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Laboratório de Física Moderna I 
 

Espectro Atômico de um Sistema de dois Elétrons  
(He – Hg) 

 
 

Objetivo 
•  Observar o caráter discreto ou quantizado dos níveis de energia atômicos.  
• Analisar as linhas de emissão dos átomos de He e Hg com auxilio de uma grade 

de difração. 
• Identificar às transições atômicas no espectro visível correspondentes aos átomos 

de He e Hg . 
 
 
Introdução 

 
Neste experimento investigaremos espectros de emissão de sistemas atômicos e 

moleculares. Embora cada átomo ou molécula apresente um espectro de emissão 
característico, há alguns aspectos comuns entre os espectros de emissão de sistemas 
diversos. À medida que o comprimento de onda das linhas observadas diminui: (i) o 
espaçamento médio entre linhas adjacentes diminui; isto corresponde ao fato de que em 
qualquer átomo ou molécula os estados ligados de maior energia estão, em média, mais 
próximos uns dos outros, energeticamente (ii) os comprimentos de onda convergem para 
um valor limite, acima do qual o espectro é contínuo; Isto é, o átomo ou molécula podem 
ser excitados o suficiente para serem ionizados, criando um sistema constituído de um ou 
mais elétrons completamente separados de um átomo ou molécula ionizados, para o qual 
qualquer energia acima da energia de ionização é possível). Comumente, espectros de 
emissão atômicos apresentam centenas de linhas e são, em geral, muito complexos. 
Espectros de emissão moleculares são ainda mais complexos que espectros atômicos. 
Isto se deve ao fato de que além dos graus de liberdade eletrônicos (associados ao 
movimento dos elétrons relativamente aos núcleos) também presentes nos átomos, uma 
molécula apresenta graus de liberdade vibracionais e rotacionais (associados aos 
movimentos relativos entre núcleos na molécula). As energias associadas a cada um 
desses movimentos também são quantizadas e portanto espera-se um número muito 
maior de níveis energéticos numa molécula que num átomo. 
 

O espectro de emissão de uma molécula pode ser dividido em três regiões 
espectrais, correspondentes a tipos diferentes de transições entre estados quânticos 
moleculares. No infravermelho distante é observado o espectro rotacional (criado por 
transições entre estados que diferem apenas pelo estado rotacional). No infravermelho 
próximo é observado o espectro vibracional-rotacional (criado por transições que incluem 
mudanças nos estados vibracionais). Na parte visível e ultravioleta do espectro é 
observado o espectro eletrônico (criado por transições entre estados eletrônicos). 
 

Neste experimento escolhemos investigar espectros de emissão de sistemas 
atômicos relativamente simples. O átomo de He (com número atômico Z=2) é o segundo 



sistema atômico mais simples disponível na natureza. Os comprimentos de onda das 
linhas espectrais observadas, por meio de uma rede de difração por transmissão, são 
determinados a partir da relação, sen q = m l / d; onde q é o ângulo de difração 
correspondente à linha observada, m é a ordem de difração e d é o espaçamento entre 
fendas na rede. Na prática é suficiente observar os máximos de difração de ordem, ou 
seja, m = 1. 

 
Materiais 
 
(Equipamento PHYWE) 
 
1 Tubo espectral de Hélio 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 Mufas de ângulo reto -PASS- 
  

02040.55

1 Suporte porta objetos, 5x5 cm 08041.00 1 Suporte para  tubo 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 
 

O arranjo experimental a utilizar neste experimento é idêntico ao usado na 
experiência anterior “Espectro Atômico do Hidrogênio” conforme se mostra na Fig 1. Siga 
as instruções e todos os cuidados expressados nesse experimento. 
 
ATIVIDADE I.- Estados de energia e transições eletrônicas no átomo de Hg. 
 

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

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  



 
 
Fig. 1. Arranjo experimental – Espectro atômico de um sistema de dois elétrons 
observados através de uma grade de difração. 
 
3.- Determine a transição associada com cada comprimento de onda (cor) e estime a 
energia em eV associada a essa transição. 
4.- 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. 
5.- Determine o erro de suas medidas e explique a diferença entre o valor medido e o 
valor esperado (tabelado). 
 
Tabela 1. Dados retirados do espectro de Hg observado através de uma grade de 
difração 
 

 
ATIVIDADE II.- Estados de energia e transições eletrônicas no átomo de He. 
1.- Substituía o tubo de vapor de mercúrio  (Hg) pelo de Helio (He).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cor  λ (nm)  2y (mm)  y (mm)  Senθ Transições Energia (eV) 
       
       
       
       
       
       
       



 
2.- siga o mesmo procedimento anterior, determine as transições associadas a cada 
comprimento de onda e complete a tabela 2.  
 
Tabela 2. Dados retirados do espectro de He observado através de uma grade de 
difração 
 

 
3.- calcule o número quântico associado ao nível desde o qual o elétron decai para emitir 
o fóton. 
4.- Determine o erro de suas medidas e explique a diferença entre o valor medido e o 
valor esperado (tabelado). 
 

 
Fig . 2.- Diagrama de energia e transições do átomo de (a) He e de (b) Hg. 
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