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RESUMO 

A compreensão da estrutura da matéria se inicia a nível atômico. O 

conhecimento da Química quântica se faz estritamente necessário para o entendimento 

do seu comportamento, às vezes até muito complexos, mas essenciais para a vida e para 

aproximação do indivíduo com o imenso mundo que o circunda. A utilização de 

experimentos que envolvem a espectroscopia se faz uma ferramenta útil e versátil, 

devido a sua facilidade de compreensão, realização e aplicação didática, uma vez que 

possibilita ao aluno a visualização e aproximação da teoria a sua realidade. O presente 

trabalho apresenta a construção de um aparato a partir de um retroprojetor que teve 

aplicação didática com intuito de favorecer o processo ensino/aprendizagem do aluno de 

química, principalmente na abordagem de conceitos sobre Química Quântica e a 

espectroscopia. A eficiência da construção da ferramenta foi avaliada na ministração de 

uma aula teórica demonstrativa possibilitada na Disciplina IEQ 570 – Química Geral, 

no curso de Licenciatura em Química da UFAM.  Um questionário prévio foi aplicado 

para avaliação do conhecimento que os alunos tinham a respeito do assunto e se o 

mesmo lhes despertava algum interesse. A aplicação do questionário, bem como a aula 

teórica e demonstração realizada com o aparato trouxe muitos questionamentos 

significativos a respeito da espectroscopia e de como tal assunto está intimamente 

ligado ao cotidiano do aluno, embora isto parecesse estritamente desconhecido aos 

mesmos antes do exposto. É importante salientar que embora só tenha sido possibilitada 

a visualização da difração da luz branca (experimento semelhante ao de Newton), a 

simples utilização do aparato se fez fundamental para o levantamento de discussões 

importantes acerca da Química Quântica e de conceitos químicos a partir de elementos 

do cotidiano dos alunos, como por exemplo, as diversas formas de radiação presentes no 

dia a dia de cada um. 
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INTRODUÇÃO 

  O estudo da interação da radiação com a matéria tem sido foco de inúmeras 

disciplinas na área de exatas, seja a física, química e outras áreas afins (FIGUEIRAS, 

1996; BROWN et al, 2005). Ao estudo dos espectros gerados a partir dessa ação mútua 

entre radiação e matéria definimos a espectroscopia. Este interesse ao estudo da 

interação da radiação eletromagnética com a matéria se deve principalmente ao fato 

desta interação ser uma das formas mais eficazes de se obter informações sobre 

propriedades do material a ser analisado, seja ele sólido, líquido ou gasoso, uma vez que 

a utilização de experimentos de espectroscopia na caracterização de substâncias está 

baseado no fato dos níveis de energia de átomos e moléculas serem particulares a cada 

um, podendo identificar de forma inequívoca a composição da substância analisada 

(FIGUEIRAS, 1996; OLIVEIRA, 2001; BROWN et al, 2005). 

Desde a antiguidade a observação da decomposição da luz tem sido visto como 

um fenômeno curioso. Porém foi Newton, no século XVII, que descreveu pela primeira 

vez de forma adequada o fenômeno da decomposição da luz por um prisma e de sua 

recomposição por um segundo prisma (FIGUEIRAS, 1996; OLIVEIRA, 2001). 

Em 1859 o químico Robert Bunsen associou-se ao físico Gustav Kirchhoff e 

trouxeram uma colaboração extraordinária a observação de espectros com a criação do 

primeiro espectroscópio baseado em um prisma, um instrumento simples, mas de 

importância fundamental a evolução da espectroscopia (SALA, 2007a; SALA, 2007b; 

SALA 2008). 

O conhecimento de conceitos básicos para o entendimento de técnicas 

relacionadas a experimentos de espectroscopia de luz visível são de extrema 

importância devido a sua versatilidade e facilidade de realização, bem como a utilização 

de ferramentas didáticas como, por exemplo, o uso de equipamentos que tragam o 

cotidiano do aluno para sala de aula com intuito de fortalecer conceitos teóricos e 

facilitar o processo de ensino/aprendizagem do mesmo. A construção de um 

espectrógrafo a partir de um retroprojetor viabiliza este processo uma vez que 

possibilita a discussão e exploração de conceitos químicos relacionados à 

espectroscopia de emissão e absorção de luz visível.  
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1.0 ESPECTROSCOPIA 

De forma geral, definimos espectroscopia como a interação de qualquer tipo de 

radiação eletromagnética com a matéria. Assim, toda manifestação que nossos olhos 

conseguem perceber, é um tipo de espectroscopia que está acontecendo. Embora 

ocorram também interações que não empreguem somente radiação visível, mas a 

radiação ultravioleta e radiação no infravermelho, todos os métodos empregados para 

observação dessas interações são denominados métodos ópticos. Mesmo considerando a 

inabilidade do olho humano em detectar qualquer um dos dois tipos de radiação acima 

(BROWN et al, 2005; HARRIS, 2008; SKOOG, 2008). 

