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Laboratório de Física Moderna I 
Análise de Espectros Atômicos com o Espectrômetro com Prisma  

 

Objetivo 

• Familiarizar-se e aprender a medir com o espectrômetro. 
• Observar e analisar o caráter quantizado dos níveis de energia atômicos e as 

linhas de emissão do átomo com auxilio de um espectrômetro com prisma.  
• Identificar às transições atômicas. 

 
Introdução 

O espectrômetro é um aparelho simples composto essencialmente de um sistema 
colimador, um elemento de dispersão de luz e de um sistema analisador; sua função é 
analisar a luz proveniente de uma fonte luminosa. Para dispersar um feixe luminoso o 
espectrômetro utiliza uma rede de difração ou um prisma. Se o feixe é composto por mais 
de um comprimento de onda, as diferentes cores (comprimentos de onda) são dispersas 
em ângulos diferentes formando um espectro luminoso. O aparelho permite fazer uma 
medição apurada dos ângulos nos quais se dá a dispersão para cada cor. Cada elemento 
do espectrômetro é esquematizado na Fig. 1.  

 

 

Fig. 1. Elementos de um espectrômetro com prisma ou rede de difração 
 

 
 



(1)  Colimador 
(2)  Telescopio 
(3)  Mesa para o prisma ou rede de difração 
(4)  Prisma de vidro Flint com suporte   
(5)  Disco circular graduado 
(6)  Escala vernier 
(7)  Ocular(lupas) para leitura do vernier 
(8)  Fenda (ranhura) 
(9)  Parafuso de ajuste da fenda 
(10) Parafuso de ajuste fino do colimador 
(11) Ocular 
(12) Parafuso para fixar disco circular 

graduado 
 

(13) Parafuso de nivelamento da mesa do 
prisma 

(14) Parafuso de focalização do telescópio 
(15) Parafuso de ajuste de altura do colimador 
(16) Parafuso de ajuste de altura do telescópio 
(17) Pontos de fixação do telescópio 
(18) Parafuso micrométrico para ajuste fino 
(19) Rede de difração (de Rowland) 
(20) Tripé com parafusos niveladores  

 
A luz que se pretende analisar entra pelo colimador através de uma pequena 

fenda ou ranhura colocada no ponto focal da lente do colimador. Do colimador sai um 
feixe estreito de luz paralela, com a forma da fenda, de modo a atingir o elemento 
dispersor com o mesmo ângulo de incidência e com isto, obter a formação de uma 
imagem nítida. O elemento dispersor deflete o feixe e, se este tiver diversas cores, cada 
cor é dispersa em ângulo diferente. 
 

No espectrômetro, um sistema mecânico permite o deslocamento relativo entre o 
elemento de dispersão e o sistema analisador, possibilitando a observação e a medida 
das posições angulares e intensidades das diversas imagens da fenda observadas. Para 
cada comprimento de onda visível presente na luz emitida pela fonte forma-se uma 
correspondente imagem. Cada uma dessas imagens é denominada linha espectral e sua 
posição angular é função de seu comprimento de onda. 

 
Materiais 
 
(Equipamento PHYWE) 

1 Espectrômetro com goniômetro e vernier 35635.02 
1 Prisma  
1 Lâmpada espectral  He, base pico 9  08120.03 
1 Lâmpada espectral  Hg 100, base pico 9  08120.14 
1 Lâmpada espectral  Cd, base pico 9  08120.01 
1 Lâmpada espectral  Zn, base pico 9  08120.11 
1 Fonte para lâmpada espectral 13662.93 
1 Suporte para lâmpadas, pico 9 08119.00 
1 Base Tripé  -PASS- 02002.55 
 
 
Procedimento Experimental 

 
Familiarize-se com o equipamento, verifique a função de cada um dos elementos 

do espectrômetro. Para se obterem resultados precisos o elemento dispersor (Prisma ou 
rede de difração) tem de estar convenientemente alinhado com os eixos ópticos do 
telescópio e do colimador. Isto requer que tanto o espectrômetro como a mesa que serve 



de base para o espectrômetro estejam nivelados. Use os parafusos niveladores caso seja 
necessário. 
 

O espectrômetro é um equipamento delicado e preciso que permite medidas de 
ângulos com alta precisão. Análise a escala de medida do instrumento e responda as 
seguintes questões: quantas divisões possui o disco graduado? Quantas divisões são 
observadas no vernier? Qual a mínima leitura de ângulo que pode ser feita com este 
instrumento?  

