton no ultravioleta. Desta maneira, quartzo cristalino deveria

ser transparente para a luz viśıvel, ou seja, sem absorções na faixa de energia do viśıvel.

Quando dentro da estrutura cristalina é introduzido um dopante (átomos de outras especies

qúımicas), ou devido a outros defeitos na estrutura cristalina, alguns estados intermediários

podem surgir, fazendo com que tenhamos transições eletrônicas posśıveis dentro da energia

de gap, e as absorções e reemissões na faixa do viśıvel. Estes são conhecidos como estados de

armadilhas e modificam as propriedades f́ısicas dos materiais. Um exemplo de dopagem e ńıveis

nas regiões de energia dentro do gap estão apresentadas na figura 3.2 [6].

A figura 3.2(a) apresenta a transição eletrônica de um elétron da banda de valência para a

banda de condução e posterior recombinação com a emissão de um fóton com energia igual a do

gap do material, similar ao que foi mostrado na figura 3.1(a). Na Fig. 3.2(b), temos representado

o processo onde um elétron é promovido para a banda de condução a partir da banda de valência

1Apesar disso, existem materiais que possui baixa eficiencia de emitir fótons, estes materiais são conhecidos

como gap indiretos

13



e decai para um ńıvel aceitador de elétrons, emitindo um fóton com energia entre a banda de

condução e este ńıvel aceitador. Também em (b) é apresentada a emissão de um elétron para a

banda de condução e este elétron decai para um ńıvel doador de elétrons, não emitindo fóton,

caracterizando uma transição não radiativa. Em Fig. 3.2(c) temos um processo onde um elétron

de um ńıvel doador de elétrons é excitado para a energia de gap e depois este decai para um

ńıvel aceitador emitindo um fóton. Em Fig. 3.2(d) também existe a possibilidade de algum ńıvel

doador de elétrons (no caso uma armadilha) libere o elétron pra um ńıvel aceitador de elétrons.

Também, após um tempo de armadilhamento (geralmente devido a efeito de temperatura) este

estado de armadilhamento transfere o elétron novamente para a banda de valência, o que está

apresentado na Fig. 3.2(e), emitindo um fóton com energia relacionada a diferença energética

destes dois ńıveis.

Figura 3.2: Esquema de ńıveis de dopagem e que aprisionam cargas no processo de lumi-
nescência.

Outro fator interessante é que com a diminuição da temperatura, esta energia de gap pode

aumentar. Esta explicação tem caráter quântico e será apresentado também no minicurso.
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Caṕıtulo 4

Considerações Finais

O objetivo deste texto foi o de introduzir alguns conceitos fundamentais necessários para o

entendimento de espectroscopias por absorção no UV-Vis-Iv e Luminescência de materiais, os

quais serão os dois primeiros tópicos tratados no minicurso de espectroscopias.
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