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Olá! Meu nome é Jéssica, sou professora de Física. Em minha jornada profissional passei
por escolas públicas com diversos problemas na estrutura física e nas relações interpessoais,
principalmente problemas professor-aluno e aluno-aluno. Sempre me incomodei com certa
atmosfera de hostilidade que sentia no ambiente escolar, infestado de cenas de bullying e toda
forma de violência. É evidente que este cenário não pode, de modo algum, favorecer a
aprendizagem. Foi pensando em como minimizar estes problemas e, ao mesmo tempo,
contribuir para a aprendizagem dos alunos, em uma matéria não muito popular entre eles, que
me dispus a desenvolver este produto educacional.
Nele foi desenvolvida uma sequência didática que usa um método de aprendizagem
cooperativa chamado Jigsaw, que tem como principal objetivo melhorar o relacionamento
entre os indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Na aplicação do produto
foi possível perceber que isso de fato ocorreu.
Diante do sucateamento das salas de informática em escolas públicas por todo o Brasil,
este é um produto não digital, o que torna necessário a impressão prévia de todo o material de
uso dos alunos.
Neste produto educacional, a Astronomia foi utilizada como pano de fundo para tratar de
elementos de Ótica e Ondulatória. Nele é abordada uma série de tópicos sobre as
características ondulatórias da luz, enfatizando a composição de cores e como interagimos
com elas para enxergarmos o mundo; o uso da composição de cores para formar imagens em
telas de aparelhos eletrônicos; o uso de escalas de cores e como calibrar espectros em
comprimento de onda. Por fim, apresentar também propriedades fundamentais sobre a
natureza da luz e da cor dos objetos e suas bases matemáticas. Além disso, este trabalho
apresenta também as bases da argumentação para a teoria da expansão do Universo.
Recomendamos a inserção deste material como primeiro contato dos alunos com o estudo
de Óptica e Ondulatória. Atualmente estes temas compõem a grade curricular do segundo ano
do Ensino Médio. Este material também pode ser aplicado para falar de ondas
eletromagnéticas, assunto pertencente à grade curricular do terceiro ano do Ensino Médio.
Esperamos que o produto educacional desenvolvido aqui possa contribuir com o despertar
da curiosidade dos alunos e professores a respeito das ciências, em especial a Física. Bom
trabalho a todos!

Vida longa e próspera!
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1. O MÉTODO DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA JIGSAW
A técnica de aprendizagem cooperativa Jigsaw teve origem no ano de 1971 em Austin,
Texas, sendo desenvolvida por Elliot Aronson ("Jigsaw Classeroom", 2017) e (ARONSON,
2002). Nessa época os Estados Unidos vivia a dissolução da segregação racial em termos
legais. Nas salas de aula jovens brancos, afro-americanos e hispânicos passaram a
compartilhar os mesmos espaços, o que logo gerou uma atmosfera de hostilidades onde as
brigas eram frequentes. Após ser convidado a descobrir uma resolução para esse problema,
Aronson e alguns de seus alunos da Universidade do Texas e da Universidade da Califórnia
diagnosticaram que “a hostilidade entre os grupos estava sendo alimentada pelo ambiente
competitivo da sala de aula.” ("Jigsaw Classeroom", 2017).
A técnica Jigsaw possui três etapas onde a primeira consiste em organizar a sala de
aula em grupos colaborativos com aproximadamente 4 a 6 alunos, chamados grupos base.
Cada grupo base deverá eleger um facilitador, que geralmente é o aluno mais maduro do
grupo e será responsável por pequenas intervenções neste, como lidar com um colega disperso
ou orientar o estudo. Esses grupos devem ser diversos em termos de gênero, etnia, raça e
habilidades. O conteúdo a ser ministrado na aula deve ser dividido em um número de partes
igual ao número de alunos de cada grupo base, que por sugestão podem ser identificados com
uma letra (grupo A, B, C, D,...), conforme a parte superior da Figura 1.1.
Os indivíduos de cada grupo serão nomeados com um número, por exemplo, no grupo
A estarão os indivíduos A1, A2, A3, A4. O professor deve distribuir os temas do conteúdo
para cada aluno e deve tentar assegurar que cada aluno tenha acesso apenas ao seu tema. Isso
significa que cada aluno designado com o número 1 de cada grupo terá acesso apenas ao tema
1, os alunos designados com o tema 2 terão acesso apenas ao seu tema e assim por diante.
Neste momento ou em um momento anterior (durante a formação dos grupos) cabem
explanações gerais do professor sobre o tema e explicações sobre a dinâmica de trabalho.
Recomendamos que num momento anterior à aula o professor explique a turma como será a
aula, o método de aprendizagem aplicado e quais as funções existentes em cada grupo de
alunos. Segundo Cochito (2004), a existência destas funções é necessária para os
componentes de cada grupo participem de forma equilibrada, contribuindo e valorizando-se
mutuamente.
Recomendamos que cada aluno possua uma função específica no grupo para garantir a
participação ativa de todos e evitar perda de tempo durante a aula. As funções sugeridas em
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(COCHITO, 2004) e que usamos neste trabalho com adaptações nossas baseadas em
(FATARELI, FERREIRA, et al., 2010) foram:






Porta-voz: tira dúvidas com o professor;
Mediador: organiza as discussões no grupo, procura harmonizar os conflitos que
podem surgir;
Redator: redige as respostas do grupo;
Relator: expõe os resultados da discussão entre os colegas;
Facilitador ou animador: assegura que todos compreendem as instruções, verifica o
tempo das discussões, para que todos tenham a oportunidade de falar e busca
organizar e verificar as outras funções.
Na seção 4, há uma tabela para a organização dos grupos construída por nós para

facilitar a coordenação dos grupos por parte do professor.
Num segundo momento os indivíduos com mesma numeração (A1, B1, C1, D1) irão
se reorganizar em um novo grupo, chamado de Grupo de Especialistas (parte central da
Figura 1.1), pois todos os que compõem cada grupo dessa nova formação são responsáveis
pelo mesmo tema. Essa nova formação deve ser estimulada pelo professor (percebemos aí seu
papel de como mediador) a discutir dentro de seu grupo de especialistas sobre seu tema, como
por exemplo, esclarecer possíveis dúvidas seja entre os colegas ou com o professor e planejar
a forma de explanação do tema aos seus colegas. Após esse período de conversas, e dando
início a terceira etapa, cada componente retorna ao seu grupo base (parte inferior da Figura
1.1) e expõe aos seus demais colegas em ordem temática, o conteúdo pelo qual ficou
responsável. Nesse ponto o professor deve ir de grupo em grupo, observando o processo e
incentivando seus membros a fazer perguntas para esclarecimento do conteúdo temático como
todo.
Em nossa prática, percebemos que a única função que estava sendo cumprida no grupo
era a de facilitador, que tinha como principal foco controlar o tempo (a duração da fala dos
colegas) e inibir as conversar paralelas no grupo. Acreditamos que isso ocorreu por que não
houve o reforço necessário de nossa parte para destacar o quão importante são as funções de
cada aluno no grupo, e que a aprendizagem dependia em grande parte do engajamento de cada
aluno em cumprir sua função. Como a palavra “facilitador” já possuía significado para o
aluno e foi entendida por eles como “líder”, intuitivamente esta função foi de fácil
assimilação. Apesar de nesta sequência didática específica, percebermos que as funções não
foram tão relevantes, exceto a de facilitador, reforçamos que sempre se deve avaliar cada
prática, buscando a inserção das outras funções nos grupos e a apropriação destas pelos
alunos.
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Cochito (2004) afirma que “de facto, a adesão dos alunos, sobretudo os mais velhos,
está, normalmente, longe de ser entusiástica... pelo que será importante não desistir face aos
primeiros indícios de resistência”. Assim, é esperado que leve um tempo até que os alunos se
acostumem com as suas funções, mas devemos insistir na necessidade de usá-las.

Figura 1.1 Ilustração da formação dos grupos no método Jigsaw.