 
A seguir: 
1.- posicione a fonte de luz junto à fenda na entrada do colimador do 

espectrômetro e ligue-a à tensão e corrente apropriadas. Espere entre 5 ou 20 minutos 
para que a iluminação proveniente da fonte se estabilize com uma intensidade razoável. 
Retire o elemento dispersor da plataforma central do espectrômetro e procure observar 
diretamente no telescópio, a imagem da lâmpada através da fenda. Regule a abertura 
desta para obter um feixe estreito e facilmente visível. Ajuste os controles de foco das 
lentes colimadoras para obter uma imagem nítida da fenda. A imagem da fenda aparecerá  
sobreposta a um retículo em forma de cruz, localizado bem no centro do campo visual. 

 
 2.- Tome como referência a posição em que a imagem da fenda coincide com o 
traço vertical do retículo. Para fazer esse ajuste com precisão, fixe o disco graduado e 
utilize o parafuso micrométrico de ajuste fino. 
 
Nota: Quando o telescópio e o colimador estão convenientemente alinhados e focados, a fenda 
deve estar focada com nitidez no centro do campo visual do telescópio e um dos segmentos do 
reticulo no ocular deve estar perpendicularmente alinhado com a aresta fixa da fenda. Se não se 
conseguir alinhar o espectrômetro como se indicou acima, significa que o espectrômetro tem de ser 
realinhado com maior cuidado, procedimento delicado que deve ser realizado pelo responsável da 
aula. 

 
3.- As medidas dos ângulos são efetuadas nas escalas visualizadas através da 

ocular (lupa) localizada sob o disco circular graduado. Esse sistema de leitura move-se 
simultaneamente com braço móvel e a leitura é efetuada somando-se as leituras nas duas 
escalas, a do disco graduado e a indicada no vernier. 
 

Como o espectrômetro é extremamente sensível, deve-se verificar freqüentemente 
o alinhamento do colimador com o elemento dispersor e destes com o telescópio; já que 
qualquer eventual toque acidental no telescópio e/ou no braço móvel pode prejudicar tal 
alinhamento e comprometer a confiabilidade das medidas efetuadas.  

 
Sempre que perceba que é necessário fazer o re-alinhamento ou inicie uma nova 

serie de medidas com o espectrômetro faça o alinhamento do braço móvel; para isto siga 
a seguinte rotina: 

(a) Posicione o braço móvel no ponto 0’(zero minutos), 0’’ (zero segundos) na escala 
de leitura vertical. 

(b) Gire o braço móvel com o parafuso de ajuste fino de rotação até que a leitura 
horizontal atinja o ponto 0o (ou 360o) 

(c) Finalmente, gire o controle de rotação do telescópio, mantendo fixo o braço móvel, 
até que a imagem da fenda coincida com o retículo em cruz. 

Depois de concluído o alinhamento o botão de controle de rotação do telescópio não deve 
mais ser tocado. 
 



ATIVIDADES I.- O prisma como elemento dispersor no espectrômetro e observação do 
espectro de linhas do Hg 
a.- Medida do ângulo de abertura φ do prisma 
1.- utilize uma lâmpada de Hg como fonte de luz e posicione-a seguindo o procedimento 
experimental. 
2.- coloque o prisma sobre a plataforma giratória conforme se indica na Fig. 2a. Regule a 
fenda de modo que o feixe seja o mais fino possível para permitir a observação. 
Identifique o vértice voltado para o feixe incidente, trabalhe sempre com este vértice até o 
fim da prática. Fixe a plataforma giratória e procure com o telescópio de observação 
localizar os raios refletidos nas faces do prisma.  
 

 
 

Fig. 2(a) Fig. 2(b) 
 
 
Meça e anote o ângulo ∆, entre os raios refletidos pelas duas faces iluminadas, e 
determine φ que é igual a ∆ / 2. A seguir, 
3.- Faça incidir um feixe de luz a cada lado da superfície de prisma como indica a Fig. 2b 
e meça o ângulo 2φ que formam os raios refletidos em cada superfície; anote o ângulo φ 
corresponde à abertura do prisma.  
4.- Gire a plataforma e repita o processo acima três vezes, sempre com um aluno 
diferente efetuando as leituras dos ângulos, para obter uma estimativa das incertezas das 
medidas associadas ao método de medida, as quais serão certamente maiores que a 
precisão de leitura oferecida pelo espectrômetro. 
5.- Compare estas duas medidas de φ no prisma. Indique a porcentagem da diferença 
entre essas medidas, discuta seus resultados, justificando qual dos métodos seria o mais 
apropriado para medir o ângulo φ.  
b.- Medida do ângulo de desvio mínimo δ = D 
1.- Posicione o prisma sobre a plataforma giratória, como se mostra na Fig. 3a, de forma a 
observar os raios refratados em relação ao vértice de escolha (vértice φ = A na Fig. 2).  
 
