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RESUMO 

 A presente contribuição trata-se de um trabalho sobre aplicações de espectroscopia ótica na 
caracterização de corantes. Estudamos os espectros de absorbância do -caroteno, da bixina, da 
betalaina e da clorofila, todos corantes naturais, bem como, o espectro de fluorescência característico 
da clorofila. As analises experimentais foram realizadas usando um espectrômetro portátil USB, modelo 
Spectro Vis (VERNIER), em conjunto com o software Logger-Pro, versão 3.8. Os resultados obtidos estão 
de bom acordo com a literatura corrente. Adicionalmente, verificamos que o estudo de corantes 
naturais utilizando técnicas espectroscópicas mostra-se uma boa pratica didática para o ensino médio, 
integrando tópicos das disciplinas de física, química e biologia.  
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria possibilita obtermos informações 
extremamente valiosas com relação à estrutura molecular dos materiais e suas propriedades. Em 
particular, a espectroscopia ótica na faixa do visível (VIS), que corresponde ao estudo da interação da luz 
na faixa de comprimentos de onda de 400 a 700 nm, mostra-se bastante conveniente para o estudo de 
corantes orgânicos. Tais compostos estão presentes em nosso cotidiano e constituem basicamente as 
substancias que conferem coloração aos alimentos e bebidas, sejam elas naturais ou artificiais. Um 
corante natural é uma substância corada extraída apenas por processos físico-químicos ou bioquímicos 
de uma matéria-prima animal ou vegetal. Neste trabalho utilizamos como matéria básica vegetais. 
Como exemplo de espectroscopia ótica na faixa do visível, podemos citar o espectro de absorbância de 
azeites e óleos comestíveis, que na região do visível, apresenta picos em 412, 454, 482 e 669 nm. A 
partir dessas informações podemos, eventualmente, caracterizar a qualidade de um azeite.  

O espectro eletromagnético é a distribuição da intensidade da radiação eletromagnética com 
relação ao seu comprimento de onda ou frequência. A faixa de comprimentos de onda ou frequências 
em que se pode encontrar a radiação eletromagnética é ilimitada. Entretanto, como mencionado 
anteriormente, a faixa do visível varia apenas de 400 a 700 nm, tal faixa do espectro é ilustrada na figura 
abaixo. 

 
Figura 1 – Faixa do visível do espectro eletromagnético 

2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Para a obtenção das amostras de corantes utilizamos como matéria básica vegetais, normalmente 
encontrados em feiras livres ou supermercados, a saber: couve, beterraba, cenoura, açafrão, urucum. O 
ponto de partida para a obtenção das soluções com os corantes foi então separar cerca de 25g de cada 
vegetal devidamente triturado, picado ou ralado. Cada uma das porções obtidas foi colocada em 
diferentes vasilhas de vidro, com tampa, cada qual contendo 50ml de álcool 92.8o comercial. Após isso 
cada mistura foi deixada em repouso por aproximadamente 24 horas, sendo posteriormente filtrada 
usando-se um papel filtro comum, normalmente empregado para preparar café. As soluções contendo 
os corantes foram então separadas em amostras para posterior analise, tal como registrado na figura 2. 
Cabe comentar que durante as analise constatou-se que algumas amostras ficaram bastaste 
concentradas, exibindo uma absorbância demasiadamente alta. Em tais casos a amostra foi então 
diluída em álcool ou água, tal como será indicado posteriormente. 

Figura 2 – (a) Ilustração do processo de extração, (b) e amostras prontas para analise. 
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A caracterização das amostras de corantes foi efetuada empregando-se medidas de absorbância 
ótica, Ab tal 
absorbância é calculada por: 

b 10
o
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intensidade da luz incidente neste mesmo comprimento de onda. Em outras palavras, nesta técnica 
fazemos incidir na amostra uma luz policromática com espectro bem conhecido. Então, determinando o 
espectro da luz transmitida através da amostra calculando-se a razão entre as intensidades da luz 
incidente e transmitida para cada comprimento de onda, obtendo-se assim a absorbância via a relação 
acima. 