Segue alguns pontos de destaque que podem auxiliar a execução da metodologia em
classe:


O método Jigsaw deverá ser apresentado aos alunos com auxílio de uma apresentação
de slides, “Apresentação Jigsaw”, disponível em (PEREIRA, 2018)1. A forma como
irão se organizar em grupos e realizar as atividades deve ser de conhecimentos de
todos antes do início das atividades;



Recomendamos fortemente que a técnica Jigsaw seja apresentada aos alunos nos 15
minutos finais da aula anterior à sua aplicação;



Os grupos devem conter entre 4 e 6 alunos;

1

http://bit.ly/pereira2018
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A escolha dos componentes de cada grupo deve se feita pelo professor, pois o grupo
deve ser o mais misto possível em características físicas e habilidades;



Os grupos devem ser nomeados (sugere-se letras) e cada componente do grupo deve
ser designado com um número, para facilitar a organização, por exemplo: no grupo A
temos os alunos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A;



Tome nota dos nomes dos componentes de cada grupo, e distribua suas funções de
cada aluno (Na seção 4 há uma tabela que auxilia as anotações sobre os componentes
do grupo).



Distribua os textos de acordo com código do aluno (os alunos 1A, 1B, ... receberão o
texto 01);



Eleja um facilitador por grupo base. Recomenda-se que este seja o aluno mais maduro
do grupo. Por exemplo, no grupo base A em que existem os indivíduos 1A, 2A, 3A,
4A e 5A, o facilitador escolhido foi o aluno 3A.

1.1. Etapas do método Jigsaw:
1) Apresentação de um elemento motivador (neste caso, apresentação de slides e
debate) (5 min).
2) Formação dos grupos base (5 min).
3) Formação do grupo de especialistas e leitura individual dos textos (15±2 min):
Neste momento os grupos devem ser arranjados de modo que todos os componentes
dos grupos com o tema 01 sentem-se juntos. Esta etapa será dividida em duas outras:
inicialmente Cada aluno deve ler silenciosamente o seu texto e anotar possíveis
perguntas. O segundo momento servirá para que estes possam discutir sobre o seu
tema e esclarecer dúvidas. O professor deve acompanhar os grupos e orientá-los diante
de dúvidas e/ou levantar questionamentos. Neste momento os alunos estão treinando e
se aperfeiçoando para a próxima etapa, na qual deverão explicar estes assuntos aos
colegas do seu grupo base (designado por letras).
4) Retorno ao grupo base e apresentação dos textos (15±2 min): Neste momento os
alunos devem se reunir em seus grupos base (grupo A, B, ...) e apresentar, na ordem
dos temas, o conteúdo estudado aos seus colegas. Cada aluno tem em torno de três
minutos, que devem ser administrados pelo facilitador. O professor deve circular pelos
grupos para verificar se ainda restam dúvidas.
5) Aplicação do questionário (10 min): Após a apresentação dos textos será aplicado
um questionário de caráter avaliativo, com o propósito de verificar a eficácia do
aprendizado e pontos a melhorar.
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1.2. Observações sobre o número de alunos em cada grupo base
Nesta aplicação do método Jigsaw o número de componentes de cada grupo base é de
cinco alunos. Neste caso, idealmente, a sala deveria ter um número de alunos que fosse um
múltiplo de cinco. Sabemos que muitas vezes isso pode não acontecer. Por isso citamos
abaixo estratégias que podem ajudar a contornar esta situação:


Em cada uma das três aulas o tema 05 é o mais complexo, logo no caso em que sobre
um número de alunos que não seja suficiente pra formar um grupo base, sugerimos
que um ou mais grupos base seja formado por seis alunos (ao invés de cinco) e que
duas pessoas fiquem responsáveis pelo tema 05.



Recomendamos que tire cópias extras do tema 05 de cada aula.



No grupo com seis alunos fizemos com que dois alunos fossem porta-voz, com o
objetivo de incentivar a nossa interação com eles.



Caso haja um número muito pequeno de alunos sugerimos formar grupos base
menores, com quatro alunos. Neste caso um aluno de cada grupo ficaria responsável
por dois temas, segundo os critérios abaixo:
o Aula 01 um aluno deve ficar com os temas 3 e 4;
o Aula 02 um aluno deve ficar com os temas 1 e 4;
o Aula 03 um aluno deve ficar com os temas 1 e 2;
Por exemplo, se na aula existem 12 alunos, teríamos dois grupos de cinco alunos e
dois alunos sem grupo. Formar dois grupos de seis alunos não é uma boa alternativa,
já que os grupos de especialistas não seriam grupos e sim pares. A melhor opção seria
fazer três grupos com quatro alunos cada e seguir a distribuição dos cartões temáticos
descrita acima.

 No caso de grupos com menos de cinco alunos, recomendamos que a função de
relator seja absorvida pelo facilitador.

1.3. Ajustes na sequência sugeridos pelo autor
A atividade de calibração (seção 13) foi prevista inicialmente para classe, mas
percebendo que não haveria tempo, nós a colocamos como atividade para casa, entretanto,
durante a aplicação do produto os alunos não realizaram a atividade em casa, como
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combinado. Acreditamos que os alunos não tenham realizado as atividades de calibração
sozinhos, por não terem aprendido o assunto o suficiente para executá-la em casa. No entanto,
também dentro de nossa experiência profissional não foi incomum verificar este hábito dos
alunos em relação às atividades deixadas para casa. Para evitar este problema sugerimos que
esta atividade seja feita em uma aula a mais (estendendo a sequência didática) com método
expositivo, porém com a turma dividida em grupos. Em um primeiro momento o assunto
deverá ser exposto no quadro pelo professor e em um momento seguinte os alunos realizarão
a calibração, enquanto o professor fará o papel de tutor. Na verdade, na seção 2 (etapas da
sequência didática) nós já inserimos este ajuste oferecendo opções de flexibilização da
sequência, tornando-a mais extensa caso o professor julgue adequado.
Sugerimos ainda que a atividade sobre o Efeito Doppler em galáxias e a idade do
Universo (seção 19), que não foi aplicada também por não haver tempo hábil, seja realizada
em uma aula a mais (novamente estendendo a sequência didática), mesclando aula expositiva
com atividades em grupos. Contudo, fica a critério do professor usar uma ou duas aulas para a
realização destas duas atividades, visto que ele é quem terá a possibilidade de avaliar o grau
de desenvolvimento da turma. Segundo (OLIVEIRA, 2005) “quando o professor utiliza
técnicas expositivas combinadas a outros tipos de práticas pedagógicas, poderá favorecer
melhor aproveitamento na aquisição dos conceitos, durante o processo de ensino em sala de
aula” (AUSUBEL, 1980) apud (OLIVEIRA, 2005, p. 242).
É importante lembrar que o quinto tema de cada aula é sempre o mais complexo,
necessitando assim de mais atenção por parte do professor. Em geral os grupos das duas
turmas nas quais este produto educacional foi aplicado tiveram dificuldades em assimilar os
conteúdos do tema cinco, por serem estes os mais complexos de cada aula.
Por fim, nós propomos que ao final da sequência didática e da aplicação das
atividades, seja ministrada também uma aula de revisão expositiva com o objetivo de
consolidar os principais conceitos, fechando, portanto, o ciclo de aprendizagem deste tema no
nível proposto.

1.4. Considerações sobre algumas dificuldades enfrentadas durante a
aplicação do produto

Na terceira aula, em uma das turmas em este produto educacional foi aplicado, os
alunos demonstraram bastante desinteresse. Havia um importante fator externo que foi a
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proximidade com uma gincana escolar, mas talvez haja também um fator interno, pois é
possível que a sequência tenha sido muito densa para a turma, desse modo ela não estaria na
zona de desenvolvimento proximal de alguns alunos, o que interfere na aprendizagem.
Sugerimos que o professor esteja mais atento a estes eventos externos a sua aula e que se eles
existirem, que se dê atenção redobrada aos alunos que aparentarem desmotivação.
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ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
E PLANOS DE AULA
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Nesta seção estão os planos de aula e as
etapas da sequência didática que contêm três
aulas. A aula denominada “introdução” refere-se
à aula destinada a aplicação do pré-teste e
apresentação do método Jigsaw. Caso não haja
interesse em aplicar o pré-teste, recomenda-se
que a apresentação do método seja feita nos 10
minutos finais da aula anterior a esta sequência
didática.
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2. ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
TEMPO

AULA

ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Introdução

 Na aula anterior à aplicação da sequência didática,
apresentar o método de aprendizagem Jigsaw aos alunos
usando o PowerPoint “Apresentação Jigsaw”.