 

 
 
Fig. 3a.- Arranjo experimental para observação de 
raios refratados no prisma 

 
 
Fig. 3b.- Trajetória de um raio 
luminoso através de um prisma na 
condição de desvio mínimo. 

∆

φ  2φ 

γ 

η 



Localize os raios refratados com o telescópio de observação. Nessa situação deve ser 
possível a visualização das linhas típicas do espectro do Hg. Ajuste o foco da lente 
colimadora para observação nítida das linhas refratadas. 
2.- Gire a plataforma giratória de modo a variar o ângulo de incidência, acompanhando 
sempre os raios refratados com o telescópio de observação. Há um ponto em que, 
continuando a girar a plataforma no mesmo sentido, os raios refratados passam a se 
mover no sentido oposto. Esta é a situação de desvio mínimo.  
Obs.: Para facilitar a localização do ângulo de desvio mínimo, observe a Fig. 3a e 3b que nessa 
situação os raios refratados são desviados simetricamente em relação ao vértice φ. 
3.- Após achar a situação do desvio mínimo, fixe o braço móvel do espectrômetro e passe 
a se concentrar em uma linha de cada vez, localizando o ângulo de desvio mínimo (δ  = D) 
para essa linha com auxílio da plataforma giratória e, a seguir, utilizando o parafuso 
micrométrico de ajuste fino  posicione essa linha junto ao retículo em cruz de referência. 
3.- Meça então o ângulo de desvio mínimo (δ  = D) para essa linha, nas escalas de leitura 
apropriadas. Anote seu resultado 
4.- Repita o processo acima para cada linha observada e complete a tabela 1. 
5.- Gire a plataforma e repita o processo acima três vezes, sempre com um aluno 
diferente efetuando as leituras dos ângulos, para obter uma estimativa das incertezas das 
medidas associadas ao método de medida. 
 

Tabela 1 
Cor Desvio mínimo δ = D Índice de refração n Comprimento 

de Onda (nm) 
Transição Energia

(eV) 
      
      
      
      
      
      
φ =  

 
c.- Determinação dos parâmetros relacionados ao prisma 
1.- Com os dados obtidos da abertura do prisma φ e o angula do desvio mínimo  δ = D 
para cada linha do espectro do Mercúrio, determine o índice de refração associado a cada 
uma dessas linhas usando a equação: n = sen { [(D + φ) / 2] } / sen[φ / 2]. Complete a 
tabela 1. 
2.- Com seus dados, obtenha a curva de dispersão do prisma (n vs  λ). 
3.- A dependência de n em relação a λ é usualmente expressa a partir de relações 
empíricas. No caso de vidros transparentes operando na faixa do visível, a mais 
conhecida dessas relações é a equação de Cauchy: n (λ) = k1 + (k2 / λ2), onde k1 e k2 são 
constantes determinadas experimentalmente. Faça um gráfico de n vs 1 / λ2 e obtenha o 
valor destas. 
4.- A performance de um espectrômetro é caracterizada pelo designado “poder resolvente 
(R)”. Dois comprimentos de onda λ e (λ + dλ) são ainda percebidos como linhas 
espectrais distintas quando o máximo principal da linha (λ + dλ) coincide com o mínimo da 
linha λ. O poder resolvente R dum instrumento óptico representa a capacidade de se 
poderem separar linhas espectrais muito próximas e é definido geralmente através da 
relação: R = λ / dλ.  
No caso de um prisma, R pode ser estimado a partir da inclinação das curvas de 
dispersão e por médio da equação: R = b│dn / dλ │, onde b representa a base do prisma 



(veja a Fig.3b). Com estas informações, determine o poder resolvente do prisma usado no 
espectrômetro. 
 
d.- Seguindo o procedimento anterior, análise os espectros de mais duas lâmpadas 
disponíveis no laboratório. 
 


