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1. RESUMO 

Do mesmo modo que os homens, observadores das estrelas, as estrelas 

nascem, vivem e morrem. É a luz que permite o encontro à distância entre os 

homens e as estrelas e inúmeras delas são vistas a olho nu e, com a ajuda do 

telescópio (inventado no início do século XVII) muitas estrelas puderam ser 

reveladas. Nossa visão capta apenas luz visível, embora haja luz invisível (raios X) e 

existem estrelas que não emitem luz visível. Há estrelas que se acendem, lenta e 

pacatamente, e há estrelas que se apagam, por vezes de forma violenta. As estrelas 

vivem e morrem. No estudo sobre a origem da luz das estrelas, identificaram-se os 

átomos que constituem as estrelas. Os átomos das estrelas também existem na 

Terra. O estudo da luz dos corpos celestes permitiu o conhecimento sobre o Sistema 

Solar, a galáxia e o Universo, possibilidade alcançada pelo emprego da 

espectroscopia estelar (https://nautilus.fis.uc.pt, 2000). Este trabalho versou sobre 

conteúdos para compreensão do espectro estelar, e as definições e relevâncias do 

uso da espectroscopia como ferramenta importante na pesquisa da composição 

química das estrelas, e através de práticas laboratoriais, demonstrará os princípios 

para esse mecanismo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Ao longo de todas as épocas as pessoas estiveram imaginando o que poderia 

ser uma estrela. Os antigos filósofos gregos tinham as suas próprias ideias: “Elas 

são porções de ar comprimido, no formato de rodas cheias de fogo, emitindo 

chamas até certo ponto por pequenas aberturas”, afirmou Anaximandro de Mileto. 

Logo após, no século XVIII, o filósofo inglês Thomas Wright, de Durham, propôs que 

as estrelas eram vulcões gigantescos, jorrando com ímpeto na escuridão. O que 

todas essas descrições têm em comum é que as estrelas são quentes (COUPER e 

HENBEST, 2009). 

No início do século XX, os astrônomos já tinham reunido uma grande base de 

dados sobre as estrelas e estudado muitas das suas propriedades, compreendendo, 

inclusive, alguns dos fenômenos físicos e químicos que as explicam. Por definição, 

estrela é uma massa de gás que se mantêm coesas graças ao equilíbrio entre a 

força gravitacional e a força de pressão entre as duas partículas (VIEGAS, 2007). 
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Embora as pesquisas na área astronômica raramente contribuam diretamente 

com resultados tangíveis em uma escala de tempo curto, a busca desta pesquisa 

requer tecnologia de ponta e métodos que podem, em uma escala de tempo mais 

longa, através de sua aplicação mais ampla, fazer a diferença. Numerosas 

quantidades de exemplos mostram como o estudo da astronomia contribui para a 

tecnologia, economia e sociedade. Pode-se dizer que a maior parte do 

conhecimento atual sobre a estrutura atômica e sobre propriedades dos núcleos 

atômicos, por exemplo, foi alcançada por via de investigações espectroscópicas 

(ATKINS e JONES, 2006). Apesar de um crescente interesse sobre este tema, o 

ensino apresenta-se escasso no Brasil, dificultando o encontro de materiais para 

pesquisa e afins. Uma das propostas deste estudo é despertar a curiosidade 

cientifica e demonstrar o quanto esse tema está presente ao nosso redor. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é abordar a possibilidade da 

determinação da composição química de uma estrela, através da análise dos seus 

espectros obtidos comparados com padrões produzidos em laboratório. Para 

alcançar esse propósito, etapas intermediárias fazem-se necessárias como: 

descrever o princípio desse método; Repetir o experimento realizado por Gustav 

Kirchhoff e Robert Bunsen, que consiste em aquecer amostras de sais para 

evidenciar algumas das suas características, o que depois com o uso de um 

espectroscópio com escala, revelaria um espectro de emissão correspondente ao 

espectro de absorção das estrelas. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada na realização deste estudo foi uma revisão de caráter 

descritivo com embasamento e revisões bibliográficas em artigos de periódicos 

científicos e livros didáticos e técnicos sobre o tema envolvido. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A fim de repetir o experimento realizado por Bunsen e Kirchhoff, e buscando 

explorar conteúdos para a compreensão do espectro estelar, soluções dos sais de 

Cloreto de Bário (BaCl2), Cloreto de Cálcio (CaCl2), Cloreto de Estrôncio (SrCl2), 
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Cloreto de Lítio (LiCl), Cloreto de Potássio (KCl), Cloreto de Sódio (NaCl) e Sulfato 

de Cobre II (CuSo4) foram preparadas empregando-se 1,0g dos respectivos sais 

dissolvidos em 3mL de metanol (PA) a 25°C. A formação de soluções saturadas com 

corpo de fundo foi observada. Cada uma das misturas foi, sequencialmente, filtrada 

para se obter soluções com máxima saturação de soluto. Os sais foram dispostos 

em vidros de relógios, com posterior adição de gotas de metanol. Em seguida, a 

chama foi acesa empregando-se um palito de churrasco e algodão como uma 

espécie de tocha. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Cada uma das substâncias utilizadas liberou uma coloração diferente durante 

o experimento, como resultado da absorção de energia dos elétrons das camadas 

de valência dos átomos, passando para níveis de energia mais energéticos.  

Quando esses elétrons dos estados excitados retornaram ao estado anterior à 

absorção, ou seja, ao seu estado fundamental, emitiram energia absorvida sob a 

forma de radiação eletromagnética, cujos comprimentos de onda são característicos 

da transição eletrônica sofrida. A partir da observação desses resultados 

experimentais conclui-se que o experimento se mostrou eficaz para ilustrar as 

particularidades de cada elemento e, desta forma, tornou-se possível a identificação 

de cátions devido a coloração característica emitida quando aquecidos (KNIGHT, 

2009; VOGEL, 1981). 
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