Em 1859, Bunsen e Kirchhoff  criaram o primeiro espectroscópio, aparelho que 

possibilitava a observação de espectros baseados em um prisma. Bunsen desenvolveu 

um queimador a gás, denominado Bico de Bunsen, para identificar metais e seus sais 

pelas características de suas chamas  coloridas  que  estes  emitiam  quando  aquecidos. 

Foi quando Kirchhoff sugeriu analisar os espectros emitidos por essas chamas,  e 

conseqüentemente espectros  de  raios  solares  obstruídos  por  vapores  metálicos,  

desenvolvendo  um  aparato denominado  espectroscópio,  o  qual  continha  um  prisma  

como  elemento  dispersor.  Nos espectroscópios utilizados por Bunsen e Kirchhoff  não 

havia um elemento que pudesse detectar a intensidade da radiação.  As observações 

eram feitas a “olho nu” e anotadas de acordo com as suas colorações e intensidades. 

Bunsen e Kirchhoff passaram a utilizar o espectroscópio para identificar elementos 

químicos e descobriram os elementos césio e rubídio. Como os espectros de absorção 

que produziu em suas experiências coincidiam sempre com os espectros  de  emissão  

do  mesmo  elemento,  Kirchhoff  concluiu  que  cada  elemento absorve precisamente a 

mesma luz que emite . Descobriu-se então não só uma propriedade fundamental da 

matéria, mas também um poderoso método de análise (SALA, 2007a; SALA, 2007b; 

SALA 2008). 

A partir de meados do século XIX, os progressos nas técnicas de espectrometria 

e sistematização das medidas permitiram catalogar os diversos comprimentos de onda 

até então conhecidos. É importante destacar também que praticamente tudo que se sabe 

sobre a composição química dos astros se deve aos avanços da espectroscopia. A 

espectroscopia possibilitou a descoberta, em poucos anos, de inúmeros elementos 

químicos, em especial muitos dos que correspondiam às lacunas presentes na tabela 

periódica que seria publicada por Dmitri Mendeleiev em 1869 (SALA, 2007a; SALA, 

2007b; SALA 2008). 
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Métodos de espectrometria são hoje utilizados na indústria e em laboratórios de 

análise clínicas para determinar a composição de uma substância, já que a radiação 

luminosa emitida é característica da substância que emite (BROWN et al, 2005; 

HARRIS, 2008; SKOOG, 2008; HOLLER, 2009). 

 

1.1 . A RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

A radiação eletromagnética é uma forma de energia que é transmitida através do 

espaço a velocidades enormes. A luz visível é um tipo de radiação eletromagnética, 

embora existam vários tipos de radiação eletromagnética como ondas de rádio, radiação 

infravermelho, raios X, etc. A radiação eletromagnética pode ser descrita como uma 

onda com propriedades como comprimento de onda, freqüência, velocidade e 

amplitude. Em contraste com as ondas sonoras, a luz não requer nenhum meio de 

suporte para a sua transmissão; assim, ela facilmente passa pelo vácuo. A luz também se 

propaga cerca de um milhão de vezes mais rapidamente que o som (BROWN et al, 

2005; ATKINS, 2006; HARRIS, 2008; SKOOG, 2008; HOLLER, 2009). 

 

1.2. A DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA 

Muitas propriedades da radiação eletromagnética podem ser convenientemente 

descritas por meio de um modelo de onda senoidal clássico, que incorpora 

características como comprimento de onda, freqüência, velocidade e amplitude 

(BROWN et al, 2005; ATKINS, 2006). 

No entanto, o modelo ondulatório falha ao tentarmos considerar os fenômenos 

associados com absorção e emissão de energia radiante. Para compreensão desses 

processos, é necessário considerar um modelo de partícula no qual a radiação 

eletromagnética é vista como um fluxo de partículas discretas de energia, ou pacotes de 

onda, denominadas fótons. A energia de um fóton é proporcional a frequência da 

radiação. A visão da radiação como partículas ou como ondas (visão dualística), não são 

mutuamente exclusivas, mas complementares, isto dependerá da análise que se deseja 

fazer e de que forma a matéria é disponibilizada para análise. De fato, a dualidade onda-

partícula também é aplicada ao comportamento de feixe de elétrons, prótons e outras 

partículas elementares, sendo completamente racionalizada pela mecânica ondulatória. 
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A partir da compreensão do comportamento dual da matéria, poderíamos nos perguntar: 

Afinal, a luz é uma onda ou compõe-se em partículas? Logo saberíamos que o fato é 

que ela possui propriedades de ambos. Comporta-se macroscopicamente como uma 

onda com suas propriedades bem definidas, mas consiste em um conjunto de fótons. 

