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Apresentação 
 

Um dos motivos para a inexistência de atividades experimentais no ensino médio advém do fato que 

os professores, em sua maior parte, tiveram poucas oportunidades de vivenciar experiências 

positivamente marcantes no laboratório didático de Física em sua formação, quer no ensino médio, 

quer na graduação universitária. Muitos jamais tiveram aulas experimentais e outros tantos que as 

tiveram, muito provavelmente, trabalharam no sentido de “provar leis” da Física, por demais 

conhecidas. Desmotivados e sem compreender a relevância de atividades experimentais bem 

conduzidas, a maior parte dos professores prefere ignorá-las. Temos a pretensão que o presente 

texto contribua no sentido de modificar esse quadro, apontando novos horizontes para o papel do 

laboratório didático. Após a discussão de algumas ideias gerais, exemplificamos com uma proposta 

para o ensino e aprendizagem de ondas mecânicas no ensino médio. O material instrucional aqui 

apresentado foi concebido, elaborado e testado em condições reais de sala de aula, com alunos do 

terceiro ano da Escola de Ensino Médio Antônio Knabben, SC, em 2007. Um relato circunstanciado 

dessa aplicação consta na dissertação de mestrado de Lizandra B. M. Morini, apresentada no 

Mestrado Profissional em Ensino de Física do Instituto de Física da UFRGS, sob orientação da Dra. 

Eliane Angela Veit e do Dr. Fernando Lang da Silveira. 

 

Porto Alegre, dezembro de 2009 

Lizandra B. M. Morini 

Eliane Angela Veit 

Fernando Lang da Silveira
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I. lntrodução 

 

Devido à concepção de que a aprendizagem pode ocorrer através de simples observação e 

experimentação, nas raras ocasiões em que há realização de atividades experimentais, os 

professores costumam utilizar roteiros tipo receita de bolo, isto é, uma sequência rígida e linear de 

procedimentos pretensamente com o objetivo final de descobrir e/ou verificar as leis e as teorias. (Por 

ex., Silveira e Ostermann (2002); Hodson (1994); Borges (2002); Gil-Pérez et al. (1999), Villani (1992) 

e Kohnlein e Peduzzi (2002)). Além disso, esses roteiros, inspirados em uma concepção de ciência 

empirista-indutivista, conduzem à falsa ideia de que as leis e as teorias podem ser provadas de forma 

definitiva através da observação e experimentação. Para combater essa ideia errônea e buscar 

formas para o desenvolvimento de atividades experimentais em sala de aula que efetivamente 

contribuam para uma melhor compreensão da Física por parte do aluno, é preciso recorrer-se a 

teorias epistemologicamente aceitas hoje pela comunidade científica e relacioná-las com a 

aprendizagem construída em uma aula de laboratório. Neste texto optamos pela epistemologia de 

Laudan especialmente porque em sua visão o progresso científico se desenvolve tanto em aspectos 

conceituais quanto em empíricos (LAUDAN, 1985). 

Apresentamos uma proposta inspirada nas associações que Villani (1992) e Duschl e 

Gitomer (1991) fazem entre a epistemologia de Laudan e o processo de aprendizagem. Em síntese, 

eles entendem que a mudança conceitual é progressiva e que a aprendizagem efetiva e duradoura 

em ciências deve envolver um processo lento de mudanças, dirigindo-se não apenas para a 

assimilação de conceitos em um dado campo, mas também criando novos modelos, demandas 

epistemológicas e valores cognitivos.   

Para consecução de nossos objetivos elaboramos um material instrucional partindo do 

pressuposto que o conhecimento não é algo acabado e definitivo, ou que pode ser construído 

exclusivamente através da observação e/ou experimentação. Também buscamos transformar o 

laboratório em um instrumento de mudança conceitual progressiva, propondo questões desafiadoras 

que não sejam passíveis de solução meramente com as ideias pré-existentes do aluno. Para que o 

aluno assimile um novo modelo cientificamente aceito, procuramos sensibilizá-lo com situações-

problemas que ele compreenda e ele próprio identifique como interessantes de serem resolvidas. 

Então, introduzimos por meio de guias impressos, questões intermediárias que o auxiliem na busca 

por resposta à questão desafiadora, ou seja, buscamos facilitar a mudança conceitual progressiva 

através da resolução de questões mais simples, cujas respostas lhes permitirão enriquecerem seus 

modelos conceituais no sentido de aproximá-los dos modelos cientificamente aceitos e dar-lhes 

condições para responder a questão central. 

Em síntese, esperamos que a atividade experimental incentive atitudes próprias do “espírito 

científico”, como são a elaboração e teste de hipóteses, a reflexão, a curiosidade, a confiança, a 

perseverança, o consenso, e que contribuam para a mudança conceitual. Para tanto, é imprescindível 

que os alunos sejam capazes de entender as situações-problema com seus conhecimentos prévios, 

sem, contudo, terem possibilidade de solucioná-las na ausência da aquisição de novos 
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conhecimentos. É preciso também que eles sintam as situações propostas como problemas 

interessantes a serem resolvidos. 

Nossa proposta inclui uma dinâmica de sala de aula que contempla trabalhos individuais, mas 

especialmente atividades em pequenos grupos, intercaladas com momentos de discussão no grande 

grupo, quando ocorre o compartilhamento dos resultados dos pequenos grupos. Destaca-se nesse 

processo o papel do professor como mediador das interações entre os alunos e desses com a 

matéria de estudo. Tal dinâmica foi concebida com o apoio da teoria sócio-interacionista de Vygotsky 

(2003), que se fundamenta na premissa que a construção do conhecimento ocorre devido à interação 

social dos alunos entre si e desses com o professor. A atividade experimental potencializa esta 

interação e o professor atua como um mediador do conhecimento.  