15 ± 5
min

Aula présequência
didática

 Aplicar o pré-teste, com o objetivo de verificar o
conhecimento prévio dos alunos.

50 min

 Mostrar o PowerPoint “Quê cor você vê” disponível em
(PEREIRA, 2018)2. Este vídeo serve como elemento
motivador dos alunos.
 Ao mostrar o vídeo o professor deve destacar a subjetividade
das cores quando analisadas de maneira qualitativa, a olho
nu.
 O professor deve incentivar os alunos a fazer
questionamentos, buscando deixar os alunos curiosos.
 O professor deve reproduzir os slides de acordo com sua
vontade e com o andamento das discussões.

5 min

 Formar os grupos “base”3 e distribuir os cartões com os
temas da aula.

5 min

 Formar os “grupos de especialistas” pedindo que os alunos
com o mesmo tema sentem-se juntos. Distribuir as funções
de cada aluno no grupo e tomar nota dos nomes dos alunos.
 Pedir aos alunos que façam a leitura individual dos seus
textos e que depois conversem sobre o que leram e anotem
as dúvidas.
 Durante o processo o professor deve visitar os grupos
levantando questionamentos e esclarecendo dúvidas.

15 ± 2min

 Pedir aos alunos que sentem-se de acordo com seu grupo
base.
 Cada aluno deve explicar a sua parte do assunto (lido no
cartão) aos seus colegas do grupo base.
 O professor deve caminhar por entre os grupos para observar
se há erros ou entraves ao longo da explicação dos alunos
aos seus colegas. Isso não significa que o professor tenha
que monitorar com precisão cada grupo, mas sim que esteja
atento a observar as explicações.

15 ±2 min

 Aplicação do questionário avaliativo (seção 6).

10 ±3 min

01

2
3

(aprox.)

http://bit.ly/pereira2018
Cada grupo base deve possuir preferencialmente cinco alunos, caso isso não seja possível são

recomendados grupos de quatro ou seis alunos (ver seção 1.2 para detalhes).

14

 Finalizar a aula com a seguinte dúvida: - Quantas cores são
necessárias pra formar as cores nas telas de dispositivos
eletrônicos?

02

 Mostrar o PowerPoint “Espectros e escalas de cor”
disponível em (PEREIRA, 2018).
 Neste momento serão apresentados questionamentos:
 Como se formam as cores em telas de dispositivos
eletrônicos com monitores e TVs?
 Como são formadas as belas e geralmente coloridas
fotografias de fontes astronômicas como estrelas,
galáxias e nebulosas, que são divulgadas em jornais e
blogs de Astronomia?
 É comum as pessoas pensarem que estas imagens são
obtidas caso olhássemos pela lente de um telescópio.
Será que veríamos tantas cores?
 O professor deve reproduzir os slides de acordo com sua
vontade e com o andamento das discussões.

5 min

 Formar os grupos “base” e distribuir os cartões com os temas
da aula.

5 min

 Formar os “grupos de especialistas” pedindo que os alunos
com o mesmo tema sentem-se juntos. Distribuir as funções
de cada aluno no grupo e tomar nota dos nomes dos alunos.
 Pedir aos alunos que façam a leitura individual dos seus
textos e que depois conversem sobre o que leram e anotem
as dúvidas.
 Durante o processo o professor deve visitar os grupos
levantando questionamentos e esclarecendo dúvidas.
 Nesta aula há um grupo de especialistas que ficará
responsável pela construção dos espectroscópios. Após a
construção dos espectroscópios o aluno que ficou
responsável pelo espectroscópio deve explicar aos seus
colegas o processo de construção e como usá-lo (usar como
fonte luminosa a lâmpada da sala de aula que geralmente é
fluorescente, ou fontes disponíveis como uma vela).

15 ± 2
min

 Pedir aos alunos que sentem-se de acordo com seu grupo
base.
 Cada aluno deve explicar a sua parte do assunto (lido no
cartão) aos seus colegas do grupo base.
 O professor deve caminhar por entre os grupos para observar
se há erros ou entraves ao longo da explicação dos alunos
aos seus colegas. Isso não significa que o professor tenha
que monitorar com precisão cada grupo, mas sim que esteja
atento a observar as explicações.

15 ± 2
min

 O professor deve entregar a atividade “Calibração manual de
espectros caseiros” (seção 13) para que os alunos façam o
exercício em casa mantendo o grupo.
 A atividade da seção 13 pode ser feita em classe em grupo

___
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ou individualmente. Uma aula pode ser destinada para
maiores explicações sobre a calibração e realização desta
atividade.
 Aplicação do questionário avaliativo (seção 7).
 Finalizar a aula com as perguntas: Todos os espectros de luz
são iguais? Como os astrônomos conseguem saber a
composição de planetas distantes? Como eles sabem se existe
água?

03

10 ± 3
min

___

 Mostrar o PowerPoint “Aglomerado de galáxias” disponível
em (PEREIRA, 2018). Este vídeo serve como elemento
motivador dos alunos.
 Neste momento serão apresentados questionamentos:
 Qual a idade do universo? Somente os astrônomos
podem realizar os cálculos para descobri-la?
 Como foi possível dizer que o Universo esta em
expansão e estimar a sua idade?
 Como os cientistas podem dizer quais elementos
químicos estão presentes nas estrelas?
 O professor deve reproduzir os slides de acordo com sua
vontade e com o andamento das discussões.

5 min

 Formar os grupos “base” e distribuir os cartões com os temas
da aula.

5 min

 Formar os “grupos de especialistas” pedindo que os alunos
com o mesmo tema sentem-se juntos. Distribuir as funções
de cada aluno no grupo e tomar nota dos nomes dos alunos.
 Pedir aos alunos que façam a leitura individual dos seus
textos e que depois conversem sobre o que leram, e anotem
as dúvidas.
 Durante o processo o professor deve visitar os grupos
levantando questionamentos e esclarecendo dúvidas.

15 ± 2
min

 Pedir aos alunos que sentem-se de acordo com seu grupo
base.
 Cada aluno deve explicar a sua parte do assunto (lido no
cartão) aos seus colegas do grupo base.
 O professor deve caminhar por entre os grupos para observar
se há erros ou entraves ao longo da explicação dos alunos
aos seus colegas. Isso não significa que o professor tenha
que monitorar com precisão cada grupo, mas sim que esteja
atento a observar as explicações.

15 ± 2
min

 O professor deve entregar a atividade “Efeito Doppler em
galáxias e a idade do Universo” (seção 19) e seu
instrumental, para que os alunos façam o exercício em casa
mantendo o grupo.
 A atividade da seção 19 pode ser feita em classe em grupo
ou individualmente. Uma aula pode ser destinada para

__
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maiores explicações sobre a o efeito Doppler, a obtenção da
constante de Hubble e a realização desta atividade.
 Aplicação do questionário avaliativo (seção 8).

10 ± 3
min
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3. PLANOS DE AULA
Plano de aula: AULA 01 - O QUE É COR?
Turma:2ª ou 3ª Séries Ensino Médio
TEMA




Óptica Física e Geométrica

Ondulatória

DURAÇÃO
50 minutos, sendo 5 minutos destinados à acomodação dos alunos em seus lugares.
OBJETIVO GERAL
Apresentar uma série de tópicos sobre características ondulatórias da luz, enfatizando a
composição de cores e como interagimos com ela para enxergarmos o mundo.
OBJETIVOS






Apresentar as características físicas da luz e suas formas de interação com a matéria.
Demonstrar a dependência da cor em relação à luz incidente;
Apresentar o espectro eletromagnético, com destaque à região visível;
Discutir sobre como o humano é capaz de distinguir cores;
Compreender tópicos de ondulatória sobre características de uma onda.
CONTEÚDO






A luz e sua propagação;
Leis da reflexão luminosa;
A cor de um corpo;
Dispersão luminosa e a formação
do arco-íris;





O espectro: luz visível, IV e UV.
Anatomia do olho responsável pela
distinção de cores;
Elementos de uma onda periódica.

