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Sequência didática para o ensino de Física Ondulatória
e Acústica para estudantes do Ensino Médio e NEJA –

Material do professor.

Introdução

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  estimular  o  interesse  e  a

curiosidade  científica  por  parte  dos  alunos,  disponibilizando  um  material

didático  para  aplicação  em  aulas  de  Física,  mais  especificamente,  é  uma

sequência didática para o ensino de Física tendo como tema Física Ondulatória

e voltada para o Ensino Médio e para a Nova Educação de Jovens e Adultos

com a utilização de atividades experimentais intercaladas com a apresentação

teórica do conteúdo. As aulas foram desenvolvidas tendo o aluno como foco do

processo ensino/aprendizagem, relacionando o tema com o cotidiano e áreas

de interesse do mesmo, como acústica. Além dos experimentos tradicionais

foram  inseridas  atividades  com  tablets/smartphones,  equipamentos  que  os

estudantes possuem conhecimento e grande interesse no seu uso. A ligação

entre a teoria e a prática é feita através de histórias em quadrinhos, vídeos e

debates, desta forma os adolescentes se sentem mais próximos da Física. O

desenvolvimento  desta  prática  e  as  atividades  utilizadas  estão  relatadas  a

seguir.

Esta sequência didática visa uma aprendizagem significativa (Moreira e

Masini,  2001)  do  ensino  de  Física  Ondulatória  e  Acústica  e  possui  como

objetivos específicos identificar e diferenciar os tipos de ondas, conhecer os

principais tipos de ondas  mecânicas,  apresentar como as ondas sonoras se

propagam, explicar como as ondas sonoras estão  presentes no nosso dia a

dia,  reconhecendo  e  diferenciando  as  qualidades  do  som e  suas

aplicabilidades. A referida sequência está descrita nas próximas seções.



Descrição do Material

O material foi desenvolvido a partir de uma pesquisa feita com os alunos

de Ensino Médio e NEJA, onde demonstraram grande interesse por fenômenos

sonoros,  levando  à  uma  sequência  didática  sobre  Física  Ondulatória  com

ênfase em Acústica. Esta sequência foi pensada tendo o estudante como foco

principal  do  processo ensino-aprendizagem,  baseada no conteúdo de livros

didáticos  (Bôas,  N.V.,  Doca,  R.H.  e  Biscuola,  G.J.,  2014  e  Máximo,  A.  e

Alvarenga, B., 2013) e sendo utilizados recursos, como  tablets/smartphones,

que são do cotidiano do mesmo e assim despertando-o para o debate. 

O tema – ondulatória e acústica – foi dividido em três encontros, sendo

cada um com duração equivalente a duas aulas, cada uma de 50 minutos. Com

o intuito de tornar a aula mais dinâmica, foi desenvolvido um material para o

professor,  onde  são  apresentadas  sugestões  de  argumentação  e  uma

apresentação a ser projetada em sala ou laboratório, além de um material para

o aluno poder acompanhar a aula sem a necessidade da cópia do quadro.

A sequência e descrição destes encontros podem ser encontradas no

próximo capítulo.

Sequência Didática

A sequência  didática  é  desenvolvida  intercalando  abordagem  teórica

com  experimental,  utilizando  recursos  como  figuras,  vídeos  e  histórias  em

quadrinhos para fazer a ligação entre eles. Na parte experimental, o uso de

aparatos tradicionais simples é associado ao uso de aplicativos de tablets e

smartphones, fazendo despertar o interesse do estudante sobre o tema.

 Primeiro encontro

Tema: Introdução à ondulatória.

Duração: Duas aulas de 50 minutos.

Objetivo  geral:  Conhecer  a importância  do estudo de Física Ondulatória  no



cotidiano.

Objetivos específicos:

 compreender o conceito de onda;

 diferenciar e classificar os tipos de ondas.

Recursos:

 apostila do aluno;

 projetor multimídia e computador;

 Vídeo:  Você já viu um laboratório para estudos de ondas? (Engenharia

em Dia. 2016);

 corda e “Mola Maluca”.

Desenvolvimento da aula

A aula tem início com um questionário, apresentado no capítulo 4,  para

avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. Este questionário também pode

ser utilizado ao final dos encontros.