Nesse sentido os guias que propomos para as atividades experimentais (reais e/ou virtuais) 

buscam instigar o aluno a se envolver cognitivamente com o objeto de aprendizagem, dando-lhe 

tempo para a reflexão e debate com os colegas, ou seja, evitando atividades dirigidas por roteiros tipo 

receita de bolo. As atividades propostas sobre ondas mecânicas foram dividas em cinco guias, 

abordando de forma ampla e com certa profundidade conceitos que estão envolvidos nos conteúdos 

de ondas transversais (pulsos e ondas em cordas e molas), ondas longitudinais (ondas sonoras em 

tubos), notas musicais, timbre, efeito Doppler e batimentos. Em vários momentos sugerimos a 

inserção de atividades utilizando tecnologias de informação e comunicação, especificamente, 

experimentos virtuais e experimentos reais com aquisição de dados através da placa de som do 

computador, e analisados em tempo real com aplicativos que permitem investigar o comportamento 

das ondas sonoras. 

No capítulo II deste texto apresentamos de maneira sucinta as teorias em que apoiamos a 

nossa proposta, para que o leitor tenha uma noção de como a epistemologia de Laudan pode 

embasar uma visão contemporânea de ciência apropriada às aulas experimentais de Física e como a 

teoria sócio-interacionista de Vygotsky pode contribuir para a concepção de uma metodologia que 

fomente a aprendizagem em um laboratório didático, nos reportando a aspectos positivos e negativos 

citados na literatura sobre atividades experimentais. 

Passamos, então, no terceiro capítulo, à apresentação da estrutura lógica do material 

instrucional que consideramos adequado para ser trabalhado em uma metodologia que favoreça a 

interação social, levando em conta aspectos positivos e negativos das atividades experimentais 

apontados na literatura e finalizamos com de um conjunto de cinco atividades a serem desenvolvidas 

com por alunos de ensino médio. Os guias para os estudantes, com os respectivos gabaritos, 

constam no quarto capítulo, os comentários finais no quinto e um teste conceitual para a avaliação da 

aprendizagem dos alunos no Apêndice.  

O material instrucional apresentado neste texto de apoio foi concebido, elaborado e aplicado 

para alunos do terceiro ano de uma escola pública no município de Gravatal, Santa Catarina, e o 

relato circunstanciado consta na dissertação de mestrado de Morini (2009). 
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II. Embasamento teórico  

 

Neste capítulo apresentamos as principais associações que fizemos, inspirados na literatura, 

entre i) a epistemologia de Laundan e o processo de aprendizagem e ii) a teoria sócio-interacionista 

de Vygostky e o ambiente de laboratório. Não pretendemos aprofundar o assunto, pois nosso objetivo 

fundamental é levar o leitor à reflexão. Recomendamos aos mais interessados no papel 

desempenhado pelo laboratório didático na aprendizagem de Ciências e, em particular, Física as 

seguintes referências: Borges (2002), Hodson (1994), Gil-Pérez et al.(1999), Seré (2004); nas 

associações entre a epistemologia de Laudan e a aprendizagem: Villani (1992), Colombo De 

CudmanI (1999), Pesa e Ostermann (2002) e Massoni (2005); em relação à visão empirista-

indutivista: Silveira (1996), Silveira e Ostermann (2002), Kohnlein e Peduzzi (2002) e Medeiros e 

Bezerra Filho (2000); sobre a teoria de Vygostky: Gaspar (2005) e Vygostky (2003).   

 

II.1 Visão contemporânea de ciência e as aulas experimen tais de Física 

Um dos pontos que os epistemólogos modernos (pós-positivistas) convergem em relação à 

construção do conhecimento é que “todo o nosso conhecimento é impregnado de teoria, inclusive 

nossas observações” (POPPER, 1975, p. 75 apud SILVEIRA, 1996, p. 202). “Não existem dados 

puros, fatos neutros, livres de teoria.” (ibid. p. 202). Assim, não é possível somente através de 

observações e resultados experimentais se chegar a leis gerais, pois não há um procedimento lógico 

capaz de por si só conduzir dos fatos e dos fenômenos aos princípios, leis e teorias. Ao explorar um 

fenômeno no laboratório, o pesquisador já tem algumas ideias pré-concebidas, já decidiu qual será o 

foco de suas atenções e interpretará os resultados à luz destas ideias.  

Porém essas noções sobre ocorre a construção do conhecimento, consensuais entre os 

epistemólogos contemporâneos, não perpassam no laboratório didático, que é impregnado pela 

concepção empirista-indutivista, segundo a qual o conhecimento científico é uma verdade absoluta, 

podendo ser provado ou descoberto, tendo origem no acúmulo de observações cuidadosas, 

aplicando-se as regras do “método cientifico” para se chegar a generalizações e teorias (SILVEIRA e 

OSTERMANN, 2002). O empirismo-indutivista promove um entendimento equivocado da relação 

entre teoria, observação e/ou experimentação, desconsiderando os pressupostos teóricos que 

sempre orientam a busca e a análise dos resultados experimentais. Dependendo desses 

pressupostos, pode-se interpretar de diferentes maneiras os mesmos dados empíricos (ibid).  

