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Resumo 

O subprojeto de pesquisa teve como objetivo realizar o 

estudo teórico referente a técnica de espectroscopia no 

infravermelho, para assim verificar os fenômenos físicos 

presentes na técnica. Foram analisados resultados da 

literatura para verificar como são obtidos os espectros de 

infravermelho em amostras de solos, assim como sua 

interpretação. 

Introdução  

De acordo com Farmer & Palmieri (1975), a 

espectroscopia no infravermelho é uma das poucas 

técnicas que pode render informações sobre a estrutura e 

composição de fases amorfas, como o solo moído. 

Essa técnica busca identificar a presença de grupos 

funcionais em uma amostra e essa identificação depende 

da interação dos compostos com a energia incidida. 

Segundo Schardosin (2018), a espectroscopia de 

infravermelho consiste na absorção de energia no 

comprimento de onda típico de movimentos vibracionais 

e rotacionais das moléculas, para assim medir a 

intensidade de vibração dos compostos da amostra. Estas 

vibrações variam de acordo com as estruturas, os tipos de 

ligações existentes entre os átomos e os grupos 

funcionais para assim ocorrer a ressonância com a 

radiação infravermelha incidida. 

Esse trabalho teve como objetivo estudar a técnica de 

espectroscopia de infravermelho (IV), seu princípio físico 

e alguns exemplos da literatura com espectros de 

amostras de solos. 

Material e Métodos 

O estudo da aplicação da técnica de espectroscopia no 

infravermelho baseou-se no trabalho de dissertação de 

Martins (2009), onde o material utilizado para a análise foi 

um Latossolo Vermelho distrófico (LVd). As amostras do 

solo inteiro foram introduzidas no espectrômetro de IV em 

forma de pastilhas. As medidas foram feitas com 16 

varreduras e os espectros foram obtidos na faixa de 

4000 − 400 𝑐𝑚−1 com resolução de 4 𝑐𝑚−1. 

Resultados e Discussão 

A análise da aplicação da técnica de espectroscopia de 

infravermelho baseou-se nos resultados obtidos no 

trabalho de Martins (2009). 

Um dos exemplos dos espectros analisados é o espectro 
presente na Figura 1, referente a fração 20-53 μm de 

plantio direto com profundidade de 15 a 20 cm, 
denominado como PD 15-20. 
 

 
Figura 1. Espectro de IV da fração 20-53 μm da amostra PD 15-20, 

retirado de Martins (2009). 

Nesse espectro analisado percebe-se que há vários 

possíveis minerais em cada banda de vibração, isso se 

deve a proximidade dos sinais e a sobreposição. 

Possíveis minerais: caulinita (Cau), haloisita (Ha), gibbsita 

(Gb), goethita (Gt), vermiculita (Ve), montmorilonita (Mt), 

quartzo (Qz), magnetita (Mag) e rutilo (Rt). 

Conclusão ou Conclusões 

Através deste trabalho pode-se concluir que a 

espectroscopia de infravermelho é uma técnica que pode 

render informações sobre a estrutura e a composição de 

fases amorfas, como o solo moído, sendo uma ferramenta 

útil na caracterização molecular de espécies inorgânicas 

de um determinado solo. 
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