A introdução  do  tema  deve  ser  feita  de  forma  que  o  estudante  se

interesse pelo tema, trazendo nesta sequência figuras e vídeo. Nesta aula são

apresentados tanto as  classificações das ondas como também seu conceito.

A figura 1 é o Trigal com corvos de Vicent Van Gogh de 1890 usada com

um texto adaptado do livro Aprenda Física Brincando (Perelman, 1970).



A garota diz: “Não é interessante isso que estamos  vendo? Nenhuma

dessas hastes tem pernas que as levem pelo campo, mas as espigas

parecem correr.”

O rapaz explica:  “É que as  hastes,  tocadas pelo  vento,  inclinam-se,

empurrando as hastes vizinhas; estas também se inclinam, empurrando

as hastes seguintes e assim sucessivamente.”

Adaptado de Perelman, J. Aprenda Física Brincando. SP, Hemus, 1970.

(Máximo e Alvarenga, 2013).

A partir da figura 1 e com o diálogo do texto acima, se inicia um debate

sobre o transporte de energia e em seguida exibe o vídeo:  Você já viu um

laboratório para estudos de ondas? (Engenharia  em Dia, 2016) que mostra

diversos  laboratórios  de  estudo  de  ondas,  logo  com  ondas  produzidas

artificialmente. Em seguida apresenta-se o conceito de onda.

Conceitos

Pulso: uma perturbação que se propaga onde foi gerada

Onda: conjunto de várias perturbações se propagando onde foi gerada

OBS.: o pulso também é uma onda, porém constituído de apenas uma

perturbação.

Propriedade fundamental

Onda transporta ENERGIA, onda NÃO transporta matéria.

O  uso  de  gravuras  e  experimentos  auxilia  no  entendimento  da

classificação das ondas por parte dos alunos, como por exemplo, as figuras a

seguir:





Na figura 2, vale a discussão da formação da onda do mar e a “quebra

da onda”, que começa a acontecer no momento em que a fotografia foi tirada,

esclarecendo a diferença entre elas. Pois enquanto é a onda, o transporte é de

energia e nunca de matéria. A figura 3 apresenta uma onda mecânica circular

produzida pela saída do peixe da água. Já a figura 4 nos mostra as ondas nas

cordas do violão, levando o debate para o cotidiano de alguns estudantes.

Após o  debate  sobre  as  figuras  e  suas  semelhanças e  diferenças  é

necessária  a  abordagem  das  classificações  formais  das  ondas,  quanto  à

natureza, à direção de propagação e de vibração, fazendo uso de histórias em

quadrinhos e outras figuras.

Classificação das ondas quanto à sua natureza

Ondas mecânicas

Necessitam de um meio material para se propagarem, não se propagam

no vácuo.

Exemplos: ondas na superfície da água, ondas  em uma corda, ondas

sonoras.

Ondas eletromagnéticas



São geradas por perturbações eletromagnéticas e não precisam de um

meio material para se propagar, se propagam no vácuo.

Exemplos: ondas luminosas, raios X, ondas de rádio.



Classificação das ondas quanto à direção de propagação

Unidimensionais  –  se  propagam  em  uma  única  direção,  exemplo

ondas na corda.

Bidimensionais – se propagam em duas direções, exemplo ondas na

superfície da água. 

Tridimensionais –  se  propagam em todas as  direções,  exemplo  as

ondas sonoras se propagando no ar.



Classificação das ondas quanto à direção de vibração

Longitudinal

A direção de vibração coincide com a direção de propagação, exemplo:

onda sonora.

Transversal

A  direção  de  vibração  é  perpendicular  à  direção  de  propagação,

exemplo: onda na corda.



Os experimentos  que  encerram esta  primeira  aula  são  simples  e  de

baixo custo: corda e mola. Separa-se a turma em grupos de até cinco alunos e

cada  grupo  precisa  definir  e  diferenciar  os  diferentes  tipos  de  ondas  que

conseguem produzir com estes elementos (corda e “Mola Maluca”), como os

exemplos da figura 12 a seguir.



 Segundo encontro

Tema: Ondas sonoras.

Duração: Duas aulas de 50 minutos.