 A concepção empirista-indutivista em sala de aula desconsidera as ideias prévias e a 

imaginação dos estudantes, iniciando com observações neutras, livres de teorias, passando a seguir 

para a formulação de hipóteses e, depois, comprovado-as experimentalmente, para, finalmente, 

atingir as generalizações indutivas e as conclusões certas e indubitáveis. Como alertam  Kohnlein e 

Peduzzi:  

 “Como a concepção empirista-indutivista é que prevalece na prática 

didática dos professores em geral, é natural que, em suas classes, utilizem 
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o laboratório como um recurso para desenvolver nos alunos atitudes e 

habilidades relativas a observar, medir, comparar, anotar e tirar conclusões; 

enfatizando apenas o produto das descobertas científicas...” [Kohnlein e 

Peduzzi, 2002, p. 7].  

Este é o quadro que desejamos modificar, mudando não apenas o produto, mas também o 

processo e as implicações epistemológicas do trabalho nas aulas experimentais. Para isto nos 

amparamos na epistemologia de Laudan e em possíveis associações com o processo de 

aprendizagem (VILLANI, 1992; DUSCHL e GITOMER, 1991; COLOMBO DE CUDMANI, 1999), que 

passamos a discorrer. 

O progresso científico e as mudanças conceituais na  epistemologia de Laudan 

Neste texto são considerados relevantes os seguintes aspectos que permitem analogias 

entre o progresso científico à luz da epistemologia de Laudan e a aprendizagem de ciências: 

- a identificação de um problema relevante; 

- a motivação para a busca de uma solução de um problema relevante; 

- as anomalias e complexidade do processo de mudança de tradição de pesquisa e da 

mudança conceitual. 

O ponto essencial da epistemologia de Laudan que levamos em conta na elaboração do 

material instrucional diz respeito à sua concepção de que o progresso científico ocorre devido ao 

enfrentamento e resolução de problemas relevantes . Por isto, para avaliar os méritos de uma teoria 

ele propõe “que se pergunte se ela constitui solução adequada a problemas relevantes e não se ela é 

corroborada ou bem confirmada” (MASSONI, 2005, p. 33). Para Laudan (apud MASSONI, p. 31), “Se 

uma teoria nova pode fazer tudo o que sua predecessora faz e algo mais, então a teoria nova é 

evidentemente superior”. Resumindo, uma teoria é considerada boa, quando resolve um grande 

número de problemas e a evolução das teorias, ou seja, a troca de uma teoria por outra considerada 

melhor, ocorre quando a nova teoria é capaz de resolver um maior número de problemas 

importantes.  

Um dos quesitos para a solução de um problema relevante é a motivação . Segundo 

Laudan (apud PESA e OSTERMANN, 2002) os cientistas têm múltiplas e variadas motivações para 

resolver problemas, isto é, “os cientistas buscam a verdade,  a utilidade social associada à solução do 

problema e, em algumas ocasiões, o prestígio e poder”(ibid, p. 88). 

A anomalia em ciências apontada por Laudan não é qualquer discrepância entre teoria e 

experimentos (VILLANI et al., 1997; PESA e OSTERMANN, 2002). É, sim, o fracasso de uma teoria 

vigente para resolver problemas relevantes naquele momento histórico enquanto a teoria rival em 

construção passa a resolvê-los. O surgimento de uma nova teoria, além de resolver problemas não 

solúveis pela teoria antiga, pode colocar novos problemas empíricos e/ou conceituais para a teoria 

antiga, criando assim anomalias adicionais e apressando a superação da teoria rival.  

O progresso científico implica transformar problemas não resolvidos ou anômalos em 

problemas resolvidos de forma lenta e gradual, e, de acordo com Colombo de Cudmani (1999), 
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nenhum campo científico é privilegiado no sentido de marcar o começo da mudança conceitual. O 

progresso pode acontecer em qualquer dos diferentes campos:  

- uma mudança nas concepções pode dar-se quando a nova teoria satisfaz melhor a 

metodologia adotada; 

- uma mudança metodológica deve ser aquela que permite uma realização mais completa 

das finalidades e objetivos;  

- uma mudança nas metas e propósitos pode dever-se a que os objetivos propostos 

inicialmente são irrealizáveis ou violam teorias aceitas pela comunidade científica.  

Essas mudanças raramente ocorrem simultaneamente, permitindo uma decisão racional 

dos cientistas sobre qual das teorias em concorrência é a melhor. Como salienta Colombo de 

Cudmani (1999. p. 327):  

 “Laudan considera que o processo de mudança de paradigma não é 

cumulativo, mas a evolução das teorias realizada em um contexto 

comparativo permite ao cientista decidir entre teorias melhores que outras. 

Melhor em que sentido? No sentido que são mais eficazes para resolver 

problemas”.   

A racionalidade da concorrência entre as teorias e da superação de uma teoria por outra é 

uma característica essencial das ideias de Laudan sobre o progresso científico. A citação abaixo 

expressa mais uma vez o racionalismo dessa epistemologia:  

"Inicialmente muda-se um dos aspectos, com base na negociação e os 

outros permanecem intactos. Em seguida estes são questionados, 

tornando-se objeto de negociação crítica com base em novos aspectos 

consensuais. Deste modo, realiza-se uma mudança radical, obtida a partir 

de uma negociação racional.” (VILLANI et al., 1997, p. 40)  

Um paralelo da epistemologia de Laudan com a aprend izagem proposto por Villani et al. (1997) 

Sobre a relevância do problema : na busca da progressão conceitual do aluno é 

necessário que se apresente problemas a serem resolvidos que sejam importantes e 

relevantes para os alunos , para que dessa forma eles se sintam motivados para buscar 

soluções para o problema.  