As analises de absorbância, foram feitas usando um espectrômetro portátil USB, modelo SpectroVis 
(VERNIER, 2011), em conjunto com o software Logger-Pro, versão 3.8. Na analise de fluorescência 
empregamos o mesmo espectrômetro alterando-se seu modo de operação para medidas de 
intensidade. Neste caso, a fonte de luz usada foi um LED violeta de alto brilho, com pico de emissão em 
aproximadamente 400nm. Tal LED foi alimentado por uma fonte de tensão regulada através de um 

a corrente no circuito fosse de 22mA. 
Desta forma, com a cubeta devidamente instalada no espectrômetro, a fonte de luz foi aproximada da 
solução sem que fosse nela mergulhada, tomando-se assim o espectro de intensidade da luz emitida 
pela amostra. Salienta-se que nessa montagem a fonte de luz fica posicionada a 90o do sensor CCD do 
espectrômetro. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

-
caroteno, retirada da cenoura pelo processo descrito na seção anterior. Inserida no gráfico temos uma 
ilustração de um modelo tridimensional de sua estrutura molecular, correspondendo a formula C40H48. 
 

Figura 3 – -caroteno retirado da cenoura. 
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Como indicado na figura, inferimos que o espectro do caroteno exibe dois picos largos, em 441 e 468 
nm, que se somam formando uma banda de considerável absorção, com a solução mostrando um 
aspecto alaranjado. Tais observações estão de razoável acordo com os resultados apresentados no 
trabalho de Zeraik e Yariware (2008), onde foi detectada uma banda em torno de 460 nm, característica 

-caroteno. Salientamos que nessa referência as autoras utilizam 
outro método para a extração do corante. 

Para a curcumina, retirada do açafrão, obtemos o espectro mostrado na figura 4. Sua formula é 
escrita como C21H20O6, tendo a solução uma cor alaranjada com uma tonalidade distinta da amostra 
anterior. A partir do espectro presume-se que temos dois picos largos em 407 e 448 nm que se somam a 
um pico um pouco mais estreito em 424 nm. Portanto, apesar do aspecto das amo -caroteno e 
curcumina serem levemente similares, os respectivos espectros se mostram razoavelmente diferentes. 
Isto é certamente um reflexo do fato de suas estruturas e composições serem bastante distintas. O 
espectro mostrado na figura 4 concorda razoavelmente com a banda mostrada na referencia Kunwar et 
al. (2007). 

Figura 4 – Espectro de absorbância característico da curcumina retirada do açafrão. 

No caso da bixina, C25H30O4, retirada do urucum, cuja amostra possuía uma cor similar ao caramelo, 
testamos varias diluições em álcool da solução inicialmente obtidas sendo as receptivas taxas (ou 
proporções) indicadas juntamente com os espectros da figura 5. Aqui, devido a potencial complexidade 
do espectro, não podemos inferir a respeito da presença de picos. Ao contrario, mais parece que temos 
uma banda bem pronunciada a partir de, aproximadamente, 540nm, montada sobre um fundo 
constante Ab  0.6. Contudo, novamente verificamos que a partir de seu espectro é possível distingui-lo 
dos demais corantes. 

Para a betalaina, C24H27N2O13, extraída da beterraba, foram testados outros solventes alem do 
álcool, sempre fornecendo amostras avermelhadas. Isso é mostrado na figura 6, onde em azul temos o 
espectro correspondente a solução preparada usando água, em verde uma mistura de 50% de água e 
50% de álcool e em vermelho a solução preparada tal como indicado na seção anterior. Como podemos 
ver os espectros são razoavelmente distintos, demonstrando uma dependência de sua forma com o 
método de preparação da solução. A diferença observada pode ser muito provavelmente atribuída a  
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Figura 5 – Espectro de absorbância característico da bixina retirada do urucum. 

algum mecanismo de decomposição do corante durante o mencionado período de 24 horas de repouso, 
que antecedeu a analise. Esse fato já era de se esperar pelo próprio aspecto da solução e também por 
seu odor. 

Figura 6 – Espectro de absorbância característico da betalaina retirada da beterraba. 