Objetivo  geral:  Compreender  a  propagação  das  ondas  sonoras  e  suas

qualidades.

Objetivos específicos:

 identificar a onda sonora como onda mecânica;

 distinguir e identificar as qualidades do som.

Recursos:

 apostila do aluno;

 projetor multimídia e computador;

 vídeo – Ressonância no arroz (ROBERTO, M. 2012);

 “Mola Maluca”;

 câmeras de tablets/smartphones;

 régua;

 cronômetro – podendo ser o do smartphone;

 aplicativo Frequency Sound Generator para  tablets/smartphones.



Desenvolvimento da aula

A aula se inicia a partir de uma revisão da aula anterior, trabalhando com

a “Mola Maluca”, para em sequência, apresentar os elementos de uma onda.

Os quais são facilmente identificados quando se vê o movimento da corda ou

mola.

As qualidades/características do som podem ser mostradas aos alunos

através de aplicativos de smartphones e/ou tablets, de forma que os próprios

alunos possam manipular os experimentos e tirar suas conclusões, que devem

ser discutidas em seguida.

Através  da figura  13  são  apresentados os  elementos  da onda  e  em

seguida os alunos se organizam em grupos para reproduzir estes elementos

com os materiais disponíveis – cordas e molas. Apresentando os conceitos a

seguir.

Elementos da onda

Comprimento de onda: é a distância de uma crista a outra.

Período: é o tempo necessário para realizar um comprimento de onda

completo.

Frequência: é o número de repetições de um comprimento de onda por

unidade de tempo.

Velocidade:  é  a  grandeza  associada a  rapidez  do deslocamento  do

pulso, considerada constante durante o movimento.



Utilizando réguas e cronômetros os alunos devem medir os elementos

de  cada  onda  produzida  pelo  grupo  –  comprimento  de  onda,  amplitude,

frequência e período.

Dando sequência à aula, especificando a onda sonora, logo a produção

do  som  e  suas  qualidades/características.  Como  forma  de  estimular  os

estudantes e apresentar a onda sonora como onda mecânica é exibido o vídeo:

Ressonância no arroz (ROBERTO, M. 2012).

Com o auxílio das figuras 14 e 15, a onda sonora pode ser explicada

com mais facilidade.

Produção do Som

Ondas mecânicas.

Ondas longitudinais.

Interação entre as moléculas, provocando compressões e rarefações.

Para demonstrar um efeito similar ao de compressão e rarefação pode

ser usada a “Mola Maluca” e mostrar o efeito de distensão e compressão da



mola, como na figura 16.

Os  estudantes,  organizados  em  grupos,  podem  testar  e  realizar  um

experimento para visualizarem a compressão e a distensão da “Mola Maluca”,

orientados a filmarem e fotografarem os experimentos utilizando smartphone

e/ou  tablet para  conseguirem fazer  melhores  observações,  como  pode  ser

observado na figura 17.



Após o experimento, apresentar as características e/ou qualidades do

som:

Características ou qualidades do Som

Altura ou tom – associada(o)  à frequência da onda:

Som grave → frequência baixa.

Som agudo → frequência alta.

Intensidade – associada à amplitude da onda, à energia  transportada

pela onda, potência da fonte:

Som forte → alta amplitude.

Som fraco → baixa amplitude.

Timbre

Permite distinguir sons de mesma altura e mesma intensidade.

A aula  é  encerrada  com atividades  utilizando  o  aplicativo  Frequency

Sound Generator  para  tablets/smartphones. Nestas atividades, os estudantes

são orientados a modificar a frequência do aplicativo e assim verificarem e

diferenciarem sons  agudos  e  graves,  figura  18.  Outra  atividade  proposta  é

relacionada  com o  timbre,  onde  duas  fontes  possuem a   mesma  altura  e

mesma intensidade, porém timbres diferentes, fazendo com que os sons sejam

percebidos e capazes de identificar fontes diversas (figura 19). Finalizando a

aula a verificação do som como onda mecânica, através do experimento da

figura 20.