Sobre a motivação : um dos motivos que conduzem o aluno a resolver problemas em sala 

de aula é passar de ano, obter o diploma. Nossa meta é propiciar condições para que aluno 

tenha outros objetivos para a resolução destes problemas, como, por exemplo, a 

curiosidade, a satisfação pessoal e a superação de algum conflito cognitivo que tenha 

surgido durante uma atividade experimental.  

Em termos da aprendizagem, procuramos trabalhar com experimentos e metodologia que 

estimulem o aluno a um aprendizado significativo, utilizando para esse fim atividades motivadoras, 

que partam de situações atraentes e instigadoras, sob o ponto de vista do aluno.  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS – MORINI, VEIT & SILVEIRA, v.21 n.1 
 

12 

Sobre a necessidade de novas teorias e a evolução c onceitual : para que os alunos 

sintam a necessidade de responder o problema proposto, ele deve ser instigante.  Adicionalmente 

deve haver uma insatisfação com a concepção existente para que o processo de mudança conceitual 

ocorra, ou seja, se as ideias ou modelos próprios dos alunos não forem suficientes para responder às 

questões propostas, torna-se necessária a busca de novas teorias que as respondam melhor.  

“Na aprendizagem o que gera a insatisfação em relação ao senso comum, 

se manifesta quando tais concepções não conseguem dar conta do objetivo 

do estudante, mas as do conhecimento científico conseguem. Em geral, isto 

acontece quando o sujeito se expõe.” (VILLANI et al., 1997, p. 40).  

O processo de mudança conceitual não é simples e instantâneo como também não o é o 

progresso científico (mudanças das tradições de pesquisa), implicando na convivência de 

concepções em concorrência: 

 “Não somente teorias e conceitos básicos, mas também elementos 

básicos, métodos de trabalho, ideais explicativos, questões fundamentais e 

valores são modificados progressivamente. Também o processo de 

aprendizagem se desenvolve progressivamente, sem o abandono das 

concepções anteriores.”  (VILLANI et al. 1997, p. 40) 

Somente a tomada de consciência pelos alunos das anomalias nas suas concepções não é 

condição suficiente para a promoção de uma mudança conceitual. É necessário dar tempo para 

reflexão, análise e discussão, promovendo assim insatisfação com as concepções existentes, a 

chegada a novas ideias sem o abandono das ideias antigas.    

“Na aprendizagem o processo de mudança apresenta uma fase inicial 

exploratória, em que se perseguem novos modelos e se chegam a novas 

ideias e teorias, sem que isso conduza a um abandono de ideias anteriores. 

A aprendizagem efetiva e duradoura em ciências envolve um processo lento 

de mudanças que deve dirigir-se não apenas para assimilação de conceitos 

em um dado campo, quanto para novos modos de raciocínio, demandas 

epistemológicas e valores cognitivos”. (AGUIAR Jr, 2001, p. 4). 

A aprendizagem vista como a mudança de concepções é multifacetada, envolvendo 

concomitantemente diversos aspectos.   

“Na aprendizagem científica, a mudança pode ser pensada como reticulada 

e visando respectivamente conceitos, métodos e valores cognitivos. A 

aceitação, por parte do aprendiz, de que uma determinada conceitualização 

cientifica é melhor, no contexto acadêmico, do que a correspondente do 

senso comum, normalmente é alcançada sem necessariamente modificar 

as metodologias ou os valores explicativos. Somente após muitos sucessos 

com os novos conceitos, o aluno está em condições de questionar as 

finalidades ou as exigências de ambos os tipos de conhecimento e operar 

uma nova modificação.”(VILLANI et al., 1997, p. 40)  
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Planejar e conduzir uma aula que satisfaça estes requisitos não é tarefa simples, como 

alertam Villani et al. (1997, p. 39-40): “O processo de mudança conceitual envolve negociação, entre 

alunos e professores, das tarefas didáticas e dos tipos de avaliação e a adaptação dos mesmos ao 

contexto institucional”.  

O paralelo entre o progresso científico e a aprendizagem em ciências nos inspirou para a 

elaboração do material utilizado nas atividades com os alunos, e também nos métodos utilizados na 

busca da evolução conceitual.  

 

II. 2 Teoria da aprendizagem de Vygotsky 

Dois aspectos são fundamentais na teoria sócio-interacionista de Vygostky e os 

abordaremos aqui, baseados em Vygotsky (2003) e Moreira (1999): a importância da relação social 

no desenvolvimento mental e da linguagem na aprendizagem.   

De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento do individuo só pode ser entendido levando 

em consideração o contexto social e cultural em que ele está inserido. A questão central de sua teoria 

é a interação social, pois para ele a interação é “o veiculo fundamental para a transmissão dinâmica 

(de inter para intrapessoal) do conhecimento social, histórica e culturalmente construído.” (MOREIRA, 

ibid, p. 112). O desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em funções mentais, ou 

seja, é quando existe socialização que ocorre o desenvolvimento mental do indivíduo.  