Tudo depende da forma como vamos analisar o fenômeno, a luz, por exemplo, 

examinada em nível atômico, possui suas propriedades de partículas (BROWN et al, 

2005; ATKINS, 2006; HARRIS, 2008; SKOOG, 2008; HOLLER, 2009). 

 

1.3 . PROPRIEDADES ONDULATÓRIAS DA RADIAÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA 

Para diversas finalidades, a radiação eletromagnética pode ser convenientemente 

representada como onda constituída por dois campos, elétrico e magnético, que sofrem 

oscilações senoidais em fase um com o outro e na direção da propagação (BROWN et 

al, 2005; ATKINS, 2006). Usamos essas informações para tratar de fenômenos como 

reflexão, refração, interferência e difração. 

A Figura 1 abaixo mostra uma onda plano-polarizada propagando-se ao longo do 

eixo x. O campo elétrico oscila em um plano perpendicular ao campo magnético. Se a 

radiação não fosse polarizada, um componente do campo elétrico seria visto em todos 

os planos. 

                            

Figura 1. Luz plano-polarizada (retirado de SKOOG, 2008) 

Abaixo,na Figura 2, somente as oscilações do campo elétrico são mostradas. 

                                        

Figura 2 Oscilações do campo elétrico (retirado de SKOOG, 2008) 
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1.4. PROPRIEDADES DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA: FÓTONS 

Em muitas interações entre a radiação e a matéria, é mais útil considerar a luz 

como constituída por fótons ou quanta. Relacionando a energia de um fóton com seu 

comprimento de onda, frequência e número de onda temos: 

(Equação 1) 

Onde h é a Constante de Planck (6,63 x 10-34 Js) 

Um fóton é uma partícula de radiação eletromagnética que tem massa zero e 

energia h.De acordo com a teoria de Planck, a energia é sempre emitida ou absorvida 

pela matéria em múltiplos inteiros de hv, 2hv, 3hv e assim por diante. 

Se a teoria de Planck está correta, por que seus efeitos não são mais óbvios no 

nosso dia-a-dia? Por que as variações de energia parecem ser contínuas e não 

quantizadas conforme a teoria? Observe que a constante de Planck é um numero 

extremamente pequeno, portanto um quantum de energia, hv, será uma quantidade 

extremamente pequena. As regras de Planck com respeito à obtenção ou perda de 

energia são sempre as mesmas se estivermos preocupados com objetos na escala de 

tamanho de nossas experiências cotidianas ou com objetos microscópicos. Para objetos 

macroscópicos como os seres humanos, a obtenção ou perda de energia de um único 

quantum de energia passa completamente despercebido. Entretanto, quando lidamos 

com a matéria em nível atômico, o impacto das energias quantizadas é muito mais 

significativo (BROWN et al, 2005; ATKINS, 2006). 

A equação acima nos mostra que a energia emitida ou absorvida pela matéria é 

diretamente proporcional a sua frequência e inversamente proporcional ao seu 

comprimento de onda. Assim podemos fazer outra relação com a energia e suas 

alterações em uma amostra a nível atômico e molecular, observando que quanto maior a 

energia empregada, mais drástica a alteração observada, conforme mostrado na Figura 

2: 
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Figura 3. Alterações quânticas da matéria e seu respectivos comprimentos de onda 

(retirado de SKOOG, 2008) 

O gráfico abaixo ilustra uma importante relação entre os comprimentos de onda 

em algumas faixas do espectro e sua energia (representado por Q nesta figura): 

 

Figura 4 

Observe que relacionamos energia e comprimento de onda nas faixas que vão do 

Ultravioleta ao Infravermelho. Observe também que quanto maior o comprimento de 

onda, menor a energia. 

 

1.5. O ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 

Em 1665-1666, os experimentos de Newton puderam descrever o fenômeno de 

decomposição da luz com a utilização de um prisma. Os experimentos de Newton 

mostraram que a luz branca é constituída por uma distribuição contínua de radiação 

eletromagnética, e que suas componentes (diferentes cores) podem ser separadas através 

do fenômeno de refração pelo prisma. O conjunto de cores obtidas resultantes desta 
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decomposição com um prisma é conhecido como espectro, que podemos definir como a 

relação da intensidade de radiação transmitida, absorvida ou refletida em função do 

comprimento de onda ou frequência da dita radiação. 

Além das chamadas sete cores do arco-íris (que varia do vermelho, numa 

extremidade, ao violeta, na outra), o espectro eletromagnético apresenta radiações 

invisíveis ao olho humano. O espectro eletromagnético cobre uma faixa enorme de 

energias (freqüências) e, portanto, de comprimentos de onda. As freqüências úteis 

variam de 1019 Hz (raios g) a 103 Hz (ondas de rádio). Um fóton de raio X, por 

exemplo, é aproximadamente 10.000 vezes mais energético que um fóton emitido por 

uma lâmpada comum e 1015 vezes mais energético que um fóton de radiofreqüência 

.Podemos observar que a parte visível, a qual nossos olhos respondem, é somente uma 

pequena parte do espectro total (BROWN et al, 2005; ATKINS, 2006; HARRIS, 2008; 

SKOOG, 2008; HOLLER, 2009). 