A figura 18 mostra a interface do aplicativo Frequency Sound Generator,

com este aplicativo é possível definir a frequência desejada e alterar quando

necessário  e  oferece  três  tipos  perfis  de  onda  –  senoidal,  quadrada  ou

triangular.  Possuindo  três  opções para  seu  funcionamento,  ficando o  botão

“play” azul quando está desligado e vermelho quando está funcionando.

Na figura 18 é possível ver o aplicativo Frequency Sound Generator em

dois modos de uso: no primeiro está funcionando a uma frequência de 550 Hz

produzindo  uma  onda  senoidal  e  o  segundo  com  uma  onda  senoidal  de

frequência 350 Hz acionado. Após ouvir o som produzido por cada um deles,

os estudantes são capazes de identificar um som mais agudo e o outro mais

grave. (Sugestão: comparar diversas frequências).



A figura 19 apresenta o uso do aplicativo  Frequency Sound Generator

para  diferenciar  sons  com  a  mesma  frequência  –  220  Hz  –  e  mesma

intensidade  (determinada  pelas  barras  acima  dos  botões  “Play”),  porém  a

primeira sendo uma onda senoidal e a segunda uma onda quadrada, gerando

timbres diferentes.



O  som  como  onda  mecânica  pode  ser  verificado  através  de  um

experimento montado com uma plataforma de papelão acoplado a uma caixa

de som portátil através de um parafuso, como mostra a figura 20. Colocando

paetês sobre a plataforma e ligando o aplicativo  Frequency Sound Generator

no smartphone/tablet é possível ver a mudança de padrão na configuração dos

paetês, de acordo com a figura 21, pois o  smartphone/tablet se comunica com

a caixa de som via bluetooth.

A finalização da aula é feita através debate em cima dos conceitos e

experiências  realizadas,  desta  forma  é  possível  fazer  associação  entre  os



assuntos e com questionamentos sobre a velocidade do som é possível dar

uma breve introdução do tema do próximo encontro, despertando a curiosidade

dos estudantes.

 Terceiro encontro

Tema: Velocidade do som.

Duração: Duas aulas de 50 minutos.

Objetivo geral: Aferir a velocidade do som.

Objetivos específicos:

 calcular a velocidade de uma onda;

 identificar as grandezas físicas relacionadas com a velocidade da onda;

 distinguir e identificar os harmônicos.

Recursos:

 apostila do aluno;

 projetor multimídia e computador;

 vídeo Beer Bottles Mario Song (SovietQuake. 2008);

 microfone de tablets/smartphones;

 mangueira de, aproximadamente, 2,0 metros; aplicativo  TW recorder –

para a captura do sinal através do microfone do smartphone/tablet;

 aplicativo Frequency Sound Generator para  tablets/smartphones.

Desenvolvimento da aula

A  última  aula  é  iniciada  com  o  vídeo  Beer  Bottles  Mario  Song

(SovietQuake.  2008)  onde são produzidos sons com garrafas  de vidro  que

resultam em uma música de um jogo de vídeo-game –  Super Mário Bross.

Após a  exibição deste vídeo é o momento para o debate sobre a velocidade do

som  e  questionamento  sobre  como  calculá-la,  destacando  as  grandezas

associadas à velocidade.



Relação entre período e frequência

O período é o inverso da frequência:

T =   1    ou  f =   1  

         f                 T

Relação entre velocidade e frequência

A velocidade  é  constante,  logo  depende da  distância  percorrida  e  o

tempo que demora para acontecer:

v =    ΔS      , sendo ΔS o deslocamento e Δt o intervalo de tempo.

       Δt

Considerando que a distância percorrida durante um período é igual ao

comprimento de onda:

ΔS = λ   e   Δt = T  , logo: v =  λ /T

Sabendo que:

f =   1  

       T

v =  λ   =  λ . f

       T
v =  λ . f



Após  a  apresentação  do  conteúdo,  os  estudantes  são  orientados  a

realizar  um  experimento  para  medir  a  velocidade  do  som,  usando  uma

mangueira de, aproximadamente, 2,0 metros e o aplicativo TW recorder para a

captura do sinal através do microfone do smartphone/tablet e o sinal é gerado

por  uma batida  em uma das  extremidades  da  mangueira.  A montagem do

experimento está na figura 22.