O conhecimento é sempre intermediado, sendo construído nas relações com os outros. O 

aprendizado culturalparte das funções básicas, transformando-se em funções psicológicas superiores 

(consciência, memória lógica, planejamento e a deliberação, emoções complexas), sendo estas funções 

características, exclusivas do homem. As funções mentais superiores não poderiam surgir e 

constituir-se no processo do desenvolvimento sem as interações sociais (VYGOTSKY, 2003). 

 O desenvolvimento cognitivo é mediado por instrumentos e signos. Instrumentos são 

ferramentas mediadoras da cultura, como a fala. “Signo é alguma coisa que significa outra coisa” 

(MOREIRA 1999, p112) como gestos, palavras, escrita etc. É através da mediação que pode se dar a 

internalizarão de significados.  

A linguagem nessa teoria é um sistema de signos, se constituindo no maior instrumento de 

mediação entre sujeitos. A linguagem se constitui nos processos de interiorização das funções 

psicológicas superiores. Para Vygostky a relação entre o pensamento e a fala passa por várias 

mudanças ao longo do desenvolvimento. O progresso da fala não é paralelo ao progresso do 

pensamento. Apesar de terem origem e se desenvolverem independentemente, em certo momento o 

pensamento e a linguagem se encontram e dão origem ao funcionamento psicológico complexo. 

Segundo Moreira (1999, p.114), “a fala deve ser, na perspectiva de Vygotsky, um marco fundamental 

no desenvolvimento cognitivo”.  

Vygotsky define dois níveis de desenvolvimento: zona de desenvolvimento real e zona de 

desenvolvimento proximal. Aquilo que o ser humano é capaz de fazer sozinho situa-se na chamada 

zona de desenvolvimento real, enquanto o que o sujeito não consegue resolver sozinho, mas que é 
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capaz de resolver sob a orientação de alguém mais capaz, como o professor, ou em colaboração 

com companheiros, situa-se na zona de desenvolvimento proximal.  

Segundo Moreira e Osterman (1999), Vigotsky afirma que o ensino eficiente é aquele que 

se adianta ao desenvolvimento do aluno, atuando na região em que o desenvolvimento cognitivo 

ocorre, ou seja, na zona de desenvolvimento proximal, pois é nesta zona que o indivíduo se 

desenvolve se tiver orientação ou colaboração de terceiros. A zona de desenvolvimento proximal “é 

uma medida do potencial de aprendizagem; representa a região na qual o desenvolvimento cognitivo 

ocorre”  (MOREIRA, 1999, p. 116).  

Como atividades experimentais costumam ser desenvolvidas coletivamente, em pequenos 

grupos de alunos, elas favorecem fortemente a interação social e possibilitam que alunos mais 

capazes e o professor cooperem para que os alunos menos capazes resolvam problemas que 

isoladamente não conseguiriam resolver. A dinâmica das aulas que propomos, conforme detalhado 

no capítulo III, cria espaço para que ocorra essa interação entre os sujeitos, indispensável para a 

aprendizagem, de acordo com a teoria sócio-interacionista de Vygotsky. 

II.3  Aspectos positivos e negativos das atividades  experimentais na aprendizagem de Física 

Críticas às atividades práticas no ensino de Física, aos rígidos roteiros utilizados e sugestões 

de novas direções para os laboratórios nas escolas têm sido alvo de preocupação na literatura tanto 

nacional quanto internacional. (Por ex., Hodson (1994), Gil-Pérez et al. (1999), Seré et al. (2004) e 

Borges (2002).). Não é nossa intenção aqui discorrer sobre as colocações desses autores, mas tão 

somente sintetizar os aspectos positivos apontados por esses autores que pretendemos explorar com 

a nossa metodologia e os negativos que pretendemos evitar. 

Os autores defendem e procuramos contemplar no material que desenvolvemos: 

- a existência de atividade experimental como um meio que favoreça a busca pelo 

aprendizado; 

- provocar no aluno a reflexão crítica sobre os resultados obtidos e a tomada de decisões 

frente aos problemas apresentados; 

- propiciar situações-problema motivadoras, compreensíveis por parte dos alunos, mas que 

não possam ser resolvidas meramente com os seus conhecimentos prévios, tendo que buscar novos 

conhecimentos; 

- instigar o aluno a se envolver cognitivamente com o objeto de aprendizagem, dando-lhe 

tempo para a reflexão e debate com os colegas, e conferindo ao professor o papel de mediador do 

conhecimento. 

- levar em conta os conceitos prévios dos alunos sobre o assunto a ser tratado, apresentando 

experiências que permitam explorar tais ideias, oferecendo estímulos para que os alunos 

desenvolvam-nas e possivelmente modifiquem-nas e os apoiando na reelaboração de suas próprias 

ideias;  
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- integrar as aulas práticas de laboratório, aulas teóricas e resolução de problemas, pois na 

atividade científica estes itens aparecem absolutamente integrados.  Em nosso trabalho estas aulas 

ainda são integradas com a experimentação virtual; 

- dar a oportunidade para que o aluno aprenda sobre a natureza da ciência e para que isso 

ocorra, convertendo o implícito em explícito, planejando a atividade conforme um modelo científico 

que seja válido filosoficamente. 

Alguns aspectos negativos que procuramos evitar são:  

- a visão epistemológica empirista-indutivista;  

- o método da descoberta, pois este induz uma visão distorcida do que é investigação 

científica;  

- roteiros estruturados tipo receita de bolo que leva à ideia da existência de um “método 

científico”;  

- uma visão incoerente e distorcida sobre a natureza da investigação científica, usualmente 

apresentada pelos alunos. 