 

Figura 5. Faixas do espectro eletromagnético (retirado de ATKINS, 2006) 

 

2.0 A CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DA QUÍMICA 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino da Química deixam claro a 

importância da contextualização no processo de ensino/aprendizagem do aluno, visando 

promover o conhecimento químico como forma de interpretar o mundo, intervindo na 

realidade, uma vez que este conhecimento, se apresentado como ciência, com seus 

conceitos, métodos e linguagens próprios, acrescenta ao desenvolvimento tecnológico e 

a vida em sociedade. A educação atual vê como desafiadora esse processo que traga a 

realidade do aluno pra tão perto da sala de aula, principalmente no ensino de química e 

outras áreas de exatas que sempre se apresentaram de forma tão isolada, sem propor ao 
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aluno entendimento e relação com seu cotidiano (PANISSET, 2000; TERCI, 2002; 

TERCI, 2004). 

Ainda existe uma barreira muito grande entre a proposta apresentada nos PCN’s 

e o atual ensino praticado. Este que ainda traz uma visão fragmentada e conteudista do 

ensino, não permitindo ao aluno a construção de uma visão de um mundo articulado e 

impedindo pra que o mesmo se veja como participante de um mundo em constante 

transformação (TERCI, 2002; TERCI, 2004). 

A construção de um equipamento como ferramenta pedagógica que auxilie e 

reafirme a importância da contextualização do ensino como forma de abordar situações 

reais do cotidiano do aluno por meio da experimentação é a proposta do presente 

trabalho, uma vez que a simples transmissão de informações não é suficiente para que o 

aluno elabore suas idéias de forma significativa e nada como o desenvolvimento de 

atividades experimentais para contribuir com a construção e utilização do conhecimento 

do aluno (PANISSET, 2000; TERCI, 2002; TERCI, 2004). 

Assim, práticas sobre a espectroscopia não poderiam ser mais adequadas para 

esta proposta, uma vez que tal assunto se apresenta de forma totalmente abstrata aos 

alunos de ensino médio e superior, não permitindo ao aluno sequer fazer a relação entre 

as diferentes formas de radiação eletromagnética, e como estas, embora se apresentem 

de formas distintas (luz visível, ondas de rádio, raios X), com aplicações em diversas 

áreas, compartilham das mesmas características fundamentais. 

Devido à simplicidade e versatilidade de experimentos de espectroscopia de luz 

visível (radiação com comprimentos de onda de 400 a 700 nm), a utilização de um 

retroprojetor para construção do espectrógrafo incentiva aos alunos e desperta o 

interesse em busca de fontes viáveis, como o próprio equipamento outrora sem 

utilização, para ampliar o conhecimento e discutir conceitos importantes da química 

quântica, que atualmente sempre que são abordados se apresentam numa realidade bem 

distante do dia a dia dos alunos. 
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METODOLOGIA 

1. Descrição do Retroprojetor e alterações necessárias para construir o 

espectrógrafo 

Para a construção do espectrógrafo, partiu-se de um aparelho retroprojetor que 

se encontrava sem utilização no Departamento de Química, cujo tombamento é 

FUA51612 e que se encontrava na sala do Prof. Paulo Rogério da Costa Couceiro. O 

aparelho encontrava-se em perfeito estado de conservação (Figura 4). 

O retroprojetor possuía originalmente uma lâmpada de tungstênio com potência 

de 300W e como pode ser visto na Figura 4b, a lâmpada ficava sobre uma peça metálica 

e localizada no centro de uma espécie de espelho côncavo que serve como colimador do 

feixe. Essa é uma fonte de luz apropriada para uso como retroprojetor, mas é uma fonte 

ineficiente para ser empregada no espectrógrafo (Figura 4b). Dessa maneira, foram 

realizadas adaptações na fonte de energia com o intuito de aumentar sua potência. 

O sistema de resfriamento é adequado para a lâmpada existente (Figura 4b), e a 

mudança para uma fonte de energia radiante mais potente exige um sistema de 

resfriamento adequado. 

  
(a) (b) 

Figura 6. Retroprojetor antes das alterações, sendo (a) parte externa e (b) parte interna mostrando detalhes da lâmpada 

e sistema de resfriamento originais. 