Sequência do experimento:

- sinal gerado na extremidade da mangueira oposta à que está

próxima ao microfone;

-  sinal  capturado  pelo  microfone  é  refletido  e  retorna  à

extremidade geradora do sinal;

- o sinal é mais uma vez refletido e retorna para ser captado mais



uma vez. 

Importante  fazer  a  observação para  os  alunos que a reflexão ocorre

gerando um pulso invertido,  pois  a  extremidade da mangueira é aberta,  se

comportando como um tubo aberto,  análogo à reflexão de uma corda com

extremidade fixa, como a figura 23.

Reflexão em uma corda:

Com a extremidade fixa:

Com a extremidade móvel:



Analisando o sinal  recebido (figura 25) é possível fazer a seleção de

uma faixa da captura, onde é mostrado o tempo medido pelo aplicativo (figura

26) e como a captura do sinal é de ida e volta a distância percorrida pelo sinal é

de quatro metros aproximadamente. Assim a velocidade do som é dada pela

razão entre a distância e o tempo:

 distância = 4,0 metros

 tempo = 0,012 segundos

 velocidade aproximada = 333,3 m/s



O valor encontrado para a velocidade do som tem uma margem de erro

pequena  se  considerada  as  condições  de  uma sala  de  aula  e  um aparato

simples como o utilizado.

Os  harmônicos  devem  ser  apresentados  aos  alunos  e  em  seguida

finalizar  as  aulas  com  a  atividade  com  o  aplicativo   Frequency  Sound

Generator no  smartphone/tablet,  pois  é  possível  escolher  as  frequências  e

encontrar os harmônicos. 

Harmônicos

O primeiro harmônico determina a frequência do som emitido.

A menor frequência emitida é do primeiro  harmônico, as demais são

múltiplas da frequência do primeiro:

f2  = 2f1  , f3  = 3f1  , f4  = 4f1  , f5  = 5f1  
 
 …

Sendo  f1 a frequência fundamental, ou seja, do  primeiro harmônico.

O som emitido é a resultante de todas as  frequências.





A sequência de aulas deve ser encerrada com um debate sobre o que foi

aprendido e responder novamente o questionário, porém com apenas algumas

das questões:

a)  Considere  um  objeto  numa  piscina.  Sendo  produzida  uma

onda na água, como será o movimento deste objeto enquanto a

onda passa por ele? (Pode representar através desenho).

b)  A velocidade  do  som se  altera  de  acordo  com o  meio  de

propagação? Justifique.

c) Através de exemplos diferencie o som agudo do som grave.

d) O que você entende por timbre?

e) Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

f) Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

Questionário 

O questionário serve para avaliar o conhecimento prévio dos estudantes

e assim poder realizar o processo de ensino-aprendizagem voltado para os

mesmos e alcançar uma aprendizagem significativa, sendo assim, a seguir se

encontra uma sugestão de um questionário.

Questões:

-  Na  listagem  a  seguir  marque  os  conceitos  que  você  já

estudou:

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas 

eletromagnéticas

(   ) período

(   ) frequência

(   ) velocidade média

(   ) fenômenos 

ondulatórios

(   ) pulso

(   ) movimento harmônico

simples

(   ) movimento periódico

(   ) ondas estacionárias

 A seguir  marque os conceitos que você julga que serão



vistos durante a presente oficina:

(   ) perturbação

(   ) trem de ondas

(   ) vale

(   ) crista

(   ) oposição de fase

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas 

eletromagnéticas

(   ) timbre

(   ) velocidade do som

(   ) ondas polarizadas

(   ) comprimento de onda

(   ) frequência

(   ) período

(   ) meio material

 A unidade de medida para o som é:

(   ) Hertz

(   ) Bel    

(   ) Watt   

(   ) Não sei

 Considere uma criança brincando com um bambolê, o que

significa um ciclo neste movimento?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Considere um objeto numa piscina. Sendo produzida uma

onda  na  água,  como  será  o  movimento  deste  objeto

enquanto a onda passa por ele? (Pode representar através

desenho)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 O som se propaga no vácuo?