Feita essa síntese sobre as nossas intenções com as atividades experimentais, passamos a 

apresentar o conjunto desenvolvido para o ensino e a aprendizagem de ondas mecânicas.
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III. Proposição de atividades experimentais sobre o ndas mecânicas à luz das teorias de 

Laudan e Vygostky 

 

Neste capítulo apresentamos as ideias básicas da unidade de ensino desenvolvida sobre 

ondas mecânicas, baseada em atividades experimentais (virtuais e reais) propostas à luz da 

epistemologia de Laudan, a serem desenvolvidas em sala de aula à luz da teoria da interação social 

de Vygostky. 

Para a orientação dos alunos durante as atividades experimentais elaboramos guias  que 

visam uma evolução conceitual progressiva ao longo dos trabalhos, partindo de conceitos mais 

básicos e evoluindo para conceitos mais abstratos, procurando sempre situar as discussões na zona 

de desenvolvimento proximal do aluno, para que em colaboração com os colegas se sentisse mais 

motivado e mais apto a resolver as questões propostas. Na seção III.1 apresentamos a estrutura dos 

guias elaborados e a dinâmica proposta para as aulas e na III.2 o conteúdo das cinco atividades 

desenvolvidas.  

 

III. 1 Estrutura dos guias experimentais e dinâmica  das aulas 

Todos os guias apresentam uma mesma estrutura básica, com os itens que seguem. 

Situação-problema e questão central:  os guias começam com uma questão central sobre 

uma situação-problema, cujo significado espera-se que o aluno seja capaz de compreender sem 

qualquer introdução ao assunto, mas não seja capaz de respondê-la somente com seus 

conhecimentos prévios. Não se espera que os alunos respondam a questão central nesta etapa da 

aula, mas passem a trabalhar em outras questões mais simples. 

Perguntas preparatórias: questionamentos para gradualmente enriquecer os modelos 

conceituais dos alunos, isto é, são apresentadas 4 a 5 perguntas preparatórias mais simples do que a 

questão central, que devem ser respondidas, por escrito, individualmente com os conhecimentos pré-

existentes.  

Respostas coletivas às perguntas preparatórias: os alunos trabalham, então, em 

pequenos grupos, confrontando suas respostas individuais para chegar a uma ideia mais apropriada 

e formular respostas coletivas, que, sob a orientação do professor, são discutidas no grande grupo. 

Nesta etapa dos trabalhos, os grupos podem chegar a respostas corretas às perguntas preparatórias, 

mas isto não é imprescindível, pois as atividades experimentais reais ou virtuais os ajudarão 

posteriormente a aprimorar seus modelos conceituais.  

Atividade experimental (real e/ou virtual): execução de algumas atividades experimentais 

em pequenos grupos. À medida que os trabalhos prosseguem, os alunos devem responder a várias 

perguntas. 

Respostas à questão central:  ao final  ocorre uma discussão com todos os participantes da 

aula sobre os resultados obtidos, sobre as respostas dadas às várias questões e sobre os conceitos 
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mais relevantes que foram discutidos, retomando-se a questão central, que é respondida de forma 

consensual pelo grande grupo.  

Aprofundamento: algumas situações-problemas atraentes, requerendo maior elaboração 

conceitual, são propostas em alguns dos guias. 

Em todos os momentos das discussões em grupo – pequeno ou grande – o professor procura 

não responder diretamente as questões, atuando como mediador e algumas vezes gerando novas 

discussões e relações com as atividades anteriores que não estão necessariamente indicadas ou 

induzidas pelos guias.   

Passamos agora a apresentar o conteúdo de cada um dos cinco guias, cujas atividades estão 

planejadas para se estender ao longo de diversos encontros com os alunos.  

 

III.2 Atividade experimental: ondas mecânicas trans versais 

Tempo previsto para aplicação da atividade:  seis horas-aula. 

Situação-problema e questão central:  “Quando se dá apenas um toque em uma corda de violão 

afinada ela fica oscilando por bastante tempo. Se a corda rebenta e fica solta em um dos lados, 

quando damos um toque ela não oscila, e rapidamente fica em repouso. O que diferencia estas duas 

situações? O que ocorre com o pulso gerado em uma corda de violão que está presa pelas suas duas 

extremidades?” 

Material:  espirais de encadernação como molas, cordas, computador com conexão a internet, para o 

trabalho com animações de pulsos se propagando em corda fixa ou móvel na extremidade oposta ao 

oscilador, simulação de superposição de pulsos e de ondas estacionárias em cordas.   

A atividade experimental consiste em:  i) emitir pulsos em uma das extremidades de uma mola 

inicialmente presa na extremidade oposta e após emitir pulsos na mesma mola, mas estando ela 

neste momento com a extremidade oposta solta; analisar a reflexão nos dois casos e com a 

animação virtual analisar o mesmo efeito de forma mais lenta interligando os dois momentos; ii) emitir 

pulsos que se propagam em molas inicialmente relaxadas e depois alongadas; iii) analisar a 

superposição de pulsos nas molas, emitindo pulsos nas extremidades opostas da mola e discutir este 

efeito analisando também uma simulação virtual sobre superposição; iv) oscilar constantemente 

(modificando a frequência de oscilação) a mola presa por uma de suas extremidades, analisar o 

comportamento das ondas geradas por esta oscilação e utilizar a simulação virtual analisando o 

mesmo efeito interligando os dois momentos. 