Neste trabalho pretende-se utilizar duas fontes de energia radiante: Tungstênio e 

Mercúrio a fim de observar o comportamento da decomposição da luz branca 

proporcionado pela lâmpada de tungstênio e de emissão discreta, proporcionado pela 

lâmpada de mercúrio. A diversidade das lâmpadas possibilitará também a observação do 

comportamento da decomposição da luz partindo de fontes com potências diferentes. 
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Como serão inseridas duas lâmpadas diferentes no espectrógrafo, pretende-se 

também desenvolver um sistema que permita a troca manual entre as lâmpadas. Este 

permitirá que o aparato comporte as duas lâmpadas e que as mesmas sejam 

posicionadas para emissão conforme a necessidade. 

 Outra variável a ser estudada é a largura da fenda de passagem da luz, 

inicialmente com o uso de placas fixas com largura de fenda definida e posteriormente o 

emprego de um dispositivo que permita a variação na largura da fenda por onde passará 

a luz a ser decomposta será confeccionado em alumínio, para que a influência na largura 

da fenda seja avaliada. Ambos os dispositivos serão posicionados sobre a lente de 

Fresnel do Aparelho Retroprojetor, permitindo ao aluno ajustar a largura da fenda para 

passagem de luz como queira (Figura 5). 

 Para o estudo da decomposição da luz, serão utilizadas duas diferentes grades de 

difração (500 e 1000 linhas/mm) para observação da influência da quantidade de 

linhas/mm das grades de difração na decomposição da luz. A grade de difração será 

posicionada na parte superior da lente de focalização situada no braço do retroprojetor 

(Figura 5). 

 
Figura 7. Espectrógrafo com detalhes mostrando a fenda móvel que será desenvolvida e a posição da grade de 

difração da luz. 

Definidas as modificações e ajustados os parâmetros de trabalho, serão 

realizados os testes com as fontes de luz disponíveis. O experimento mais simples que 

se pode realizar com o aparato descrito é equivalente ao histórico experimento de 

Newton (porém, usando grade de difração ao invés de prisma), isto é, a visualização da 

decomposição da luz branca proveniente da lâmpada de filamento de tungstênio. 

Também serão realizados experimentos inserindo soluções coloridas para verificar os 

espectros brutos dessas soluções. 
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2. Aplicações didáticas 

Depois de otimizado, o aparelho desenvolvido será introduzido nas aulas de 

química Geral (IEQ-570), no que tange ao estudo da Química Quântica, espectros 

atômicos e níveis de energia. Esses temas são sempre de difícil assimilação por parte 

dos alunos e o aparelho irá funcionar como ferramenta didática. No início e também no 

final das aulas será entregue aos alunos questionários referentes aos assuntos abordados 

para que indiquem a eficiência do aparelho nas aulas. Um desses formulários encontra-

se em anexo a este relatório. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

1. Alterações realizadas no retroprojetor para construção do espectrógrafo 

 Inicialmente foi retirada a peça que suportava a fonte de radiação, abrindo 

espaço para que fosse inserido o reforço no sistema de resfriamento e também para que 

fosse avaliada a forma de inserção da peça de comutação que permitisse o acoplamento 

de duas fontes de radiação no instrumento (Figura 6). O retroprojetor tem um volume 

interno de 32x30x20 cm3, e buscou-se o uso otimizado desse espaço. A peça que 

suportava a fonte de radiação foi reservada para verificar a melhor forma de suportar 

duas lâmpadas. 

  
(a) (b) 

Figura 8. Demonstração do espaço interno livre (a) após a retirada da fonte de radiação e (b) após a retirada do 

sistema de resfriamento original. 

 Para reforço da ventilação interna, utilizou-se um sistema de resfriamento para 

Microcomputadores, conhecido como “cooler” (Figura 7a), que proporciona uma maior 

circulação de ar, estritamente necessária devido ao aumento de potência na fonte de 

radiação,  Ele foi acoplado no retroprojetor, conforme mostrado na Figura 7b. Para 

garantir que não houvesse superaquecimento do instrumento, o sistema de resfriamento 

original foi mantido, somente alterando sua posição e assim obtivemos um reforço na 
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ventilação interna do mesmo para segurança nos testes com fontes de radiação de maior 

potência. 

  
(a) (b) 

Figura 9. (a) Detalhes do “cooler” empregado como reforço no resfriamento e (b) o mesmo posicionado no interior 

do retroprojetor. 

 

 

        Um dispositivo para que o instrumento possa trabalhar contendo um sistema 

simples de comutação de lâmpadas com potências diferentes é mostrado na Figura 7. A 

peça original que suporta a lâmpada foi mantida, mas na sua base foi colocado um 

dispositivo que permite focalizar a fonte que se deseja usar no centro do espelho 

focalizador do feixe (Figura 7a). Assim, é possível realizar a troca simples e rápida da 

lâmpada e posicioná-la adequadamente. A fonte original (300W) foi mantida e inserida 

outra de maior potência (600W). 

 

 

 

(a) (b) 
Figura 10. Detalhes do instrumento, mostrando (a) peça suportando duas fontes de radiação e (b) dispositivo para 

ligar uma lâmpada de cada vez. 

