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Laboratório de Física Moderna I 
 

Espectro Atômico do Hidrogênio 
Série de Balmer – Determinação da Constante de Rydberg 

 
 

Objetivo 
 

• Observar o caráter discreto ou quantizado dos níveis de energia atômicos.  
• Analisar as linhas de emissão do átomo de Hidrogênio com auxilio de uma grade 

de difração. 
• Identificar às transições atômicas correspondentes a série de Balmer. 
• Determinar a constante de Rydberg. 

 
Introdução 

 
Quando os átomos de um gás monoatômico num tubo de descarga elétrica é 

submetido a alta tensão, os átomos são excitados e no processo de de-excitação o gás 
emite radiação. Com ajuda de uma rede de difração ou um prisma a radiação emitida 
pode ser observada em forma de linhas espectrais. A primeira observação do espectro 
atômico do hidrogênio foi realizada na Suíça em 1853 por Anders Angstrom; entretanto a 
primeira análise deste espectro deve-se ao suíço Johann Balmer, professor de 
matemática e latim em uma escola de meninas. 

Baseado nas quatro linhas observadas por Angstrom no espectro visível (656.21 nm, 
486.07 nm, 434.01 nm e 410.12 nm), Em 1885 Balmer encontrou pelo método de 
tentativas e erros uma equação que fornece os comprimentos de onda dessas linhas. 
Esta série é expressa pela equação: 

                                                                       (1) 
onde  b = 364.6 nm and m ≥ 3.  

Em 1890, o espectroscopista J. R. Rydberg reescreveu a fórmula de Balmer em 
termos do número de onda N = 1/λ: 

 

                          (2)                                             
onde RH  = 1,09681x107 m-1 é a constante de Rydberg. 
 

Entretanto, a teoria quântica aplicada ao átomo prediz que os níveis de energia 
atômicos estão quantizados e que da transição eletrônica entre esses níveis de energia 
pode ocorrer a emissão ou absorção de fótons que possuem frequências características 



próprias de cada elemento. Aplicando o modelo de Bohr ao átomo de hidrogênio os níveis 
de energia permitidos para o elétron é dada pela equação: 

       (3) 
onde e e me são a carga e a massa em repouso do elétron, respectivamente, h é a 
constante de Planck, εo é a constante dielétrica do vácuo e n o número quântico principal. 
Re-escrevendo esta equação em termos do número de onda N = (1/λ), Bohr obteve 
teoricamente a equação de Rydberg (2) e calculou a constante RH com boa precisão, 
assumindo um núcleo de massa infinita, isto é: 

                                                                           (4) 
O valor da constante de Rydberg neste caso R∞ = 1,09741x107 m-1. 
      No caso de um tubo contendo gás de 
hidrogênio a baixa pressão, quando elétrons 
livres são acelerados entre o catodo e anodo 
do tubo, estes colidirão com os átomos de 
hidrogênio induzindo a emissão de radiação, 
observada através do espectro de linhas 
característico do hidrogênio (Fig. 1). A linha 
visível com maior comprimento de onda (ou 
menor freqüência) está na região vermelha e 
é chamada de linha Hα; a linha seguinte, na 
região entre o azul e o verde, é chamada de 
Hβ, e assim por diante. No caso, a série de 
Balmer pode ser escrita da forma:  
 

 
 

                                                    (5) 
 
Fig. 1. Níveis de energia do átomo de 
Hidrogênio. 

 
Neste experimento, utilizaremos a série de Balmer pelo fato dela abranger 

comprimentos de onda dentro da faixa de luz visível. Observe que a Fig. 1 também 
mostra como as linhas estão agrupadas nas chamadas série de Lyman,  Paschen e 
Brackett para o átomo de hidrogênio. Na tabela 1 se mostra as características das séries  
para o átomo de hidrogênio. 
 
Tabela 1. Series espectrais para o átomo de hidrogênio 
 

Serie Região espectral Limite da Série (n=∞) Equação da Série 
Lyman Ultravioleta 911,27      Å 1/λ = RH=(1/12 -1/n2);     2,3,4,... 
Balmer Visível  3645,1      Å 1/λ = RH=(1/22 -1/n2);     3,4,5,... 
Paschen Infravermelho 38201,4    Å 1/λ = RH=(1/32 -1/n2);     4,5,6,... 
Brackett Infravermelho 14.580,0   Å 1/λ = RH=(1/42 -1/n2);     5,6,7,... 
Pfund Infravermelho 22.782,0   Å 1/λ = RH=(1/52 -1/n2);     6,7,8,... 



Rede de difração  
A Rede de difração é de considerável importância em espectroscopia (estudo dos 

espectros eletromagnéticos devido às interações de átomos e moléculas), devido à sua 
capacidade de separar (dispersar) a luz policromática em seus constituintes 
monocromáticos. Quando uma luz monocromática incidir sobre uma rede de difração, ela 
é difratada em direções discretas e simetricamente à direita e esquerda do fonte. A 
dispersão angular para cada comprimento de onda ocorre a um ângulo especifico que 
obedece à equação:  

                                                                              (6) 
 
onde d é a distância entre as linhas da rede (também chamada de constante da rede de 
difração), θm é o ângulo de difração de a m-ésima franja de comprimento de onda e m é 
um número natural que indica a ordem da franja (m = 1, 2, 3, ...).   
A Fig. 2 ilustra a geometria do experimento; 
desta figura o seno do ângulo de difração pode 
ser obtido da equação:  

                         (7) 
 
Com esta equação, medindo a distância D entre 
a rede e o tubo espectral e a distância 2y entre 
duas linhas da mesma cor, pode-se estimar o 
valor do ângulo θm.  linhas espectrais que 
indicam os comprimentos de onda da luz 
emitida são características de cada átomo. Esta 
técnica chamada de espectroscopia que faz uso 
de redes de difração é utilizada em várias áreas 
da ciência como: física, química, biologia, 
astronomia, entre outras e é muito útil para 
caracterizar e identificar materiais.  