____________________________________________________

 A velocidade do som se altera de acordo com o meio de

propagação? Justifique.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Através  de  exemplos  diferencie  o  som  agudo  do  som



grave.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 O que você entende por timbre?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Apresentação

A seguir é apresentada uma sugestão para a apresentação utilizando um

projetor multimídia.























Sequência didática para o ensino de Física Ondulatória

e Acústica para estudantes do Ensino Médio e NEJA –

Material do aluno

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar o material para

o ensino de Física tendo como tema Física Ondulatória e voltada para o Ensino

Médio e para a Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA), desenvolvido para

os alunos acompanharem a sequência didática preparada através da utilização

de  atividades  experimentais  intercaladas  com  a  apresentação  teórica  do

conteúdo,  estimulando  o  interesse  e  a  curiosidade  científica  por  parte  dos

alunos.  As aulas foram desenvolvidas tendo o aluno como foco do processo

ensino/aprendizagem,  relacionando  o  tema  com  o  cotidiano  e  áreas  de

interesse do mesmo, como acústica. 

Este  material  foi  produzido  com  o  intuito  de  uma  aprendizagem

significativa (Moreira e Masini, 2001), para o ensino de Física Ondulatória com

ênfase em Acústica, utilizando materiais didáticos alternativos. Em posse deste

material,  o  estudante  pode  se  dedicar  mais  às  atividades  desenvolvidas

durantes  as  aulas,  sem  precisar  da  cópia  do  quadro,  fazendo  apenas

apontamentos sobre o conteúdo.

O material apresenta como objetivos específicos identificar e diferenciar

os  tipos  de  ondas,  conhecer  os  principais  tipos  de  ondas  mecânicas,

apresentar  como as  ondas  sonoras  se  propagam,  explicar  como as  ondas

sonoras estão presentes no nosso dia a dia, reconhecendo e diferenciando as

qualidades do som e suas aplicabilidades, que são apresentados a seguir.



Descrição do Material

O material foi produzido para auxilixar o desenvolvimento da sequência

didática,  podendo o aluno fazer suas próprias observações em cada etapa.

Neste material, o estudante tem as definições e conceitos abordados durante

as aulas, além das imagens necessárias para as associações dos fenômenos. 

Física Ondulatória e Acústica

Prezado estudante, iremos estudar Física Ondulatória e posteriormente

Acústica, para estes estudos foi desenvolvida uma sequência de atividades a

serem desenvolvidas. Estas atividades estão descritas a seguir, separadas de

acordo com as aulas a serem administradas.

Aula 1

A  Física  Ondulatória  é  responsável  pelo  estudo  dos  fenômenos

ondulatórios  e  suas  propriedades.  Para  começarmos  este  estudo,  leia  as

questões  a  seguir  que  têm  como  objetivo  a  análise  do  seu  conhecimento

prévio, e responda-as em uma folha separada.

 Questões:

a) Na listagem a seguir marque os conceitos que você já estudou:

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas eletromagnéticas

(   ) período

(   ) frequência

(   ) velocidade média

(   ) fenômenos ondulatórios

(   ) pulso

(   ) movimento harmônico simples

(   ) movimento periódico

(   ) ondas estacionárias

b) A seguir marque os conceitos que você julga que serão vistos durante 

a presente oficina:

(   ) perturbação

(   ) trem de ondas

(   ) vale

(   ) crista



(   ) oposição de fase

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas eletromagnéticas

(   ) timbre

(   ) velocidade do som

(   ) ondas polarizadas

(   ) comprimento de onda

(   ) frequência

(   ) período

(   ) meio material

c) A unidade de medida para o som é:

(   ) Hertz

(   ) Bel    

(   ) Watt   

(   ) Não sei

d) Considere uma criança brincando com um bambolê, o que significa

um ciclo neste movimento?

e) Considere um objeto numa piscina. Sendo produzida uma onda na

água, como será o movimento deste objeto enquanto a onda passa por ele?

(Pode representar através desenho)

f) O som se propaga no vácuo?

g) A velocidade do som se altera de acordo com o meio de propagação

Justifique.

h) Através de exemplos diferencie o som agudo do som grave.

i) O que você entende por timbre?

j) Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

k) Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

Estudo de ondas 

a) Conceitos:

 Pulso: uma perturbação que se propaga onde foi gerada.