 
 

 

Pretendia-se, como descrito na metodologia a utilização de uma lâmpada de 

mercúrio, para possibilitar a visualização do comportamento da decomposição da luz de 

emissão discreta, porém isto não foi possível, pois não encontramos no mercado 

lâmpadas de vapor de mercúrio com voltagem compatível do aparato que é de 127V, 

enquanto as lâmpadas encontradas foram somente de 220V. Analisando a voltagem 
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encontrada, uma adaptação para possibilitar uma voltagem superior ficaria inviável e 

complexo, desviando a praticidade da construção da ferramenta. 

Para efeitos didáticos, estudou-se a decomposição da luz e para tanto foram 

compradas, por meio de importação, da empresa Edmund Optics diferentes grades de 

difração (500 e 1000 linhas/mm), conforme mostrado na Figura 12. 

 
 

(a) (b) 
Figura 11. Grades de difração empregadas no espectrógrafo, contendo (a) 500 linhas/mm e (b) 1000 linhas/mm. 

 

 Essas grades de difração devem ficar posicionadas na lente colimadora, pouco 

antes imediatamente antes que a imagem chegue ao espelho. Assim, foi confeccionado 

um protótipo em papel cartão (Figura 9a) que permita o acoplamento da grade de 

difração à lente (Figura 9b).  

  

(a) (b) 
Figura 12. (a) Protótipo construído em papel cartão usado para (b) acoplar a grade de difração à lente colimadora do 

feixe de luz. 

 

           Foi confeccionado em papel cartão um dispositivo que permitisse a passagem de 

luz branca para que esta fosse difratada, este dispositivo inicialmente projetado para ser 

confeccionado em folhas de alumínio foi adaptado ao papel cartão para que este se 

tornasse mais viável economicamente e mais flexível a supostas adaptações. 
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2. Aplicação didática do espectrógrafo na Disciplina IEQ-570 

 

Foram utilizadas na aplicação didática do aparato somente a fonte de luz com 

potência superior (600 W) e a grade de difração com 1000 linhas/mm, uma vez que a 

fonte com potência inferior (300W) e a grade de difração de 500 linhas/mm não 

apresentou bons resultados na visualização do espectro .  

 

Também durante a aplicação didática somente foi visualizado a difração da luz 

branca e não foi possível sua comparação com espectros de soluções coloridas, pois 

mesmo tendo preparadas as soluções de diversos sais com variedades de cores, estas não 

ofereceram eficácia na visualização devido a interferência de luz externa, uma vez que a 

aplicação da aula aconteceu na própria sala de aula. 

 

No dia 08 de junho de 2011, realizou-se uma aula teórica demonstrativa com 

alunos do primeiro período do curso de Licenciatura em Química da UFAM na 

disciplina de Química Geral (IEQ-570), onde foram abordados os conceitos sobre 

espectroscopia e sua importância para o entendimento sobre a estrutura da matéria. Para 

esta se utilizou como ferramenta didática a seqüência de slides mostrada na Figura 15 e 

ao final da aula foi deixado com os alunos um artigo da Química Nova na Escola “A 

Espectroscopia e a Química” como mais uma ferramenta para sedimentação do 

conhecimento em relação ao assunto abordado. 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DESENVOLVIMENTO DE UM 

ESPECTRÓGRAFO COM O USO DE UM 
RETROPROJETOR

Nº PIB-E/0091/2010

Aluna: Joiciane do Nascimento Bezerra

Orientador: Karime Rita de Souza Bentes

ESPECTRÓGRAFO

Espectrógrafo é o equipamento que realiza um registro fotográf ico de um

espectro luminoso.

São utilizados na f ísica, astrof ísica, química e outras ciências.

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HOLLER, F. J., SKOOG, D. A. e CROUCH, S. R. Princípios de análise 

instrumental. Porto Alegre: Bookman, 2009.
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ESPECTRÓGRAFO

Espectroscopia: técnica de levantamento de dados f ísico-químicos

através da transmissão, absorção ou ref lexão da energia radiante

incidente em uma amostra.

RESULTADO GRÁFICO: espectro

Assunto amplamente estudado em disciplinas dos 

cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HOLLER, F. J., SKOOG, D. A. e CROUCH, S. R. Princípios de análise 

instrumental. Porto Alegre: Bookman, 2009.

A onda eletromagnética é constituída de um campo elétrico e um campo

magnético oscilantes e perpendiculares entre si.

Radiação eletromagnética

Ondas

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HOLLER, F. J., SKOOG, D. A. e CROUCH, S. R. Princípios de análise 

instrumental. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ESPECTROSCOPIA

 Principais regiões do espectro eletromagnético.

BROWN, T.L.; LeMay Jr, H.E.; BURSTEN, B.E. Química: a ciência central. 9 
ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005.

ESPECTROSCOPIA

 A ENERGIA RADIANTE emitida ou absorvida pode ser luz

visível, infravermelho, ultravioleta, raios-X...