METODOLOGIA DE ENSINO
Método de aprendizagem cooperativa Jigsaw.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM


Participação ativa nas discussões nos grupos colaborativos



Respostas do questionário avaliativo.
RECURSOS NECESSÁRIOS






Projetor
Um computador;
Cartões para a aula 01 (seção 10) impressos;
Atividade avaliativa da seção 6.
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Plano de aula: AULA 02- CONSTRUÇÃO DE UM ESPECTROSCÓPIO E
CALIBRAÇÃO DE ESPECTROS
Turma:2ª ou 3ª Séries Ensino Médio
TEMA
 Óptica Física

 Ondulatória
DURAÇÃO

50 minutos, sendo 5 minutos destinados à acomodação dos alunos em seus lugares.
OBJETIVO GERAL
Apresentar o uso da composição de cores para formar imagens em telas de aparelhos
eletrônicos, o uso de escalas de cores, e como calibrar espectros.
OBJETIVOS
 Apresentar a composição de imagens no sistema RGB de cores;
 Apresentar um guia prático para a construção de espectroscópio;
 Discutir como é possível usar diferentes escalas para medir uma mesma grandeza e
como este artifício é usado pela ciência em imagens de falsa cor;
 Apresentar o significado científico da equação da reta;
CONTEÚDO
 A composição das cores;
 Escalas;
 Análise de gráficos.
METODOLOGIA DE ENSINO
Método de aprendizagem cooperativa JigSaw.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
 Participação ativa nas discussões nos grupos colaborativos
 Respostas do questionário avaliativo.
RECURSOS NECESSÁRIOS
 Projetor;





Um computador;
Cartões para a aula 02 (seção 11) impressos;
Atividade avaliativa impressa (seção 7);
Atividade: Calibração manual de espectros caseiros (seção 13) impressa.
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Plano de aula: AULA 03- A CONSTANTE DE HUBBLE E A EXPANSÃO DO
UNIVERSO
Turma:2ª ou 3ª Séries Ensino Médio
TEMA :
 Óptica Física

 Ondulatória
DURAÇÃO

50 minutos, sendo 5 minutos destinados à acomodação dos alunos em seus lugares.
OBJETIVO GERAL
Apresentar propriedades fundamentais sobre a natureza da luz e da cor dos objetos e suas
bases matemáticas. Apresentar as bases da argumentação para a Teoria da expansão do
Universo.
OBJETIVOS
 Demonstrar a diferença entre espectros em uma e em duas dimensões.
 Discutir sobre tipos de espectros e o que eles dizem sobre o meio pelo qual a luz passou;
 Apresentar o espectro eletromagnético, com destaque à região visível;
 Conceituar o efeito Doppler;
 Apresentar o efeito Doppler em galáxias e porque ele indica que o universo esta em
expansão.
CONTEÚDO






A equação da reta;
Leis de Kirchhoff (Espectros);
Espectro eletromagnético;
Efeito Doppler;
A lei de Hubble.
METODOLOGIA DE ENSINO

Método de aprendizagem cooperativa Jigsaw
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
 Participação ativa nas discussões nos grupos colaborativos
 Respostas do questionário avaliativo.
RECURSOS NECESSÁRIOS






Projetor;
Um computador;
Cartões para a aula 03 (seção 12) impressos;
Atividade avaliativa impressa (seção 8);
Atividade: Efeito Doppler em galáxias e a idade do Universo (seção 19) impressa;

 Transparências “Recortes de espectros de galáxias” (seção 21) impressas.
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4. TABELA PARA ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS

GRUPO ____
FUNÇÃO

SÍMBOLO

Porta-voz

1____

Mediador

2____

Redator

3____

Relator

4____

Facilitador

5____

NOME

OBSERVAÇÕES

GRUPO ____
FUNÇÃO

SÍMBOLO

Porta-voz

1 ____

Mediador

2 ____

Redator

3 ____

Relator

4 ____

Facilitador

5 ____

NOME

OBSERVAÇÕES

GRUPO ____
FUNÇÃO

SÍMBOLO

Porta-voz

1 ____

Mediador

2 ____

Redator

3 ____

Relator

4 ____

Facilitador

5 ____

NOME

OBSERVAÇÕES
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PRÉ-TESTE
E QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS

22

Nesta

seção

estão

o

pré-teste

e

os

questionários avaliativos usados ao final de cada
uma das três aulas que compõe esta sequência
didática. Os questionários foram feitos com o
objetivo de ter uma avaliação da aprendizagem a
cada fim de aula, como prevê o método Jigsaw.
Eles também foram usados por nós como pósteste. Os gabaritos estão no fim desta seção.
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5. PRÉ - TESTE
QUESTÕES

1) (FUVEST) Radiações como raios X, luz
verde, luz ultravioleta, microondas ou
ondas de rádio, são caracterizadas por seu
comprimento de onda ( λ ) e por sua
frequência (f). Quando essas radiações
propagam-se no vácuo, todas apresentam o
mesmo valor para:
a) λ
b) f c) λ.f
d) λ/f
e) λ2 /f
2) (UFAL) A figura representa um feixe de
raios paralelos incidentes numa superfície
S e os correspondentes raios emergentes.
Esta figura ilustra o fenômeno óptico da

a) dispersão.
b) reflexão difusa.
c) refração.
d) difração.
e) reflexão regular.
3) (Enem 2014) É comum aos fotógrafos
tirar fotos coloridas em ambientes
iluminados por lâmpadas fluorescentes,
que contêm uma forte composição de luz
verde. A consequência desse fato na
fotografia é que todos os objetos claros,
principalmente os brancos, aparecerão
esverdeados. Para equilibrar as cores,
deve-se usar um filtro adequado para
diminuir a intensidade da luz verde que
chega aos sensores da câmera fotográfica.
Na escolha desse filtro, utiliza-se o
conhecimento da composição das cores-luz
primárias: vermelho, verde e azul; e das
cores-luz secundárias: amarelo = vermelho
+ verde, ciano = verde + azul e magenta =
vermelho + azul.
Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em
20 maio 2014 (adaptado).

Na situação descrita, qual deve ser o filtro
utilizado para que a fotografia apresente as
cores naturais dos objetos?
a) Ciano.
b) Verde.
c) Amarelo.
d) Magenta.
e) Vermelho.
4) (UFPI) As cores de luz exibidas na
queima de fogos de artifício dependem de
certas substâncias utilizadas na sua
fabricação. Sabe-se que a frequência da luz
emitida pela combustão do níquel é 6,0 x
1014 Hz e que a velocidade da luz é 3 x 108
ms–1. Com base nesses dados e no
espectro visível fornecido pela figura
abaixo, assinale a opção correspondente à
cor da luz dos fogos de artifício que
contêm compostos de níquel.

a) vermelha
b) violeta
c) laranja
d) verde
e) azul
5) (Enem 2011) Para que uma substância
seja colorida ela deve absorver luz na
região do visível. Quando uma amostra
absorve luz visível, a cor que percebemos é
a soma das cores restantes que são
refletidas ou transmitidas pelo objeto. A
Figura 1 mostra o espectro de absorção
para uma substância e é possível observar
que há um comprimento de onda em que a
intensidade de absorção é máxima. Um
observador pode prever a cor dessa
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substância pelo uso da roda de cores
(Figura 2): o comprimento de onda
correspondente à cor do objeto é
encontrado no lado oposto ao comprimento
de onda da absorção máxima.
Figura 1

Figura 2

Em relação à visão, a degeneração desse
tipo celular irá
a) comprometer a capacidade de visão em
cores.
b) impedir a projeção dos raios luminosos
na retina.
c) provocar a formação de imagens
invertidas na retina.
d) causar dificuldade de visualização de
objetos próximos.
e) acarretar a perda da capacidade de
alterar o diâmetro da pupila.
7) (Enem 2014) Alguns sistemas de
segurança
incluem
detectores
de
movimento. Nesses sensores, existe uma
substância que se polariza na presença de
radiação eletromagnética de certa região de
frequência, gerando uma tensão que pode
ser amplificada e empregada para efeito de
controle. Quando uma pessoa se aproxima
do sistema, a radiação emitida por seu
corpo é detectada por esse tipo de sensor.
WENDLING, M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br.
Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado).

