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Este artigo mostra como pode-se construir um
espectrômetro de baixo custo a partir de materiais simples e realizar experimentos com materiais facilmente encontráveis no mercado.
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A

s primeiras observações da luz
solar passando por um prisma
e se decompondo em várias
cores tiveram grande importância no
desenvolvimento da Física. Estava
aberta a possibilidade de se analisar a
composição da luz emitida por outros
processos, como por uma vela, por
descargas elétricas em gases etc. Isso
levou à descoberta de novos elementos
químicos a partir da análise da luz por
eles produzida quando aquecidos ao
rubro. A observação desses diferentes
espectros de luz no Ensino Médio certamente levará a uma discussão
aprofundada não somente sobre a
natureza da luz mas também sobre o
desenvolvimento da Física e Química
modernas, ressaltando a contribuição
desse tipo de análise no surgimento
de modelos atômicos. Construir um
dispositivo que permita fazer a observação e análise do espectro luminoso
de uma fonte de luz pode ser simples
e barato, como veremos a seguir.
O prisma tem capacidade de separar as diversas cores porque o seu
índice de refração é uma função da
freqüência da luz incidente. Desta
forma a luz com diferentes freqüências irá se propagar com diferentes
velocidades dentro do prisma, sofrendo diferentes desvios.
A luz também pode ser decomposta quando atravessa uma rede de
difração. A difração ocorre quando
uma onda contorna um ou mais obstáculos, mudando sua direção de propagação. Ondas luminosas, ao sofrerem difração, invadem a zona de sombra geométrica após contornarem os
obstáculos e ao atingirem um anteparo produzem interferências construtivas e destrutivas.
Construa seu espectrômetro

Se um feixe de luz monocromática
(fonte F) atravessar a rede de difração
da Figura 1, cujas fendas estão separadas pela distância d, a luz espalhada
atingirá o anteparo, colocado a uma
distância L da rede. Para que no ponto
P ocorra uma interferência construtiva caracterizada por uma franja de
luz, as ondas luminosas que se espalharam a partir das fendas A e B devem estar em fase, isto é, “crista com
crista”. No entanto, essas ondas caminham distâncias diferentes, como
mostram os raios que partem das fendas na Figura 1. Então, para que estejam em fase, a diferença de caminhos percorridos, ∆, deve ser múltipla
inteira de λ, o comprimento de onda
da luz, isto é, ∆ = nλ, onde n = 0, 1,
2, 3, ...
Para n = 0, a franja de luz é produzida por ondas luminosas que
caminham a mesma distância, produzindo uma franja de interferência
construtiva exatamente no eixo de incidência da luz. Chamamos essa franja de máximo central.
O ângulo θ corresponde ao ângulo
de desvio do ponto P onde aparece a
franja de luz em relação ao máximo

Figura 1. Diferença de caminhos percorridos por ondas luminosas que sofreram
difração em uma rede cujas fendas são espaçadas pela distância d.
Física na Escola, v. 3, n. 2, 2002

central. Vemos na Figura 1 que ∆ = d
senθ e então podemos escrever que
nλ = d senθ

(1)

Logo, escolhida a rede de difração
(escolhido d), para um feixe de luz de
comprimento de onda λ, teremos
franjas de interferência construtiva
em pontos diferentes do anteparo, pois
para cada valor de n teremos um ângulo θ de desvio em relação ao máximo central, e simétricos a ele (Figura 2).
No entanto, nos interessa usar a
rede de difração para decompor a luz
policromática e determinar o comprimento de onda de suas componentes.
Ao incidir luz policromática na rede,
observaremos que quanto maior o
comprimento de onda da componente, maior será o ângulo de desvio,
isto é, cada cor de luz aparecerá em
um ponto diferente do anteparo
dependendo de seu comprimento de
onda λ. Ao conjunto de componentes
da luz chamamos ‘espectro’. Esse espectro se repete para n = 2, 3 etc e o
fator ‘n’ é chamado ordem do espectro
(Figura 3).
Aqui cabe uma observação importante: para que o espaçamento entre
as franjas de luz seja perceptível, isto
é, para que ocorra uma boa dispersão
da luz, é necessário que a distância d
entre as fendas seja da mesma ordem
de grandeza do comprimento de onda
da luz, como mostra a Eq. 1. A luz
visível tem comprimentos de onda
aproximadamente entre 400 nm e
700 nm. Certamente as empresas que
produzem equipamento de laboratório de Física e Química disponibilizam