 Estuda-se a interação entre a energia radiante e a matéria e

assim temos informações características do corpo ou material

em estudo.

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HOLLER, F. J., SKOOG, D. A. e CROUCH, S. R. Princípios de análise 

instrumental. Porto Alegre: Bookman, 2009.

O diagrama ao lado mostra alguns processos que
ocorrem quando uma espécie poliatômica absorve a
radiação visível e ultravioleta.

Radiação eletromagnética

Natureza de partícula da luz: fótons

SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. 
Fundamentos de Química Analítica, tradução da 8ª. Edição norte-

americana, São Paulo: Cengage Learning, 2008.

Interação da radiação com a matéria

O espectro eletromagnético

• Comprimento de onda curtos: propriedades de partículas

• Comprimentos de onda longos: propriedades de ondas

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HOLLER, F. J., SKOOG, D. A. e CROUCH, S. R. Princípios de análise 

instrumental. Porto Alegre: Bookman, 2009.
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Figura 13. Slides apresentados. 

 

 

 

 

A turma era composta 41 alunos ingressantes no ano de 2011 que estão 

cursando a disciplina pela primeira vez e 17 alunos que ingressaram no ano de 2010, 

porém somente 25 alunos puderam comparecer a aula ministrada. Como na amostragem 

dos 25 alunos estavam presentes aqueles que já haviam cursado a matéria 

anteriormente, esperava-se que estes pudessem ter um conhecimento prévio do assunto 

em relação aos demais da classe. 

Interação da radiação com a matéria

O espectro eletromagnético

SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. 
Fundamentos de Química Analítica, tradução da 8ª. Edição norte-

americana, São Paulo: Cengage Learning, 2008.

Algumas Aplicações

Detecção e quantif icação de substâncias em
amostras desconhecidas a partir da comparação
computacional com milhares de espectros de
referência armazenados num banco de dados.

Informações químicas 
e estruturais de 
materiais.

QUÍMICA E FÍSICA

Alguns espectros

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HOLLER, F. J., SKOOG, D. A. e CROUCH, S. R. Princípios de análise 

instrumental. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Algumas Aplicações

Informação química das estrelas e 
planetas

ASTRONOMIA
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A Aula foi ministrada de modo a enfatizar a importância da espectroscopia não 

somente para Química mais para diversas áreas, como exposto nos slides. Foi 

enfatizado também o quanto a espectroscopia contribui para o entendimento da Química 

Quântica, onde a dualidade da matéria é abordada e como esta se relaciona com nosso 

cotidiano, uma vez que foram levantadas diversas questões, tais como “ No que estão 

relacionados as ondas de rádio com as microondas, raios X e até mesmo com a luz 

visível”. Estes tipos de questionamentos estimularam o interesse dos alunos pelo 

assunto, uma vez que até mesmo aqueles que já haviam cursado a disciplina se 

mostraram interessados, pois já havíamos constatado o quanto este tipo de abordagem é 

deficiente, principalmente para o curso de Licenciatura em Química. Outros 

questionamentos como “Se existiam outros aparelhos capazes de evidenciar outros 

tipos de  espectros, como por exemplo espectros na faixa do infravermelho” ou “Se um 

elemento químico possuía outros espectros fora da região do visível” foram levantados, 

o que mostrou o interesse da turma  pelo.  A apresentação tinha por objetivo transmitir 

aos alunos um pouco mais sobre a espectroscopia e como a construção de um simples 

aparato pode facilitar a didática para essa transmissão de conhecimento, pois traz a 

visualização da teoria para sala de aula de forma simples e objetiva. Os alunos 

aguardaram com ansiedade a visualização da decomposição da luz branca que pode ser 

vista conforme a figura abaixo. Foi utilizado também um questionário respondido 

anteriormente a apresentação, este tinha por objetivo  avaliar os conceitos prévios sobre 

o que os alunos sabiam sobre a interação da matéria com a radiação eletromagnética e 

se os mesmos acreditavam ser importante o uso de ferramentas didáticas nas aulas de 

Química de modo a facilitar a sedimentação do conhecimento. 
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As questões foram respondidas conforme Tabela 1 

Tabela 1. Questionário entregue antes da aula. 

Questão Opção 
Número de 

respostas 

1 

A 0 

B 0 

C 0 

D 25 

2 

A 25 

B 0 

C 0 

3 

A 4 

B 0 

C 21 

4 

A 6 

B 11 

C 8 

5 

A 3 

B 0 

C 12 

D 11 

6 

A 3 

B 15 

C 7 

 

 

A partir do Questionário entregue aos alunos puderam ser feitas as seguintes 

observações: 

 

- Na questão 1, a totalidade de alunos presentes entendem o objetivo das aulas 

de Química; 

- Na questão 2, a totalidade dos alunos presentes acreditam ser interessante o 

uso de experimentos simples durante as aulas teóricas, isto reflete por parte dos alunos a 

necessidade da visualização do que é explicado nas aulas teóricas de Química; 
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- Na questão 3, mais de 80% dos alunos têm conhecimento dos princípios 

quânticos e se interessam por ele, este interesse pela grande maioria dos alunos mostra a 

importância de inserir ferramentas didáticas a fim de favorecer este interesse, 

principalmente por se tratar de alunos do primeiro período e o quanto a consolidação do 

conhecimento é importante para o êxito durante a continuação do curso. 

