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vários novos elementos químicos,
sobretudo essa espetacular descober-
ta do hélio no sol, 27 anos antes de
ser encontrado na Terra, mostrou a
extraordinária importância da espec-
troscopia no estudo da constituição
íntima da matéria. Havia porém um
problema sem solução. O que repre-
sentavam os valores das energias (ou
dos comprimentos de onda) corres-
pondentes às emissões ou absorções
dos elementos? E por que esses fenô-
menos só se operavam naqueles valo-
res precisos de energia?

O problema foi intensamente dis-
cutido por físicos, químicos e astrôno-
mos. Não obstante, o enigma só veio
a ser desvendado por um matemático,
o suíço Johann Jakob Balmer (Fig. 3).
Balmer obteve um doutorado em
matemática e passou a vida como pro-
fessor dessa disciplina numa escola
secundária para moças em Basiléia.
Os físicos tentavam achar uma relação
para as linhas espectrais baseando-
se numa analogia mecânico-acústica,
e buscavam expressões harmônicas
simples que explicassem essas rela-
ções. Talvez por não ser físico e sim
matemático, isto é, por não partir de
posições preconcebidas, Balmer
chegou em 1885 à equação que hoje
traz seu nome e que expressa perfei-
tamente tal relação, para as linhas do
espectro do hidrogênio. A equação de
Balmer, que todo estudante de quí-

mica geral aprende, é modernamente
formulada como:

onde λ = comprimento de onda
correspondente à linha espectral (em
cm); R = constante, que provou ser
igual a 109 677 cm-1; n = 3, 4, 5, 6,...

A equação de Balmer descreve
adequadamente os espectros de
emissão ou absorção do hidrogênio
na região visível, mas pode ser modi-
ficada para incluir também as outras
regiões espectrais. Para outros ele-
mentos podem ser usadas equações
análogas, mas a precisão é tanto
menor quanto mais pesado for o
elemento.

Além de descrever corretamente as
relações entre as linhas espectrais, a
relação importantíssima: os compri-
mentos de onda (ou as energias)
correspondentes às linhas que resul-
tam da absorção ou emissão de ener-
gia estão relacionados entre si por
números inteiros (n é a variável
independente da equação, com valo-
res dados por 3, 4, 5, 6...). Conseqüen-
temente, os ganhos ou perdas de
energia nos átomos são discretos e
também guardam uma relação de
números inteiros.

Está aí o germe da mecânica
quântica, anos antes de sua formula-

ção teórica, e também anterior à des-
coberta do elétron ou de qualquer
modelo de constituição do átomo. Por
isso a equação de Balmer tem tanta
importância: uma expressão matema-
ticamente simples que encerra a expli-
cação de tantos fenômenos, cujo
entendimento desafiou inúmeros
cientistas por anos a fio.
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Para saber mais
Já recomendado nesta seção no

n° 2 de Química Nova na Escola, Dos
raios X aos quarks. Físicos modernos e
suas descobertas. Brasília: Editora da
UnB, 1987. Escrito por Emílio Segré,
ganhador do Prêmio Nobel de Física em
1959, este livro traça um agradável pan-
orama da ciência no final do século XIX,
mostrando quanto, por exemplo, as
descobertas relacionadas ao conheci-
mento sobre a estrutura da matéria
determinaram alterações na física que
atingiram de imediato a biologia (e
nesta, particularmente a genética), a
geologia, a medicina e a química. Neste
texto será possível conhecer um pouco
mais sobre Balmer e outros homens e
mulheres que deram significativas con-
tribuições para a ciência por ocasião da
última virada do século.

GEPEQ - Grupo de Pesquisa em Edu-
cação Química. Interações e transformações
I: Química para o segundo grau. Livro do
aluno (código 237.813/preço R$17,25)/Guia
do professor (código 174.270/preço
R$19,85). São Paulo: Editora da Universi-
dade de São Paulo, 1993. 196 p.

GEPEQ - Grupo de Pesquisa em Educa-
ção Química. Interações e transformações II:
Química para o segundo grau. Reelaboran-
do conceitos sobre transformações químicas
(cinética e equilíbrio). Livro do aluno/Guia do
professor (ambos com código 268.488 e
preço R$24,00). São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1995. 155 p.

A inexistência de livros didáticos conten-
do abordagens diferentes para o ensino de
Química, segundo muitos professores, é um
dos determinantes da qualidade do atual
ensino de Química no nível médio. Intera-
ções e transformações surge, na visão de
seus autores, como “uma alternativa  a pro-
fessores e alunos interessados em um

ensino em que os conteúdos estejam
relacionados com o contexto social e que
sejam significativamente aprendidos, não
apenas memorizados”.

O primeiro volume, destinado à primeira
série do ensino médio, contém quatro
módulos seqüenciais. Cada módulo é
organizado em uma estrutura que caracte-
riza a obra (texto de abertura, experimento,
atividade(s) e síntese). É essa estrutura que
confere ao texto originalidade em relação
ao que está disponível no mercado. O guia
do professor traz orientações e sugestões
metodológicas para a melhor utilização do
material.

O segundo volume é o primeiro de uma
série de outros módulos (em fase de
elaboração) que serão intercambiáveis, ou
seja, que poderão ser utilizados em
qualquer seqüência. Destinam-se aos
alunos da segunda e da terceira séries. O
volume II retoma e aprofunda alguns
conceitos já vistos no primeiro, especifica-

mente aqueles ligados à cinética e ao
equilíbrio químico. Vale frisar que esse
módulo, além de incorporar a estrutura dos
módulos anteriores, aborda tópicos tais
como aspectos históricos, detalhes experi-
mentais e sugestões de trabalhos para
serem realizados em classe e extra-classe.

Como adquirir: nas livrarias da EDUSP
(S. Paulo, Rib. Preto, S. Carlos, Pirassunun-
ga, Piracicaba e Bauru), com descontos de
15% (até 39 exemplares), 25% (de 40 a 150
exemplares) e 30% (acima de 150), para
professores. Ou pelo correio, sem descon-
tos, incluindo despesas de envio por Sedex
(para grandes quantidades, os descontos
acima poderão ser concedidos caso o
comprador pague o frete). Pedidos podem
ser feitos à EDUSP/Depto. de Marketing e
Vendas; Av. Prof. Luciano Gualberto, Trav. J,
nº 374 - 2º andar, sala 240; 05508-900 São
Paulo - SP; fone (011) 818-4150/4008; fax
818-4151.
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