 

Procedimentos experimentais  

Os alunos são conduzidos a: 

- emitir pulsos em uma das extremidades de uma mola e analisar a reflexão destes com a 

mola presa na extremidade oposta. Após repetir o processo com a mola solta na extremidade oposta. 
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Comparar o comportamento de reflexão do pulso nas duas situações. Com a animação virtual 

analisar a reflexão do pulso nas duas situações de forma mais lenta interligando os dois momentos; 

- emitir pulsos que se propagam em molas inicialmente relaxadas e depois mais alongadas. 

Analisar a dependência da tensão do material com a velocidade de propagação do pulso; 

- emitir pulsos nas duas extremidades da mola e analisar a superposição de pulsos nas molas 

e discutir este efeito. Observar também uma simulação virtual sobre superposição no endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/transversais/html/superposicao_pulsos1.html (SILVA 

e VEIT, 2009) analisando o comportamento dos pulsos quando se encontram e o comportamento 

destes logo após o encontro; 

 - oscilar constantemente (modificando a frequência de oscilação) a mola presa por uma de 

suas extremidades e analisar o comportamento das ondas geradas por esta oscilação. Utilizar a 

simulação virtual no endereço:  

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/transversais/html/harmonico_1.html, (SILVA e VEIT, 

2009) que oferece a oportunidade de ver isoladamente duas ondas que se propagam em sentido 

contrários e o resultado de sua superposição, formando uma onda estacionária por estarem em 

frequências de ressonância. 

  

III. 3 Atividade experimental: propagação de ondas marítimas 

Tempo previsto para aplicação da atividade:  duas horas-aulas. 

Situação-problema e questão central:  “Um nadador no mar que ultrapassa a zona de rebentação é 

puxado para dentro do mar quando se encontra na calha da onda, e é empurrado para a costa 

quando se encontra na crista da onda. Por que a água do mar tem este comportamento quando a 

onda passa?” 

Material: recipiente com água, uma folha, um conta-gotas, computador com conexão à internet para 

visualização da simulação de ondas se propagando na água. 

A atividade experimental consiste em:  i) analisar a simulação do comportamento de porções de 

água quando uma onda passa por elas, encontrada no endereço: 

 http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/transversais/onda_agua.htm (SILVA e VEIT, 2009); 

ii) gerar ondas em um recipiente contendo água analisando o movimento de uma folha quando as 

ondas passam por ela.  

 

Procedimentos experimentais  

Os alunos são conduzidos a: 

- analisar na simulação de propagação de ondas na água qual é o tipo de movimento 

apresentado pelo ponto vermelho quando a onda passa por ele; 
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- observar no recipiente contendo água que tipo de movimento uma folha descreve quando a 

onda passa por ela e relacionar tal movimento como que é visto na simulação anterior; 

- notar o comportamento do ponto vermelho, que representa uma porção de água, quando 

este está na calha ou na crista da onda. Analisar a direção e o sentido do deslocamento destas 

porções de água e associá-las com o movimento do surfista que está tentando atingir a região além 

da rebentação. 

Somente nesta etapa da aula os alunos discutem no grande grupo a questão central e devem 

chegar a uma resposta consensual. 

 

Outras questões levantadas como aprofundamento 

1. Em um submarino submerso suficientemente em alto mar não se percebe as ondas 

marítimas mesmo quando o mar na superfície está agitado. O que ocorre com as ondas em regiões 

de grandes profundidades?  

2. Mesmo que em mar alto a direção das ondas seja bem diferente do que na costa, as ondas 

chegam à costa quase perpendiculares a ela? Por que isto acontece? 

 

III. 4 Atividade experimental: ondas estacionárias em tubos 

Tempo previsto para aplicação da atividade:  quatro horas-aula. 

Situação-problema e questão central:  “Muitos instrumentos musicais têm forma de um tubo, como 

a flauta e o saxofone, por exemplo. O que ocorre com o ar dentro do tubo quando produz as notas 

musicais?” 

Material:  um tubo de ensaio de 15 cm, filme de PVC, pó de cortiça, apito de árbitro de futebol, flauta 

doce, computador com conexão à internet para visualização de simulações sobre ondas sonoras 

estacionárias em tubos com uma extremidade aberta e um programa computacional para análise de 

som (por ex., Spectrogram versão 16.0 (HORNE, 2009)). 

A atividade experimental consiste em:  i) analisar no endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/som/onda_sonora_fendt.htm (SILVA e VEIT, 2009)  

o comportamento microscópico do ar quando uma onda sonora passa por ele em um tubo com uma 

extremidade fechada; ii) gerar ondas estacionárias dentro de um tubo de ensaio utilizando um apito 

como fonte sonora e (SAAB, CÁSSARO, BRINATTI, 2005) iii) com uma flauta doce e um programa 

computacional de análise de som (p. ex., o Spectrogram) analisar a relação entre o comprimento do 

tubo sonoro e a frequência do som gerado pela flauta. 

