
                                  
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 : ESPECTRÔMETRO 
 
PRODUTO: 
A atividade consistia em construir um espectrômetro caseiro e analisar espectros 
provenientes de diferentes fontes (como vários tipos de lâmpadas e a própria luz do 
sol). 
OBJETIVO: 
Os objetivos da atividade em questão era fazer com que os alunos trabalhassem 

manualmente na construção de um espectrômetro caseiro para aproximar a física da 

realidade daqueles estudantes e principalmente mostrar a física por detrás do 

fenômeno (espalhamento de cores). A ideia era realizar a atividade de forma que os 

conceitos trabalhados relacionassem-se com os conceitos anteriormente vistos, no 

caso fazer uma ponte com o modelo atômico de Bohr visto pelos alunos em atividades 

anteriores. Para o prosseguimento e continuação da atividade, trabalhos de 

interpretação gráfica (de espectros) seriam feitos para dar uma consistência para este 

conjunto de atividades correlacionadas, tornando o aprendizado mais significativo.  

 BOLSISTA PIBID:  
Os bolsistas deveriam aprender a lidar melhor com os alunos, aprender dar 
suporte e auxílio sem dar respostas prontas e estimular o trabalho e 
desenvolvimento de certa forma autônomo daqueles estudantes. Estimular o 
interesse e a vontade de saber e entender dos alunos, orientando as perguntas 
e respostas de forma que os estudantes pudessem encontrar as respostas 
sozinhos. Os bolsistas deveriam ter o contato e o conhecimento de 
experimentos acessíveis e simples de se reproduzir, como ocorreu em demais 
momentos também durante de todo o trabalho desenvolvido com o PIBID ao 
longo do ano. 
 

 ALUNOS DA ESCOLA:  
A atividade visava aproximar um pouco mais a física moderna à vida dos 

estudantes (e quem sabe talvez até do cotidiano destes alunos), procurando 

mostrar que não é um mundo tão distante assim. A fabricação do 

espectrômetro é relativamente simples e os alunos poderiam perceber que é 

relativamente fácil de fazer observações com pouco investimento (poucos 

materiais, rápido, fácil e acessível). 

PROPOSTA DE APRENDIZAGEM:  

 BOLSISTA PIBID:  



Os bolsistas deveriam aprender a lidar melhor com os alunos, aprender dar 
suporte e auxílio sem dar respostas prontas e estimular o trabalho e 
desenvolvimento de certa forma autônomo daqueles estudantes. Estimular o 
interesse e a vontade de saber e entender dos alunos, orientando as perguntas 
e respostas de forma que os estudantes pudessem encontrar as respostas 
sozinhos. Para fazer auxiliar os alunos a fazerem a leitura de gráficos de 
espectros, fora necessário entender o funcionamento de cada tipo de lâmpada, 
e por isso, os bolsistas PIBID tiveram que pesquisar sobre diferentes lâmpadas 
(tais como Lâmpadas PAR, Fluorescente, Incandescente, etc.). 

 ALUNOS DA ESCOLA:  
Os alunos deveriam ser capazes de saber fazer a leitura de gráficos de 
espectros ao final da atividade (saber identificar, por exemplo, quais lâmpadas 
esquentam) e saber também associar o tipo de gráfico de espectro ao tipo de 
lâmpada. Para fazer a leitura de gráficos de espectros, fora necessário entender 
o funcionamento de cada tipo de lâmpada, e por isso, os alunos tiveram que 
pesquisar sobre diferentes lâmpadas (tais como Lâmpadas PAR, Fluorescente, 
Incandescente, etc.). 
Com a atividade, os estudantes deveriam entender que é possível, por 
exemplo, identificar quais elementos podem ser encontrados em estrelas e 
corpos celestes distantes (como o sol) apenas pelo estudo do espectro emitido 
por tais corpos.  
É interessante ressaltar que os alunos deveriam trabalhar na fabricação de um 
instrumento que é capaz de separar a luz proveniente de diferentes fontes em 
suas componentes, e tal construção é relativamente simples. Isto pôde servir 
como um meio de aproximação muito eficiente entre a física moderna e 
aqueles estudantes. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA; 
Na atividade o material de ensino do Governo do Estado de São Paulo (livreto) fora 
utilizado. 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
A atividade consistia em construir um instrumento que é capaz de separar a luz em 
suas componentes, semelhante ao que ocorre no arco-íris (separação das luzes 
componentes da luz branca), tal instrumento é o espectrômetro, que pode ser feito 
facilmente de forma caseira. Os alunos deveriam se dedicar ao processo de construção 
de tal instrumento e depois utilizá-lo para observações (para fazer as observações no 
espectrômetro, deve-se apontar o instrumento para uma fonte de luz e olhar através 
do orifício, o lado a ser direcionado para a fonte de luz a ser observada deve ser o lado 
em que se tem a fenda estreita, deve-se ter uma determinada angulação para 
enxergar o espectro, tal angulação é bem fácil de ser encontrada).  
Os espectrômetros deveriam ser utilizados para observar a diferença entre os 
espectros de diferentes fontes de luz, para isso, o Coordenador do PIBID da Física 
(Maurício) tratou de providenciar uma caixa com diferentes tipos de lâmpadas, que 
tornou possível as observações dos espectros provenientes de diferentes fontes de luz 
e comparar tais espectros.  