Qual a cor da substância que deu origem
ao espectro da Figura 1?
a) Azul.
b) Verde.
c) Violeta.
d) Laranja.
e) Vermelho.
6) (Enem 2017) A retina é um tecido
sensível à luz, localizado na parte posterior
do olho, onde ocorre a formação de
imagem. Nesse tecido, encontram-se vários
tipos celulares específicos. Um desses
tipos celulares são os cones, os quais
convertem os diferentes comprimentos de
onda da luz visível em sinais elétricos, que
são transmitidos pelo nervo óptico até o
cérebro.
Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso
em: 13 jun. 2012 (adaptado).

A radiação captada por esse detector
encontra-se na região de frequência
a) da luz visível.
b) do ultravioleta.
c) do infravermelho.
d) das micro-ondas.
e) das ondas longas de rádio.
8) (Unesp) A luz visível é uma onda
eletromagnética, que na natureza pode ser
produzida de diversas maneiras. Uma delas
é a bioluminescência, um fenômeno
químico que ocorre no organismo de
alguns seres vivos, como algumas espécies
de peixes e alguns insetos, onde um
pigmento chamado luciferina, em contato
com o oxigênio e com uma enzima
chamada luciferase, produz luzes de várias
cores, como verde, amarela e vermelha.
Isso é o que permite ao vaga-lume macho
avisar, para a fêmea, que está chegando, e
à fêmea indicar onde está, além de servir
de instrumento de defesa ou de atração
para presas.
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As luzes verde, amarela e vermelha são
consideradas ondas eletromagnéticas que,
no vácuo, têm:
a) os mesmos comprimentos de onda,
diferentes frequências e diferentes
velocidades de propagação.
b) diferentes comprimentos de onda,
diferentes frequências e diferentes
velocidades de propagação.
c) diferentes comprimentos de onda,
diferentes frequências e iguais velocidades
de propagação.
d) os mesmos comprimentos de onda, as
mesmas frequências e iguais velocidades
de propagação.
e) diferentes comprimentos de onda, as
mesmas
frequências
e
diferentes
velocidades de propagação.
9) (ENEM 2017) A epilação a laser
(popularmente conhecida como depilação a
laser) consiste na aplicação de uma fonte
de luz para aquecer e causar uma lesão
localizada e controlada nos folículos
capilares. Para evitar que outros tecidos
sejam
danificados,
selecionam-se
comprimentos de onda que são absorvidos
pela melanina presente nos pelos, mas que
não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e
a água dos tecidos. A figura mostra como é
a absorção de diferentes comprimentos de
onda pela melanina, oxi-hemoglobina e
água.

Qual é o comprimento de onda, em nm,
ideal para a epilação a laser?

a) 400
b) 700
c) 1 100
d) 900
e) 500
10) (PUCCAMP-SP) Um professor lê o
seu jornal sentado no banco de uma praça
e, atento às ondas sonoras, analisa três
eventos:
I – O alarme de um carro dispara quando o
proprietário abre a tampa do porta-malas.
II –Uma ambulância se aproxima da praça
com a sirene ligada.
III – Um mau motorista, impaciente, após
passar pela praça, afasta-se com a buzina
permanentemente ligada.
O professor percebe o efeito Doppler
apenas:
a) no evento I, com frequência sonora
invariável.
b) nos eventos I e II, com diminuição da
frequência.
c) nos eventos I e III, com aumento da
frequência.
d) nos eventos II e III, com diminuição da
frequência em II e aumento em III.
e) nos eventos II e III, com aumento da
frequência em II e diminuição em III.
11) (Enem 2017) A figura mostra como é a
emissão de radiação eletromagnética para
cinco tipos de lâmpada: haleto metálico,
tungstênio, mercúrio, xênon e LED (diodo
emissor de luz). As áreas marcadas em
cinza são proporcionais à intensidade da
energia liberada pela lâmpada. As linhas
pontilhadas mostram a sensibilidade do
olho humano aos diferentes comprimentos
de onda. UV e IV são as regiões do
ultravioleta
e
infravermelho
respectivamente.
Um arquiteto deseja iluminar uma sala
usando uma lâmpada que produza boa
iluminação, mas que não aqueça o
ambiente.
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12) (ENEM 2017) (adaptada) Um fato
corriqueiro ao se cozinhar arroz é o
derramamento de parte da água de
cozimento sobre a chama azul do fogo,
mudando-a para uma chama amarela. Essa
mudança
de
cor
pode
suscitar
interpretações diversas, relacionadas às
substâncias presentes na água de
cozimento. Além do sal de cozinha (NaCl),
nela se encontram carboidratos, proteínas e
sais minerais.

Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu. Acesso em:
8 maio 2017 (adaptado).

Qual tipo de lâmpada melhor atende ao
desejo do arquiteto?
a) Haleto metálico.
b) Tungstênio.
c) Mercúrio.
d) Xênon.
e) LED.

Cientificamente, sabe-se que essa mudança
de cor da chama ocorre pela
a) reação do gás de cozinha, volatilizando
gás cloro.
b) emissão de luz pelo sódio, produzida
por conta da queima do sal.
c) produção de derivado amarelo, pela
reação com o carboidrato.
d) reação do gás de cozinha com a água,
formando gás hidrogênio.
e) excitação das moléculas de proteína,
com formação de luz.
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6. QUESTIONÁRIO DA AULA 01
QUESTÕES
1) (FUVEST) Radiações como raios X, luz
verde, luz ultravioleta, microondas ou
ondas de rádio, são caracterizadas por seu
comprimento de onda ( λ ) e por sua
frequência (f). Quando essas radiações
propagam-se no vácuo, todas apresentam o
mesmo valor para:
a) λ
b) f c) λ.f
d) λ/f
e) λ2 /f
2) (UFAL) A figura representa um feixe de
raios paralelos incidentes numa superfície
S e os correspondentes raios emergentes.
Esta figura ilustra o fenômeno óptico da

a) dispersão.
b) reflexão difusa.
c) refração.
d) difração.
e) reflexão regular.
3) (Enem 2014) É comum aos fotógrafos
tirar fotos coloridas em ambientes
iluminados por lâmpadas fluorescentes,
que contêm uma forte composição de luz
verde. A consequência desse fato na
fotografia é que todos os objetos claros,
principalmente os brancos, aparecerão
esverdeados. Para equilibrar as cores,
deve-se usar um filtro adequado para
diminuir a intensidade da luz verde que
chega aos sensores da câmera fotográfica.
Na escolha desse filtro, utiliza-se o
conhecimento da composição das cores-luz
primárias: vermelho, verde e azul; e das
cores-luz secundárias: amarelo = vermelho
+ verde, ciano = verde + azul e magenta =
vermelho + azul.
Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em
20 maio 2014 (adaptado).