Um procedimento similar foi também adotado para o caso da clorofila, extraída da couve, tal como 
indicado na figura 7. A curva em azul mostra o espectro obtido usando água como solvente, enquanto a 
curva em verde o espectro correspondente a uma mistura 1:1 de água e álcool. A curva em vermelho 
corresponde ao procedimento de preparação descrito na seção anterior, onde a solução obtida foi ainda 
diluída na proporção 1:3 em álcool. Adicionalmente, incluímos nessa figura um modelo tridimensional 
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da molécula denominada clorofila-A, com composição C55H72O5N4Mg. Contudo, cabe salientar que há 
também outras formas da clorofila que são as chamadas clorofilas B (C55H70O6N4Mg), C1 
(C35H30O5N4Mg), C2 (C35H28O5N4Mg) e D (C54H70O6N4Mg). Dessa maneira, levando em conta o método 
de preparação de nossas amostras, acreditamos que todas essas formas de clorofila devem estar 
presentes na solução que evidentemente possui uma cor verde. 

Figura 7 – Espectro de absorbância característico da clorofila retirada da couve. 

A análise desses espectros mostra o surgimento de picos bem pronunciados na região do vermelho 
ao redor de 606 e 665 nm, picos menos notáveis na região do azul em 405, 428 e 450 nm e 
provavelmente mais um ao redor de 480 nm. Contudo, como podemos ver, a posição exata e o 
aparecimento ou não de um determinado pico depende muito do solvente usado durante a preparação 
da solução. Curiosamente, na amostra na qual se usou álcool como solvente surge claramente um pico 
na região do verde em 540 nm, cuja presença não é clara nos dois outros casos. Os espectros da clorofila 
mostrados na figura 7 concordam razoavelmente com as referências (MACKINNEY, 1941) e (BOTANIK 
ONLINE, 2011). 

Ainda com relação à clorofila, efetuamos algumas medidas de fluorescência, tal como descrito na 
seção anterior. Assim, excitando a amostra com luz violeta, ao redor de 400 nm, obtemos um pico de 
emissão fluorescente bem pronunciado ao redor de 677 nm, como indicado na figura 8. Salienta-se que 
nesta analise preparamos soluções com diferentes taxas de diluição em álcool, e como podemos ver há 
um ponto ótimo para que a intensidade do pico de fluorescência seja maximizado. Para a solução 
concentrada ou pouco diluída obtemos uma amostra pouco transparente onde a luz incidente penetra 
muito pouco na solução. Neste caso a fluorescência fica limitada a uma região próxima da superfície do 
liquido, dificultando a detecção pelo sensor CCD do espectrômetro. Aumentando a diluição a 
penetração da luz violeta aumenta de profundidade na cubeta, e o espectrômetro consegue detectar a 
fluorescência de forma mais eficiente. Contudo, quando a diluição se torna muito grande tal pico 
diminui de intensidade devido a redução demasiadamente acentuada na concentração de clorofila. 
Portanto, surge então um ponto ótimo que no presente caso esta em torno de uma razão 1:10. 
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Figura 8 – Espectro de fluorescência característico da clorofila retirada da couve. 

Finalizando, a título de curiosidade, cabe mencionar uma aplicação direta da analise de absorbância 
ótica envolvendo corantes. Esta técnica pode ser usada diretamente na avaliação da pureza de óleos 
comestíveis, tal como ilustrado na figura 9. Nesta figura é mostrado o espectro de absorbância  
 

Figura 9 – Espectro de absorção obtido a partir de óleos comestíveis. 

correspondente às amostras de azeite de oliva extra virgem (curva em azul), de óleo composto 
soja/oliva (curva em verde) e de óleo de milho (curva em vermelho). Como podemos observar os três 
tipos de óleo são claramente distinguíveis graças a correspondente concentração de clorofila que cada 
um contém. 
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4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho estudamos os espectros de absorbância para quatro tipos distintos de corantes 
naturais: -caroteno, extraído da cenoura; curcumina, extraído do açafrão; bixina, extraído do urucum e 
clorofila, extraída da couve, bem como, o espectro de fluorescência característico da clorofila. Os 
resultados apresentados estão em acordo com diversos trabalhos da literatura. Alem disso, foi possível 
verificar que o estudo de corantes naturais utilizando técnicas espectroscópicas mostrou-se uma boa 
pratica didática para o ensino médio, integrando tópicos das disciplinas de física, química e biologia.  
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