 
Fig. 2 Geometria da rede de difração 

 
Materiais 
 
(Equipamento PHYWE) 
 
1 Tubo espectral de Hidrogênio 06665.00 2 Suporte isolante 06020.00
1 Tubo espectral de Mercúrio 06664.00 1 Base tripé -PASS- 02002.55
2 Suporte para tubos espectrais, 06674.00 1 Base redonda -PASS- 02006.55
1 Cobertura para tubo espectral 06675.00 

  
1 Haste quadrado para suporte 

-PASS-,  l=400 mm 
02026.55

2 Cabo de conexão para 50 kV, 
1000 mm 

07367.00 3 Mufa de ângulo reto -PASS-   02040.55

1 Suporte para rede de difração, 
5x5 cm 

08041.00 1 Suporte para tubo espectral 02060.00

1 Rede de difração, 600 lines/mm 08546.00 1 Régua,  l = 1000 mm 03001.00
1 Fonte de alta tensão, 0-10 kV 

  
13670.93 2 Cursores 

 
02201.00

 



Procedimento Experimental 
 
Identifique cada um dos componentes do arranjo experimental e monte o 

experimento conforme ilustra a Figura 3. Monte a régua exatamente atrás da fonte de luz. 
Posicione a rede de difração a 100 cm à frente do tubo espectral, alinhada paralelamente 
em relação à régua (escala) e aproximadamente na mesma altura. Ajuste a fonte de 
alimentação a 5 kV. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 A luz emitida pelo tubo espectral deve ser observada através da rede de difração 

(sugestão: a luz da sala deve ser minimizada para não atrapalhar).  
 
ATIVIDADE I.- Determinação da constante da rede de difração 

Utilizando o tubo espectral contendo vapor de Hg analise as três principais linhas 
espectrais do Hg para determinar a constante da rede de difração (d).  
1.- Observe O espectro da luz do tubo espectral difratado através da rede de difração. A 
cor de uma linha espectral será projetada sobre a escala (régua). Observe que para uma 
dada ordem de difração (m=1, por exemplo), o mesmo conjunto de linhas aparecerá tanto 
na esquerda como na direita.  
 

 
 

Fig. 3. Arranjo experimental – Espectro Atômico e Serie de Balmer. 
 

Cuidado com a fonte de alta voltagem (5000 V!). 
 

Desligue o transformador da fonte desconectando-o da rede 
antes de tocar no tubo ou nos seus terminais 

 
Use luvas para manusear os tubos espectrais 

 

Não encoste nos cabos de conexão de alta voltagem. 
 

 Aguarde 1 minuto após desligar a fonte para desconectar os cabos  



2.- Meça a distancia D entre a rede difração e a régua; e a distância 2y entre duas linhas 
da mesma cor sob a régua. Anote seus resultados e complete a Tabela 1. Repita este 
procedimento para todas as linhas visíveis do espectro do átomo de Hidrogênio. 
3.- Com os resultados da Tabela 1 faça um gráfico senθ vs λ e determine o valor do 
parâmetro d, característico da rede de difração. Esta constante está relacionada com a 
distância entre as linhas da rede.  
4.- compare seu resultado com o valor nominal da rede que esta usando (d=1,666 µm 
para redes de difração de 600 linhas/mm e d=1,754 µm para redes difração de 570 
linhas/mm). Discuta a diferencia entre estes valores.  
 

Tabela 1. Características do espectro de linhas obtido usando Tubo de Hg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE II.- Determinação dos comprimentos de onda das linhas de emissão do 
hidrogênio 

Substituía o tubo de vapor de mercúrio (Hg) pelo de hidrogênio (H). Os 
comprimentos de onda do espectro de emissão do átomo de H devem ser determinados 
utilizando o mesmo procedimento anterior e a equação (6).  
1.- Meça e anote a distância 2y para todas as linhas observadas através da rede de 
difração. Anote seus resultados na tabela 2. 
2.-  Determine o comprimento de onda λ das linhas de emissão do átomo de hidrogênio e 
complete a tabela 2. 
3.- Deste resultado, obtenha o valor médio da constante de Rydbreg RH  (Sugestão: utilize 
os dados da Tabela 2 e a equação 5). 
 

Tabela 2. Resultados das medições do espectro de emissão do hidrogênio 
Linhas do 
hidrogênio 

n 2y λ (nm) λnom (nm) RH exp (m-1) 

Hα 3   656,28  
Hβ 4   486,13  
Hγ 5   434,05  
      
      
    

 
4.- Compare o valor teórico da constante de Rydberg  com o valor experimental estimado 
neste trabalho. Explique a diferenças  
5.- Compare o valor experimental com o nominal dos três maiores comprimentos de onda 
da série de Balmer 
6.- Determine em eV a energia do fóton associada às linhas do hidrogênio observadas. 
7.- Com o dado da energia das linhas no item anterior, calcule o número quântico 
associado ao nível desde o qual o elétron decai para emitir o fóton. 
8.- Explique o processo de emissão do tubo espectral usada neste experimento. 

Cor  λ (nm)  2y (mm)  y (mm)  Senθ 
Amarelo  578,0     
Verde  546,1     
Azul  434,8     
     
     
     
     