 Onda:  conjunto  de  várias  perturbações  se  propagando  onde  foi

gerada.

OBS.: o  pulso  também  é  uma  onda,  porém  constituído  de  apenas  uma

perturbação.

b) Propriedade fundamental

Onda transporta energia, onda NÃO transporta matéria.

c) Classificação das ondas quanto à sua natureza



 Ondas  mecânicas:  necessitam  de  um  meio  material  para  se

propagarem, não se propagam no vácuo. 

Exemplos: ondas na superfície da água, ondas em uma corda, ondas sonoras.

 Ondas  eletromagnéticas:  são  geradas  por  perturbações

eletromagnéticas  e  não  precisam  de  um  meio  material  para  se

propagarem, se propagam no vácuo.

Exemplos: ondas luminosas, raios X, ondas de rádio.



d) Classificação das ondas quanto à direção de propagação

 Unidimensionais:  se  propagam  em  uma  única  direção,  como  por

exemplo ondas na corda.

 Bidimensionais: se propagam em duas direções, por exemplo, ondas

na superfície da água.

 Tridimensionais: se propagam em todas as direções, por exemplo, as

ondas sonoras se propagando no ar.



e) Classificação das ondas quanto à direção de vibração

 Longitudinal:  a direção  de  vibração  coincide  com  a  direção  de

propagação; exemplo: onda sonora.

 Transversal: a  direção  de  vibração  é  perpendicular  à  direção  de

propagação; exemplo: onda na corda.



 Experimento 1:

a) Material necessário:

 “Mola Maluca”

 corda

b) Procedimento

 Em  grupo,  dialogue  sobre  as  classificações  das  ondas  e  encontre

exemplos diferentes dos dados anteriormente.

 Agora, utilizando os materiais oferecidos, reproduza ondas longitudinais

e transversais.

 

Aula 2

 Elementos de onda e grandezas associadas

A  onda  possui  seus  elementos,  conforme  a  figura  8  apresenta,  e

grandezas que são associadas a ela. A seguir as definições destes elementos e

grandezas:



 Crista: é o ponto mais alto da onda em relação à corda relaxada.

 Vale: é o ponto mais baixo da onda em relação à corda relaxada.

 Comprimento de onda: é a distância de uma crista a outra.

 Amplitude: é a distância entre a corda relaxada e a crista ou o vale.

 Período: é o tempo necessário para realizar um comprimento de onda 

completo.

 Frequência: é o número de repetições de um comprimento de onda por 

unidade de tempo.

 Velocidade: é a grandeza associada a rapidez do deslocamento do 

pulso, considerada constante durante o movimento.

 Experimento 2

a) Material necessário:

 “Mola Maluca”

 Smartphone/tablet – para uso do cronômetro

 Régua

b) Procedimento

 Em grupo,  dialogue  sobre  os  elementos  de  onda  e  as  grandezas  –

período e frequência – e questione como podem ser medidos.

 Agora, utilizando os materiais oferecidos, reproduza ondas e meça ou

calcule estes elementos e grandezas.

 Produção do Som

 Onda mecânica

 Onda longitudinal

 Interação entre as moléculas provocando compressões e rarefações.



 Experimento 3

a) Material necessário:

 “Mola Maluca”

b) Procedimento

 Em grupo, conversem sobre a compressão e a rarefação, associando

com as ondas já estudas.

 Agora,  utilizando  a  mola,  reproduza  estes  efeitos  de  compressão  e

distensão, no caso da mola.

 Características ou qualidades do Som

◦ Altura ou tom – associada à frequência da onda:

▪ Som grave → frequência baixa 

▪ Som agudo → frequência alta

◦ Intensidade – associada à amplitude da onda, à energia transportada

pela onda e à potência da fonte: 

▪ Som forte → alta amplitude

▪ Som fraco → baixa amplitude



◦ Timbre –  permite  distinguir  sons  de  mesma  altura  e  mesma

intensidade.

 Experimento 4

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – aplicativo Frequency Sound Generator 

b) Procedimento

 Em  grupo,  discuta  o  funcionamento  do  aplicativo  Frequency  Sound

Generator e sua finalidade para o atual conteúdo.