 

- Na questão 4, menos de 50% dos alunos souberam responder a relação de 

duas formas de radiação do cotidiano contidas no espectro eletromagnético, mostrando a 

deficiência no entendimento do assunto e o quanto é importante o desenvolvimento de 

aulas que possam ilustrar teorias que fazem parte do cotidiano dos alunos, mas 

que,conforme as respostas colhidas, os mesmos não conseguem enxergar esta relação; 

 

- Na questão 5, houve grande dúvida sobre a cor dos materiais e sua interação 

com a luz, da totalidade dos alunos, mais de 50% não sabia o que era responsável pela 

cor dos materiais ou acredita que a cor que enxergamos é luz absorvida, ratificando a 

deficiência no conhecimento da interação da luz com a matéria; 

 

- Na questão 6 a maioria soube responder que a cor observada na iluminação 

pública se associava ao espectro eletromagnético, mais especificamente na região do 

visível, porém uma porcentagem significativa de 40% não soube explicar ou não via 

relação alguma; 
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CONCLUSÃO 

Dado a importância de conhecimentos teóricos sobre a espectroscopia e de sua 

contextualização para trazer o dia a dia do aluno para sala de aula, a aplicação didática 

de uma ferramenta que pode ser construída sem grandes custos e de fácil utilização é 

uma forma de buscar não somente a facilitação no processo ensino aprendizagem do 

aluno, como também um incentivo a criatividade, pois se utilizou de um equipamento 

que outrora estava sem utilização no departamento de Química. Diante da análise dos 

questionários aplicados em sala de aula, verificou-se a deficiência na abordagem de 

assuntos relacionados à Química Quântica, porém com a exposição da aula e utilização 

do aparato, muitas destas dúvidas foram sanadas, concordando com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) que deixa claro a importância da contextualização do 

ensino como forma de elevar o nível de aprendizagem, e nada como a utilização de um 

dispositivo que como ferramenta didática facilite este proccesso. 
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ANEXO 

 

Prezado aluno de Química Geral 

(IEQ-570) 

Solicitamos sua colaboração para um 

estudo que faz parte de um projeto de 

PIBIC do DQ-UFAM. Basta 

responder o questionário abaixo que 

envolve aspectos que serão abordados 

em um experimento de IEQ-570. O 

questionário é anônimo e não tem 

nenhuma relação com a avaliação da 

disciplina. 

Por favor, entregue suas respostas 

antes de iniciar o experimento. 

Graduanda Joiciane do Nascimento 

Bezerra 

Profa. Dra. Karime Rita de Souza 

Bentes 

 

 

1. Para que servem as aulas 

teóricas de Química? 

a. Não sei avaliar. 

b. Para seguir roteiros e 

escrever relatórios. 

c. Para ilustrar e exemplificar a 

teoria. 

d. Para entender conceitos e 

procedimentos de Química. 

 

2. O que você acha do uso de 

experimentos simples durante as 

aulas teóricas de Química? 

a. Interessante. 

b. Inadequado. 

c. Indiferente. 

 

3. Você tem conhecimento dos 

princípios da Química Quântica? 

a. Não tenho. 

b. Sei que é um assunto difícil 

e que não irei aprender. 

c. Sim, tenho e me interesso 

por ele. 

 

4. Existe relação entre a energia do 

microondas e a cor azul? 

a. Não tem relação nenhuma. 

b. Sim, tem relação com o 

espectro eletromagnético. 

c. Não sei responder. 

 

5. A cor dos materiais relaciona-se 

com sua interação com a luz? 

a. Não, não faço idéia do que é 

responsável pela cor dos 

materiais. 

b. Não, a cor dos materiais não 

é resultado de sua interação 

com a luz. 

c. Sim, a cor de um material é 

dada pela luz refletida por 

esse material. 

d. Sim, a cor de um material é 

dada pela luz absorvida por 

esse material. 

 

6. Que relação você pode fazer 

entre a cor amarela que se pode 

ver nas lâmpadas de iluminações 

públicas e o espectro 

eletromagnético? 

 

a. Não vejo nenhuma relação. 

b. A cor amarela emitida 

corresponde ao comprimento 

de onda específico desta cor 

na região do visível do 

espectro eletromagnético. 

c. Existe uma relação, mas não 

sei explicar. 