Na situação descrita, qual deve ser o filtro
utilizado para que a fotografia apresente as
cores naturais dos objetos?

a) Ciano.
b) Verde.
c) Amarelo.
d) Magenta.
e) Vermelho.
4) (UFPI) As cores de luz exibidas na
queima de fogos de artifício dependem de
certas substâncias utilizadas na sua
fabricação. Sabe-se que a frequência da luz
emitida pela combustão do níquel é 6,0 x
1014 Hz e que a velocidade da luz é 3 x 108
ms–1. Com base nesses dados e no
espectro visível fornecido pela figura
abaixo, assinale a opção correspondente à
cor da luz dos fogos de artifício que
contêm compostos de níquel.

a) vermelha
b) violeta
c) laranja
d) verde
e) azul
5) (Enem 2017) A retina é um tecido
sensível à luz, localizado na parte posterior
do olho, onde ocorre a formação de
imagem. Nesse tecido, encontram-se vários
tipos celulares específicos. Um desses
tipos celulares são os cones, os quais
convertem os diferentes comprimentos de
onda da luz visível em sinais elétricos, que
são transmitidos pelo nervo óptico até o
cérebro.
Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso
em: 13 jun. 2012 (adaptado).
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Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá
a) comprometer a capacidade de visão em cores.
b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.
c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.
d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos.
e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila.
6) (Enem 2011) Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do
visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores
restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de
absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a
intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo
uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é
encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.

Brown, T. Química a Ciência Central. 2005 (adaptado).

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?
a) Azul.
b) Verde.
c) Violeta.
d) Laranja.
e) Vermelho.
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7. QUESTIONÁRIO DA AULA 02
QUESTÕES
1) (Enem 2014) Alguns sistemas de
segurança
incluem
detectores
de
movimento. Nesses sensores, existe uma
substância que se polariza na presença de
radiação eletromagnética de certa região de
frequência, gerando uma tensão que pode
ser amplificada e empregada para efeito de
controle. Quando uma pessoa se aproxima
do sistema, a radiação emitida por seu
corpo é detectada por esse tipo de sensor.
WENDLING, M. Sensores. Disponível em:
www2.feg.unesp.br. Acesso em: 7 maio 2014
(adaptado).

A radiação captada por esse detector
encontra-se na região de frequência
a) da luz visível.
b) do ultravioleta.
c) do infravermelho.
d) das micro-ondas.
e) das ondas longas de rádio.
2) (Unesp) A luz visível é uma onda
eletromagnética, que na natureza pode ser
produzida de diversas maneiras. Uma delas
é a bioluminescência, um fenômeno
químico que ocorre no organismo de
alguns seres vivos, como algumas espécies
de peixes e alguns insetos, onde um
pigmento chamado luciferina, em contato
com o oxigênio e com uma enzima
chamada luciferase, produz luzes de várias
cores, como verde, amarela e vermelha.
Isso é o que permite ao vaga-lume macho
avisar, para a fêmea, que está chegando, e
à fêmea indicar onde está, além de servir
de instrumento de defesa ou de atração
para presas.
As luzes verde, amarela e vermelha são
consideradas ondas eletromagnéticas que,
no vácuo, têm:
a) os mesmos comprimentos de onda,
diferentes frequências e diferentes
velocidades de propagação.

b) diferentes comprimentos de onda,
diferentes frequências e diferentes
velocidades de propagação.
c) diferentes comprimentos de onda,
diferentes frequências e iguais velocidades
de propagação.
d) os mesmos comprimentos de onda, as
mesmas frequências e iguais velocidades
de propagação.
e) diferentes comprimentos de onda, as
mesmas
frequências
e
diferentes
velocidades de propagação.
3) (ENEM 2017) A epilação a laser
(popularmente conhecida como depilação a
laser) consiste na aplicação de uma fonte
de luz para aquecer e causar uma lesão
localizada e controlada nos folículos
capilares. Para evitar que outros tecidos
sejam
danificados,
selecionam-se
comprimentos de onda que são absorvidos
pela melanina presente nos pelos, mas que
não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e
a água dos tecidos. A figura mostra como é
a absorção de diferentes comprimentos de
onda pela melanina, oxi-hemoglobina e
água.

Qual é o comprimento de onda, em nm,
ideal para a epilação a laser?
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a) 400
b) 700
c) 1 100
d) 900
e) 500
4) (Enem 2017) A figura mostra como é a
emissão de radiação eletromagnética para
cinco tipos de lâmpada: haleto metálico,
tungstênio, mercúrio, xênon e LED (diodo
emissor de luz). As áreas marcadas em
cinza são proporcionais à intensidade da
energia liberada pela lâmpada. As linhas
pontilhadas mostram a sensibilidade do
olho humano aos diferentes comprimentos
de onda. UV e IV são as regiões do
ultravioleta
e
infravermelho
respectivamente.
Um arquiteto deseja iluminar uma sala
usando uma lâmpada que produza boa
iluminação, mas que não aqueça o
ambiente.

Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu.
Acesso em: 8 maio 2017 (adaptado).

Qual tipo de lâmpada melhor atende ao
desejo do arquiteto?
a) Haleto metálico.
b) Tungstênio.
c) Mercúrio.
d) Xênon.
e) LED.
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8. QUESTIONÁRIO DA AULA 03
QUESTÕES
1) (PUCCAMP-SP) Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às
ondas sonoras, analisa três eventos:
I – O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas.
II – Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada.
III – Um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina
permanentemente ligada.
O professor percebe o efeito Doppler apenas:
a) no evento I, com frequência sonora invariável.
b) nos eventos I e II, com diminuição da frequência.
c) nos eventos I e III, com aumento da frequência.
d) nos eventos II e III, com diminuição da frequência em II e aumento em III.
e) nos eventos II e III, com aumento da frequência em II e diminuição em III.
2) (ENEM 2017) (adaptada) Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de
parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela.
Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias
presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha (NaCl), nela se encontram
carboidratos, proteínas e sais minerais.
Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela
a) reação do gás de cozinha, volatilizando gás cloro.
b) emissão de luz pelo sódio, produzida por conta da queima do sal.
c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.
d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.
e) excitação das moléculas de proteína, com formação de luz amarela.
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9. GABARITOS DOS QUESTIONÁRIOS
PRÉ - TESTE
1) C

2) B

3) D

7) C

8) C

9) B

4) D
10)

D

5) E
11)

E

6) A
12)

B

QUESTIONÁRIO - AULA 01
1) C

2) B

3) D

4) D

5) E

6) A

QUESTIONÁRIO - AULA 02
1) C

2) C

3) B

4) E

QUESTIONÁRIO - AULA 03
1) E

2) B
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CARTÕES PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO JIGSAW

30

A metodologia de aprendizagem Jigsaw prevê
que cada assunto a ser aprendido em uma aula
seja dividido em um número de partes (trechos)
igual ao número de componentes de um dado
grupo cooperativo. Para esta sequência didática
de três aulas elaboramos 15 cartões temáticos
com funcionalidades complementares entre si,
adequados à estratégia Jigsaw, bem ilustrados e
com linguagem adequada ao aluno do ensino
médio. A aplicação do método Jigsaw e o uso
dos cartões está detalhado na seção 1 “O método
de aprendizagem cooperativa Jigsaw” e na
seção 2, “Etapas da sequência didática”,
respectivamente.
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10. CARTÕES PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO JIGSAW: AULA 01
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11. CARTÕES PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO JIGSAW: AULA 02
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12. CARTÕES PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO JIGSAW: AULA 03
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ATIVIDADE: CALIBRAÇÃO DE ESPECTROS CASEIROS
E TUTORIAIS SOBRE A SUA ELABORAÇÃO

47

Neste trabalho foram desenvolvidas duas
atividades práticas. Elas têm caráter tanto
qualitativo quanto quantitativo e foram previstas
para serem aplicada ao longo da sequência
didática, mas sua aplicação ao final da sequência
também é bastante válida. A atividade a seguir
refere-se à calibração de espectros caseiros.
Através

dela

pode-se

explorar

aspectos

quantitativos do conceito de cor, onde o aluno
obtêm um valor de comprimento de onda para
cada cor do espectro de lâmpadas. Os espectros a
serem calibrados foram obtidos por nós, mas
visando a autonomia do professor, há aqui, um a
descrição de como realizar a obtenção e
tratamento dos espectros a fim de permitir a
calibração de outros espectros caseiros. Também
trazemos um tutorial sobre como obter valores de
referência de linhas espectrais, em um banco de
dados confiável.
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13. CALIBRAÇÃO MANUAL DE ESPECTROS CASEIROS
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14. GABARITO DAS LINHAS ESPECTRAIS DA ATIVIDADE DA
SEÇÃO 13

Elemento Químico
Comprimento de onda
(λ) das linhas visíveis
nos espetros da
atividade
(nm)

Sódio (Na)

588,99*
589,59*

Zinco (Zn)

Cádmio (Cd)

Hélio (He)

472,21
481,05
636,23

447,1
492,1
587,5
643,84

447,1
492,1
501,5
587,5
667,8

* O que aparece na figura é um dubleto, mas a foto não possui resolução suficiente pra que
seja possível enxergá-lo, por isso o vemos como uma linha só.
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15. ESPECTROSCÓPIO CASEIRO: MATERIAIS E MONTAGEM
Para construção de nosso espectroscópio nós usamos:


Caixa de sapatos;



estilete;



CD (pode ser usado);



lápis;



fita adesiva (preferência à larga);



régua;

Os passos de montagem do espectroscópio foram os seguintes:

1. Meça a altura e a largura de um dos lados mais estreitos da caixa. Risque uma linha
horizontal e vertical que passe exatamente no centro da lateral escolhida como na
Figura 15.1 (a). Repita este procedimento na outra lateral estreita da caixa;

2.