Os alunos deveriam ler as informações em uma folha impressa contendo figuras das 
caixas das lâmpadas (“caixa da compra”, aquela em que a lâmpada vem dentro quando 
adquirida) com informações gerais e técnicas, e tentar associar as caixinhas às 
respectivas lâmpadas. Além disto, gráficos de espectros deveriam ser entregues aos 
estudantes para que eles pudessem fazer a leitura de tais dados, com o objetivo de 
conseguir identificar a qual lâmpada cada um dos gráficos estava relacionado. Os 
alunos deveriam ser capazes de saber fazer a leitura de gráficos de espectros ao final 
da atividade (saber identificar, por exemplo, quais lâmpadas esquentam) e saber 
também associar o tipo de gráfico de espectro ao tipo de lâmpada. Para fazer a leitura 
de gráficos de espectros, fora necessário entender o funcionamento de cada tipo de 
lâmpada, e por isso, os alunos (e também os bolsistas PIBID, para poder auxiliar com o 
devido suporte) tiveram que pesquisar sobre diferentes lâmpadas (tais como 
Lâmpadas PAR, Fluorescente, Incandescente, etc.). 
Com a atividade, os estudantes deveriam entender que é possível, por exemplo, 
identificar quais elementos podem ser encontrados em estrelas e corpos celestes 
distantes (como o sol) apenas pelo estudo do espectro emitido por tais corpos.  
 

METODOLOGIA: 
A atividade experimental consistia na montagem de um espectrômetro caseiro. Para a 

fabricação do espectrômetro alguns materiais foram anteriormente pedidos aos 

alunos, tais como tubo de papelão (tubo de papel higiênico ou tubo de papel toalha), 

papel cartão preto, CD, tesoura, cola e durex. Um vídeo da internet1 explicando a 

montagem do espectrômetro caseiro foi utilizado, e a montagem segue da seguinte 

forma: 

O tubo de papelão deveria servir de molde (modelo) para se fazer um cilindro com o 

papel cartão preto. O corpo cilíndrico de papel cartão deveria ser fechado nas duas 

extremidades e então, em uma das extremidades uma pequena fenda deveria ser feita 

(quanto mais estreita fosse a fenda, melhor). Na outra extremidade, deveria ser 

colocado um pedaço do CD cortado em formado retangular sem a camada refletora. 

No vídeo é mostrado todo o processo de construção passo a passo, auxiliando os 

alunos para fazerem seus próprios espectrômetros. 

O espectrômetro montado consiste numa rede de difração (CD/DVD) que separa a luz 

em suas componentes.  

ROTEIRO DE APLICAÇÃO: 
Segue o roteiro que fora preparado para a realização de uma das atividades 
relacionadas ao Espectrofotômetro (atividade destinada à construção do 
espectrofotômetro): 
 

Roteiro Espectrofotômetro: 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=MRIuyI299AQ 



Primeiramente, da construção: 

 



 



 

1- Com o espectrômetro pronto, verifique os espectros de cada uma das lâmpadas e 

represente-os de alguma maneira (tirando fotografias ou desenhando). 

2- Por que vemos este “arco-íris” no CD/DVD? 

3- Por que vemos espectros diferentes dependendo da fonte de luz? 

4- Explique com suas palavras o que é espectro de emissão e o que é espectro de 

absorção. 

 
DISCUSSÃO/RESULTADOS: 
Nesta atividade, um problema sentido foi que poucos alunos atenderam a solicitação 
de levar os materiais requisitados para a construção do espectrômetro, mas mesmo 
assim conseguimos terminar o que fora proposto e os espectrômetros foram todos 
construídos com êxito. 
O conjunto de atividades que foram realizadas a partir da construção do 
espectrômetro foram muito positivas e consistentes, dando dinâmica ao processo de 
aprendizagem e contando com o apoio dos alunos na realização desta sequência de 
atividades. O nível das atividades foi coerente com o que fora proposto e os 
rendimentos foram satisfatórios. 
AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO: 
A atividade teve uma avaliação muito positiva em todos os aspectos, foi uma 
sequência de atividades que foi proposta para ser feita com um bom nível e com calma 
e os objetivos foram todos atingidos. A experiência de atividades anteriores foi de 
fundamental importância para conseguir fazer um planejamento que coubesse no 
calendário e no tempo disponível. Foi avaliado que a realização de muitas atividades 



num mesmo dia de trabalho comprometia um pouco a qualidade do trabalho e, 
também, a continuidade das ações propostas. A escolha por mudar a filosofia e 
trabalhar com mais continuidade e calma foi fundamental para a maior qualidade das 
atividades e da obtenção dos objetivos propostos como resultado. 
ANEXOS: 