Figura 2. Feixe de laser (luz monocromática) projetado após atravessar uma rede
de difração. Podemos ver as franjas de interferência em diferentes ângulos em relação ao eixo e simetricamente a ele.
Física na Escola, v. 3, n. 2, 2002

Figura 3. Espectro da luz policromática emitida por uma lâmpada de mercúrio.

redes de difração para espectrometria
com cerca de 500 a 600 fendas/mm
(d = 6600 nm, aproximadamente).
No entanto nossa proposta é construir um dispositivo com material de
fácil acesso de modo que professores
e alunos possam reproduzir em casa.
Um CD pode ser utilizado como
rede de difração. Em um primeiro
momento podemos dizer que a luz refletida na película existente sobre as
trilhas do CD sofre interferência,
resultando no mesmo efeito descrito
anteriormente. As cores que vemos no
CD são conseqüência desse fenômeno.
Um modo de optimizar o CD como
rede é retirando a película refletora
(CDs graváveis têm a película exposta
podendo ser retirada com a ajuda de
uma fita adesiva). Neste caso teremos
uma rede de difração em potencial já
que o CD tem cerca de 600 trilhas/
mm, como as redes comerciais para
espectrometria.
Vamos à construção do nosso
espectrômetro caseiro. Corte o CD
transparente em pequenos pedaços,
cerca de 2 x 2 cm (um único CD
renderá vários espectrômetros). Pegue
uma caixa de papelão pequena, como
uma caixa de disquetes, por exemplo.
Em uma das tampas (aba móvel) recorte um quadrado pouco menor que
sua rede de difração. Esta janela deve
ser feita próximo à lateral da tampa
(Figura 4a). A rede será encaixada nesta janela e presa com fita adesiva.
Na outra tampa precisamos produzir uma fenda de largura variável
para a entrada de luz e um anteparo
com uma escala graduada. Numa tira
de papelão da mesma largura e comprimento da tampa, cole um pedaço
de papel milimetrado, cobrindo totalmente a tira.
Recorte totalmente a tampa e colea na caixa transversalmente como
mostra a Figura 4b. Desse modo a
tampa funcionará como trilho suporte para o anteparo com a escala. Introduza o anteparo com a escala voltada
para dentro e deixe um vão (fenda)
do mesmo lado da rede de difração,
Construa seu espectrômetro

Figura 4. Montagem da caixa.

para a entrada de luz.
Pronto! Agora é só experimentar!
Direcione a fenda para uma lâmpada
qualquer e olhe através da rede. Ajuste
a largura da fenda (cerca de 2 a 3 mm)
até que seja possível ver o espectro
projetado no anteparo.
Para determinar o comprimento
de onda das diferentes radiações
emitidas pela lâmpada, é necessário
observar simultaneamente o espectro
projetado e a escala graduada. Para
isso vamos iluminar a escala através
de uma abertura lateral (um furo de
1 cm de diâmetro na lateral oposta à
fenda).
Dessa forma é possível medir a
distância ‘x’ (Figura 5) entre a franja
central (na posição da fenda) e a franja
cujo λ se quer determinar. Dependen-

Figura 5. A distância ‘x’ corresponde à distância entre a fenda e cada uma das franjas de luz, sendo medida diretamente na
escala do anteparo.
41

do do tamanho da caixa é possível
observar também o espectro de segunda ordem (n = 2). Escolha n = 1
e
determine
senθ
fazendo
, sendo L o comprimento da caixa e então λ = d senθ,
onde d = 1/600 trilhas/ mm.
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