Em uma das laterais riscadas faça um corte horizontal (fenda) o mais preciso possível,
de aproximadamente 3 cm no centro caixa (partindo do centro, 1,5 cm para cada lado).
Para um melhor funcionamento, é possível ajustar a fenda, fixando com fita isolante
dois pedaços de papel cartão ou duas lâminas de barbear de modo que fiquem bem
próximas entre si, mas mantendo uma abertura em forma de fenda bem fina (não
ultrapassar 1mm);

3. Na outra lateral riscada, com o auxílio do estilete faça um quadrado de
aproximadamente 3 x 3 cm no centro da caixa Figura 15.1 (b);

4. Cole pedaços da fita adesiva na parte do rótulo do CD, e em seguida puxe-os para
arrancar a película do CD, Figura 15.1 (c); Recorte, com a tesoura um pedaço de CD
sem a película de aproximadamente 4x4 cm. Este funcionará como uma rede de
difração, decompondo a luz que incide nela;

5. Por fim, fixe o pedaço do CD na frente do recorte quadrado feito na lateral da caixa,
Figura 15.1 (d), tenha o cuidado de posicionar as linhas do CD na mesma direção da
fenda, caso contrário, o espectro apresentará distorções. Para observar espectros, basta
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posicionar a fenda horizontal da direção de uma fonte luminosa e observar pelo outro
lado, onde está o pedaço de CD, como na parte inferior da Figura 15.1 (d).

Figura 15.1: Etapas da montagem de um espectroscópio.
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16. OBTENÇÃO DE ESPECTROS CASEIROS
Um dos objetivos deste trabalho foi calibrar espectros através de linhas espectrais
conhecidas que serviram de parâmetros, neste caso as linhas espectrais do mercúrio, presentes
na luz de lâmpadas fluorescentes. Nós escolhemos esta lâmpada por ser a mais comumente
utilizada atualmente em iluminação, com preço acessível e que apresenta um espectro de
emissão com linhas bem destacadas.
Utilizamos o laboratório de Mecânica Quântica e Física Moderna do Departamento de
Física da Universidade Federal de Sergipe e as lâmpadas de diversos elementos disponíveis lá
para obter os espectros que serão utilizados nessa atividade, mas qualquer espectro
fotografado pode ser calibrado com esta técnica. Fotografamos com a câmera de um celular
ao mesmo tempo espectros de uma lâmpada fluorescente e de uma lâmpada de vapor como
visto na Figura 16.1. As lâmpadas de vapor usadas neste trabalho são vistas na Figura 16.2.

Figura 16.1: Montagem dos equipamentos para a obtenção de uma fotografia contendo o espectro da lâmpada de
calibração e da lâmpada que será calibrada. 1. Espectroscópio; 2. Fonte de tensão variável; 3. Lâmpada
fluorescente; 4. Lâmpada de vapor; 5. Suportes para as lâmpadas; 6. Fios de ligação.

Figura 16.2: Lâmpadas de vapor de: 1.Cádmio; 2. Mercúrio; 3.Sódio; 4. Hélio.
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A formação do espectro visível ocorre quando um feixe de luz incide obliquamente em
um prisma ou em uma rede de difração, como a superfície do CD. Ao atravessar a primeira
face do prisma ou da rede de difração, a luz sofre dispersão, ou seja, ela é separada em seus
componentes monocromáticos. Isso ocorre porque cada comprimento de onda que compõe a
luz tem um índice de refração próprio e por isso cada onda é refratada em uma direção
diferente, gerando a dispersão.
O espectroscópio usado para obtenção dos espectros foi construídos conforme descrito
na seção13 e no segundo cartão da seção 11. Na Figura 16.3, vemos como tiramos as
fotografias dos espectros.

Figura 16.3: Focalização dos espectros usando a câmera de um celular.

Na Figura 16.4 temos exemplos da aparência de espectros vistos através deste
espectroscópio. É visível, através dos exemplos da Figura 16.4 que os espectros possuem uma
inclinação, não mantendo a mesma largura nos dois extremos do seu comprimento devido a
efeitos de perspectiva. Isso ocorre porque o espectro visível contínuo é composto por cores
que tem em uma das extremidades a cor vermelha e na outra a violeta.

Como a luz violeta

possui maior índice de refração que a luz vermelha, ela sofre uma maior refração, ou seja,
maior desvio em relação ao ângulo de incidência da luz. Esse desvio significa um maior
distanciamento em relação ao observador da superfície de incidência. Esta é a razão pela qual
os espectros obtidos com espectroscópios deste tipo apresentam distorções como na Figura
16.4.
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Figura 16.4: Espectros de lâmpadas fluorescentes, onde há a presença do vapor de mercúrio, o qual é responsável
pelas linhas de emissão mais intensas.

Para facilitar o procedimento de medidas nos espectros podemos eliminar este efeito
de inclinação, realizando um procedimento de retificação do espectro, como ilustrado na
Figura 16.5. O processo de retificar visa garantir que o conjunto de linhas espectrais tenha
cada qual uma mesma disposição física na direção de dispersão da imagem, ou seja, a mesma
coordenada x ou y, dependendo da direção de dispersão. Com isto podemos garantir que todas
as linhas mantenham entre si a mesma proporção que a real, sem efeitos geométricos. Sem
esta correção, duas medidas feitas em posições diferentes do espectro forneceriam valores de
comprimento de onda diferentes para uma mesma linha espectral. Na parte superior da Figura
16.5 está a imagem de um espectro recortado, porém sem correção de perspectiva e abaixo
imagem do mesmo espectro, com o mesmo recorte, mas com correção de perspectiva.
Figura 16.5: espectro sem retificação (acima). E após a retificação (abaixo).

Para a descrição do processo de retificação, elaboramos um vídeo tutorial que faz parte
dos produtos educacionais desenvolvidos neste trabalho.
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17. RETIFICAÇÃO DE ESPECTROS CASEIROS: VÍDEOS TUTORIAIS
Foram produzidos dois vídeos tutoriais. No primeiro vídeo tutorial SCARANO JR e
PEREIRA (2018a)4 são explicados detalhadamente com instalar o software livre (GIMP,
2017). Este é um editor de imagem de fácil utilização. No segundo vídeo SCARANO JR e
PEREIRA (2018b)5, apresentamos um tutorial que mostra detalhadamente os passos para
corrigir efeitos de perspectiva dos espectros fotografados, rotacioná-los quando necessário e
fazer recortes para melhor aproveitamento da imagem. A Figura 17.1 mostra o uma imagem
de um dos processos apresentados no vídeo tutorial.

Figura 17.1: Vídeo tutorial do canal do Youtube ASTUTOS-UFS que mostra com realizar a correção de
perspectiva de um espectros (SCARANO JR e PEREIRA, 2018b).

Para gravar os vídeos utilizamos o programa Camtasia Studio 8 adquirido com verba
governamental direcionada ao grupo de Astronomia, via INCTA (Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia de Astrofísica).