 Agora,  utilizando o  aplicativo  do smartphone/tablet,  selecione a  onda

senoidal e a frequência de 550 Hz, observe o som emitido.

 Em seguida, mantenha o mesmo perfil de onda selecionado e mude a

frequência para 350 Hz, observe o som emitido.

 Com o grupo, argumente sobre sua conclusão quanto à qualidade do

som associada a este experimento.

 Experimento 5

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – bluetooth

 Smartphone/tablet – aplicativo Frequency Sound Generator 

 Dispositivo desenvolvido com caixa de som portátil

 Paetês ou outros elementos

b) Procedimento

 Em grupo,  conversem sobre  o  filme:  Ressonância  no  arroz e  façam

associações com outros fenômenos do seu cotidiano.

 Conecte o smartphone/tablet  com a caixa de som portátil via bluetooth,

verifique  que  a  caixa  de  som  está  respondendo  aos  comandos  do

aplicativo: Frequency Sound Generator.

 Selecione uma frequência e um perfil de onda no aplicativo e observe o

padrão que se apresenta na posição dos paetês.



 Selecione  diferentes  frequências  e  perfis  de  onda  e  faça  as

observações, se necessário fotografe os padrões.

Aula 3

 Relação entre período e frequência

O período é o inverso da frequência:

T =   1    ou  f =   1  

         f       T

 Relação entre velocidade e frequência

A velocidade é constante, logo depende da distância percorrida e o tempo que 

demora para acontecer:

v =    ΔS      , sendo ΔS o deslocamento e Δt o intervalo de tempo.

       Δt

Considerando que a distância percorrida durante um período é igual ao 

comprimento de onda:

ΔS = λ   e   Δt = T  , logo: v =   λ     
                                                  T
Sabendo que:

f =   1  
       T
v =   λ    =  λ . f
       T

 Propagação do Som

Quanto  mais  próximas  estão  as  moléculas  mais  rápido  o  som  é

propagado, ou seja, maior a velocidade do som.

Meio Velocidade (m/s)

Ar 346

Água 1498

Vidro 4540

Alumínio 5000

Ferro 5200

v =  λ . f



 Reflexão

◦ Com a extremidade fixa:

◦ Com a extremidade móvel:



 Experimento 6

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – com o aplicativo TW recorder 

 mangueira de 2,0 metros, aproximadamente.

b) Procedimento

 Em grupo, discutam como se pode aferir a velocidade do som e quais as

grandezas que podem e devem ser obtidas via experimento.

 Posicione a mangueira de forma que uma das saídas fique localizada na

posição do microfone do smartphone/tablet  ,  desta forma o aplicativo

poderá captar o sinal gerado.

 O sinal deve ser gerado a partir de uma batida na extremidade livre da

mangueira.



 Através da interface do aplicativo é possível selecionar a faixa do sinal

que deseja e assim saber o tempo que o sinal na sua trajetória dentro da

mangueira.

 Com os dados da distância percorrida pelo sinal e o tempo que demorou

para realizar esta distância, calcule a velocidade do som.

 Verifique o valor da velocidade do som no ar na tabela que se encontra

na seção de “propagação do som” e compare com o valor encontrado no

experimento.

 Diferença de Fase

A diferença de fase de uma onda para outra é diferença entre suas 

cristas sequenciais ou de onde elas começam.



 Harmônicos

◦ O primeiro harmônico determina a frequência do som emitido.

◦ A menor frequência emitida é do primeiro harmônico, as demais são

múltiplas da frequência do primeiro:

f2  = 2f1  , f3  = 3f1  , f4  = 4f1  , f5  = 5f1  
 
 …

◦ Sendo  f1 a frequência fundamental, ou seja, do  primeiro harmônico.

◦  O som emitido é a resultante de todas as  frequências.





 Experimento 7

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – com o aplicativo  Frequency Sound Generator

b) Procedimento

 Em grupo, discutam sobre os harmônicos e as frequências associadas a

eles.

 Escolha um perfil de onda e a frequência de 220 Hz.

 Em seguida, varie a frequência de forma a encontrar alguns harmônicos

desta onda.

 Sugestão: utilize outros perfis de onda e outras frequências e compare. 
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