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RESUMO

A espectroscopia é definida como o conjunto de métodos para análise de substâncias, baseados na produção e interpretação de seus espectros de 
emissão ou absorção de radiações eletromagnéticas e sua interação com a matéria, como por exemplo, nas regiões do infravermelho, 
ultravioleta, raios X e visível, podendo-se compreender ou prever as propriedades de um material. Os equipamentos eletrônicos que registram a 
intensidade da radiação em função da interação da energia com a matéria são conhecidos como espectrofotômetros, e se denominam conforme 
a região da frequência em que operam suas fontes de luz. Porém, tais equipamentos possuem elevado custo e tornam o contato com alunos de 
graduação impraticáveis. Partindo desse princípio, se propôs o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo para realizar análises 
espectroscópicas de amostras. O espectrofotômetro tem como fonte de luz leds de diversos comprimentos de onda, do ultravioleta até o 
infravermelho e um elemento sensível à variação de luminosidade, em que se mediu em triplicata através de um multímetro digital, a resistência 
elétrica quando as amostras eram irradiadas por cada um dos cinco comprimentos de onda escolhidos. Determinou-se a transmitância e a 
absorbância de cada amostra em uma planilha através da Lei de Beer, em que a transmitância de uma amostra é a razão entre a quantidade de 
luz que atravessa um meio e a quantidade de luz que sobre ele incide. A absorbância é a capacidade intrínseca de um material em absorver 
determinada quantidade de radiação em uma frequência ou comprimento de onda específico. As amostras utilizadas foram sete películas de 
proteção aplicadas em vidro e dois óculos escuros. Todas as películas de proteção mostraram alta absorbância para a radiação UV. Isso significa 
que o material absorve muito bem nesse comprimento de onda, deixando transmitir apenas uma pequena quantidade da radiação incidente. O 
uso desse tipo de película se dá, por exemplo, quando se deseja diminuir os efeitos nocivos da radiação UV na pele humana. Na radiação 
infravermelha, notou-se uma alta absorbância em apenas duas películas de proteção. As demais demonstraram baixa absorção nesse 
comprimento de onda, o que implica dizer que grande parte dessa radiação passa através do material, sendo prejudicial quando se deseja 
diminuir o calor em um ambiente. Os estudos foram enfatizados nesses dois comprimentos de onda, já que um fator agravante desse risco reside 
no fato dos raios ultravioleta não serem percebidos através de nenhum dos sentidos humanos, enquanto a radiação infravermelha oferece a 
sensação de calor. No espectro visível, todas as películas de proteção apresentaram resultados similares, absorvendo quantidades intermediárias 
de radiação. Os resultados das lentes de óculos submetidas à radiação ultravioleta e infravermelha, apresentaram alta absorbância para a 
radiação UV, de acordo com a norma técnica. Os resultados de absorbância e transmitância para a radiação infravermelha mostraram valores 
inversos à ultravioleta, com pequena absorbância e elevada transmitância nas lentes. Porém, segundo a norma brasileira de proteção contra essa 
radiação, o ser humano não está sujeito a riscos relacionados a esta faixa de radiação, e por essa razão nenhum óculos precisa oferecer esse tipo 
de proteção. Concluímos que o equipamento se mostrou extremamente apto ao uso didático, possuindo baixo custo, fácil montagem e 
entendimento. Os resultados mostram que o mesmo pode ainda ser utilizado para medidas de conformidade de produtos e comparação com as 
normas vigentes, com impactos sócio-econômicos e técnico-científicos relevantes. A utilização desse espectrofotômetro ainda pode ser ampliada 
na construção civil e arquitetura, em que projetos de ambientes com iluminação que utilizem comprimentos de onda adequados possam evitar 
desperdícios de energia elétrica com climatização.
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