4

https://youtu.be/9pLlFr2fqpo

5

https://youtu.be/4ojEY_omC8c
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18. PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO GABARITO DAS
LINHAS ESPECTRAIS USANDO DADOS DO NIST
Ao abrir a página web descrita em (NIST, 2017) nos deparamos com a interface do
banco de dados de espectros atômicos “AtomicSpectraDatabase” visível na Figura 18.1.
Inserimos o nome do átomo que queremos buscar no retângulo vermelho em que está escrito
“Spectrum” e no nosso caso, inserimos o número um (em algarismos romanos) para refinar a
busca restringindo o tipo de transição eletrônica que gera a linha espectral (Ex.: Na I).
Inserimos também, na opção “Inferior” (Lower) e “Superior” (Upper), em destaque no
retângulo vermelho inferior da Figura 18.1, os número 400 e 700 respectivamente, que são os
limites dos comprimentos de onda visíveis. Para refinar ainda mais a busca, clicamos em
“Show Advanced Settings” e chegaremos a uma pagina com uma série de possibilidades para
filtra a busca pelas linhas espectrais. Usamos dois campos de pesquisa avançada: o primeiro
foi o selecionar o botão “Apenas com probabilidade de transição” (Only with transition
probabilities) destacado na Figura 18.2. O outro campo de pesquisa que usamos foi o do
“valor mínimo de intensidade relativa” (Relative intensity minimum) em destaque na
Figura 18.3.

Figura 18.1: Interface do banco de dados de espectros atômico do NIST. Os retângulos vermelhos em destaque
são o campo de busca do elemento químico e um campo que restringe os limites dos comprimentos de onda.

Figura 18.2: Restringimos o número de linhas espectrais selecionado a opção “Apenas com probabilidade de
transição "destacada em vermelho.
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Figura 18.3: Campo de preenchimento para um valor mínimo de intensidade relativa desejada.

Em poucas palavras, a intensidade relativa de uma linha espectral é a razão entre a
intensidade do pico (região com mais contagens de fótons de certo comprimento de onda,
portanto mais brilhante) e a contagem da base da linha espectral. Logo linhas com alta
intensidade relativa de destacam das outras por serem mais brilhantes e, portanto mais
“visíveis” em nosso espectroscópio caseiro.
Para encontramos os valores padronizados das linhas espectrais que enxergamos nos
espetros presentes na seção 13, nós usamos os dois recursos de pesquisa avançada descritos.
No entanto, apenas eles não bastam. É preciso bom senso, para analisar nossos espectros e
compará-los com as linhas presentes no resultado da pesquisa no NIST, já que algumas linhas
que o NIST aponta, não aparecem em nossos espectros.
No que se refere à nossa pesquisa, o valor da intensidade relativa que nos auxiliou em
nossa busca foi descoberto por aproximações. Contamos quantas linhas brilhantes tinha o
espectro e inserimos uma intensidade relativa de aproximadamente 50 e em seguida clicamos
em “Retrive Data” para fazer a busca de linhas. Então vamos ajustando um valor de
intensidade relativa que forneça um número de linhas próximo ao que observamos no espectro
fotografado. O caso do espectro do mercúrio deve ser bem observado, já que existe uma linha
em especial, com baixa intensidade relativa em relação as outras apontadas pelo NIST, porém
na região onde ela se encontra não há outra possibilidade de linha senão esta (λ = 502,5 nm).
Portanto reforçamos que é preciso bom senso, para analisar corretamente os resultados do
NIST através das ferramentas de busca descritas aqui.

63

ATIVIDADE: O EFEITO DOPPLER EM GALÁXIAS E A IDADE DO
UNIVERSO
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A segunda atividade desenvolvida neste
trabalho foi sobre o Efeito Doppler em galáxias.
Também de caráter qualitativo e quantitativo, as
questões usam uma visão não convencional nos
livros didáticos sobre este efeito de variação da
frequência de uma onda devido à velocidade da
fonte emissora. A seguir está um questionário e
seu gabarito e a seção 21, onde há seis gráficos:
um com o comprimento de onda de repouso de
uma linha espectral do hidrogênio (Hα) e outros
cinco, com recortes de espectros de galáxias
obtidos no catálogo do projeto SLOAN DIGITAL
SKY SURVEY (SDSS, 2018). Os gráficos com os
recortes dos espectros devem ser impressos em
folhas de transparência para seja possível
enxergar dois gráficos sobrepostos: um com os
comprimentos de onda de repouso e outro com o
espectro da galáxia.
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19. ATIVIDADE: EFEITO DOPPLER EM GALÁXIAS E A IDADE DO
UNIVERSO
QUESTIONÁRIO – EFEITO DOOPLER EM GALÁXIAS
1) Os espectros unidimensionais que vocês receberam são de galáxias. Os espectros de
calibração são os que possuem os comprimentos de onda de repouso, ou seja, os
comprimentos de onda dos elementos, obtidos em um referencial em repouso (velocidade
igual a zero) na Terra. A linha mais intensa é a Hα e seu comprimento de onda de repouso é
6562,8 Angstrons (Å). A unidade Z representa a medida da velocidade de um objeto em
relação a nós (Terra). Se Z for positivo, significa que o objeto (neste caso a galáxia) está se
afastando de nós. Se for positivo significa que o objeto está se aproximando.
Sobreponha os dois gráficos que você recebeu (o com comprimento de onda de repouso e o
recorte do espectro da galáxia). Alinhe os eixos para que pareçam um só gráfico. O que
acontece com os picos dos gráficos? Agora tente alinhar os picos dos espectros de repouso e
da galáxia que você recebeu.
Obs.: Será possível observar a variação no através do comprimento de onda através do eixo
horizontal.

a) Qual foi a variação entre o comprimento de onda (Δλ) de repouso do pico mais alto e o
comprimento de onda observado na galáxia?
b) Através da equação

, indique o valor de z e indique se a galáxia em questão está se

afastando ou se aproximando.
c) Usando o valor para z obtido em no item b, e a equação
da galáxia. Obs.:
m/s.

, determine a velocidade

d) Assumindo que a constante de Hubble (H0) é 22,65.10-19 s-1, e que o deslocamento da galáxia
é devido à expansão do Universo, determine a distância da galáxia usando a Lei de Hubble.
Obs.:
e) Usando a constante de Hubble apresentada, e sabendo que cada ano tem 3,15.107 segundos,
calcule a idade do Universo.
Obs.:

66

20. GABARITO DA ATIVIDADE DA SEÇÃO 19
NGC 3627
a)
b)
c)
d)
e)

Δλ≅17Å
Z ≅ 0,00259, a galáxia está se afastando.
v ≅ 777
m/s ou 777 km/s
D ≅ 4, 5 22 m
9 ou 14 bilhões de anos
≅ 4

NGC 3319
a)
b)
c)
d)
e)

Δλ≅15Å
Z ≅ 0,00228, a galáxia está se afastando.
v ≅ 685 683 m/s ou 685,68 km/s
D ≅ 30,273.1022 m
9 ou 14 bilhões de anos
≅ 4

NGC 3021
a)
b)
c)
d)
e)

Δλ≅ 36 Å
Z ≅ 0,00548, a galáxia está se afastando.
v ≅ 64 56 m/s ou 64,56 km/s
D ≅ 72,655 22 m
9 ou 14 bilhões de anos
≅ 4

NGC 3365
a)
b)
c)
d)
e)

Δλ≅22Å
Z ≅ 0,00335, a galáxia está se afastando.
v ≅ 100 567 m/s ou 100,56 km/s
D ≅ 44,4.1022 m
9 ou 14 bilhões de anos
≅ 4

NGC 5248
a)
b)
c)
d)
e)

Δλ≅23Å
Z ≅ 0,003505, a galáxia está se afastando.
v ≅ 105 138 m/s ou 105,14 km/s
D ≅ 46, 419.1022 m
9 ou 14 bilhões de anos
≅ 4
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21. RECORTES DE ESPECTROS DE GALÁXIAS PRA IMPRESSÃO EM
TRANSPARÊNCIAS
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