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O único modo de o astrônomo que usa instrumentos ópticos descobrir alguma coisa 

sobre as estrelas é estudando a luz que elas fornecem. Luz é uma forma do que se chama 

de radiação eletromagnética e pode ser considerada como dotada de movimento 

ondulatório, semelhante a uma onda do mar, com cristas e depressões. A distância de 

crista a crista de uma onda luminosa é conhecida como comprimento de onda. 

 

A luz visível é uma mistura de diferentes comprimentos de onda correspondentes a 

cores diferentes. Em ordem decrescente de comprimento de onda, temos o vermelho, 

laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, correspondendo ao comprimento de onda de 

7.500 Å (para o vermelho) até o de 3.900 Å (para o violeta). O a g      (Å) serve para 

medir o comprimento de onda e tem o valor de 1 décimo - milionésimo de milímetro.  

A luz de comprimento de onda maior que o vermelho é conhecida como infravermelha; 

a luz de comprimento de onda menor que o violeta é ultravioleta. Nenhuma das duas é 

visível ao olho humano. 

  

Se a luz penetra,  egu do ce  o â gulo,  u  pedaço de vid o, é de viada ou “ ef a ada”, 

afastando-se  da sua direção original, a primeira vez que isto foi feito e interpretado foi 

por Isaac Newton(1642-1727) em 1666, por meio de uma experiência, procurando 

compreender a natureza da luz escreveu o livro Opticks (Óptica) em 1704. Quanto 

menor o comprimento de onda, mais é refratada a luz. Assim, a luz azul, por exemplo, é 

mais desviada que o vermelho. A luz branca, que recebemos do Sol, é uma mistura de 
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todas as cores e, desta forma, se passarmos a  luz branca através de um prisma de vidro 

como fez Newton, as várias cores serão refratadas  desigualmente e a luz emergente será 

decomposta numa faixa de cores como um arco-íris, indo do vermelho ao violeta. Esta 

faixa de cores é conhecida como espectro.   

  

Em 1814, o físico alemão o alemão Joseph Von Fraunhofer (1787-1826), habilidoso 

construtor de instrumentos óticos, utilizando prismas e redes de difração, constatou que 

o espectro do Sol era intercalado por muitas linhas escuras, mas não conseguiu saber 

sua causa. Gustav Kirchhoff(1824-1887) mostrou que essas linhas escuras eram devidas 

ao efeito absorvente de vários elementos do Sol. Toda matéria no universo é constituída  

por uma combinação  de 92 elementos básicos e cada elemento, quando aquecido 

suficientemente, emite  luz apenas de certos comprimentos de onda característicos. Se 

esses elementos estão em forma gasosa, podem absorver esses mesmos comprimentos 

de onda. Assim, com o Sol, a luz branca vindo das regiões baixas e muito quentes, 

quando passa pelas camadas externas mais frias da sua atmosfera, perde parte dos seus 

comprimentos de onda, correspondentes aos elementos presentes. 

Portanto, é possível deduzir que elementos estão presentes no Sol, medindo-se os 

comprimentos de onda correspondentes à posição das linhas escuras e comparando-os 

com os espectros de elementos no laboratório. 

      

 

 

 

 



Na figura acima você pode identificar Fraunhofer (bem ao centro, de branco) fazendo 

uma apresentação do seu espectrômetro. 

 

As linhas escuras (linhas de Fraunhofer) que cruzam o espectro correspondem aos 

comprimentos de onda da luz absorvidos por gases mais frios. Cada elemento químico 

tem seu padrão característico ou espectrograma – o espectrograma de uma estrela ou do 

Sol é uma estrela ou do Sol é uma combinação dos padrões dos elementos ali 

encontrados. 

O instrumento que os astrônomos usam para analisar a luz do Sol e das estrelas é 

conhecido como espectroscópio. Na sua forma mais simples, consiste numa fenda que 

deixa passar a luz de estrela; num colimador, uma lente que focaliza a luz num feixe 

paralelo; num prisma que fraciona a luz estelar e num pequeno telescópio em que é 

instalado o espectroscópio devem ser absolutamente frequentemente, o telescópio 

projeta o espectro numa chapa fotográfica e o instrumento é então chamado de 

espectrógrafo. A foto obtida é um espectrograma. Com o espectro de estrelas, são 

necessárias exposições muito longas com a câmara, pois a luz é muito fraca. A 

montagem e o mecanismo de movimento do telescópio em que é instalado o 

espectroscópio devem ser absolutamente precisos. De outro forma, o resultado será um 

espectrograma pouco nítido e inútil. 

Às vezes, o prisma é substituído por uma rede de difração, uma placa estriada com 

milhares de sulcos minúsculos. A rede de difração realiza a mesma função do prisma.    

 