 

Procedimentos experimentais  

Os alunos são conduzidos a: 
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- discutir o movimento microscópico do ar quando o som passa por ele, variando a frequência 

da onda estacionária na simulação que contém um tubo aberto em uma extremidade; 

- montar o aparato experimental lacrando a extremidade aberta do tubo de ensaio com filme 

de PVCa e fixando o tubo; 

- soprar o apito na extremidade fechada com papel celofane e determinar a frequência  da 

onda sonora produzida com o programa Spectrogram; 

- explorar as simulações sobre ondas sonoras e relacioná-las com as ondas estacionárias 

formadas dentro do tubo de ensaio, em particular, analisar nas animações a relação entre o 

comprimento do tubo e o comprimento de onda quando se estabelece uma onda estacionária, assim 

como a resultante variação de frequência; 

- a partir da medida com uma régua da distância entre dois nós consecutivos formados no pó 

de cortiça, determinar o comprimento de onda e calcular a velocidade do som no ar (a frequência do 

apito já havia sido determinada anteriormente); 

- observar, no software Spectrogramb, o maior pico de frequência produzido quando se toca 

uma flauta doce com todos os orifícios fechados e compará-lo com os picos gerados, quando é 

reduzido o número de orifícios fechados, do pé da flauta para o bocal; 

- analisar o que ocorre com a frequência à medida que os orifícios abertos estão mais 

próximos do bocal e relacionar com a animação onde se modificou o comprimento do tubo. 

Somente nesta etapa da aula os alunos discutem no grande grupo a questão central e devem 

chegar a uma resposta consensual. 

 

Outras questões levantadas como aprofundamento  

No endereço http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/som/onda_sonora_lucite.htm  

tem-se uma simulação que representa a variação de pressão quando há propagação da onda sonora 

em lucite. Qual a relação entre as regiões claras e escuras com a pressão exercida neste meio? 

(Observe o gráfico abaixo da animação para responder). Qual a direção em que se observa variação 

de pressão em relação ao gerador representado na animação?   

 

III. 5 Atividade experimental: Notas musicais e tim bres de instrumentos musicais 

Tempo previsto para aplicação da atividade: quatro horas aula. 

                                                 
a Como filme de PVC pode vibrar, tem-se nesta extremidade do tubo uma parede móvel, cujo efeito sobre a 
coluna de ar no seu interior é semelhante à situação em que não há parede, então, diz-se que esta extremidade 
do tubo está aberta. Já a outra extremidade do tubo está fechada por uma parede rígida, e costuma-se dizer, 
simplesmente, que o tubo está fechado. 
b HORNE, R. Spectrogram. Disponível em: <http://www.monumental.com.rshorne/gram.html>. Acesso em: 25 jul. 
2009.  
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Situação-problema e questão central:  “Quando se escuta uma música consegue-se identificar os 

diferentes instrumentos utilizados na execução da música, mesmo quando a nota tocada pelos 

diferentes instrumentos é a mesma. O que faz com que o som de cada instrumento seja diferente?”. 

Material:  garrafas de diferentes tamanhos, violão, computador com o software Spectrogram  

instalado, diapasão e teclado. 

A atividade experimental consiste em:  i) gerar ondas sonoras dentro de garrafas de diferentes 

tamanhos e determinar as frequências fundamentais (OLIVEIRA, VEIT, SCHNEIDER, 2009); ii) 

utilizar notas geradas por um violão para discutir as diferentes notas musicais, analisando as 

frequências fundamentais; iii) trocando a posição do toque em uma corda do violão, analisar a 

intensidade dos harmônicos; iv) usar um diapasão de frequência igual a da nota Lá para comparar 

com a frequência fundamental da nota Lá do violão; v) com um teclado e o violão emitir as mesmas 

notas da mesma oitava e analisar os harmônicos estabelecidos.  

 

Procedimentos experimentais  

No que segue, sempre que o procedimento requerer análise de som,sugerimos que seja 

usado o programa Spectrogram. Os alunos são orientados a: 

- soprar nas garrafas de vidro de diferentes tamanhos, pronunciando a palavra tu de tal forma 

que a corrente de ar que sai da boca esteja aproximadamente paralela à boca das garrafas e 

determinar a frequência fundamental produzida em cada garrafa; 

- discutir a relação entre a frequência fundamental de cada uma das cordas de um violão e os 

diferentes diâmetros; 

- discutir o comportamento da frequência quando, em uma mesma corda, for alterada a 

posição do dedo que a pressiona, encurtando o segmento vibrante; 

- obter algumas frequências produzidas quando a posição do dedo pressiona uma mesma 

corda nos intervalos entre os trastes e analisar os valores obtidos para a razão entre as frequências 

de dois consecutivos intervalos entre trastes (~1,06); 

- observar os picos de frequência dos harmônicos produzidos por distintas notas musicais; 

- observar a escala musical entre duas oitavas consecutivas, observando seus tons e semi-

tons; 

- modificar a posição do dedo mantendo a mesma corda pressionada no mesmo intervalo 

entre trastes. Aproximar o toque da ponte onde a corda está presa. Comparar o som emitido pelos 

toques, e os picos de intensidade das frequências dos harmônicos obtidos; 

- analisar a mesma nota musical gerada por um violão e um diapasão. Observar os picos de 

intensidade de frequência de uma mesma nota musical tocada no violão e no diapasão. Comparar o 

espectro sonoro emitido pelos dois instrumentos; 
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- discutir a qualidade do som (timbre) que nos permite reconhecer sons provenientes de 

instrumentos diferentes quando tocam a mesma nota; 

Somente nesta etapa da aula os alunos discutem no grande grupo a questão central e devem 

chegar a uma resposta consensual. 

 

III. 6 Atividade experimental: efeito do Doppler e batimentos sonoros 

 

Tempo previsto para aplicação da atividade:  quatro horas aula. 

Situação-problema e questão central:  “O som que você escuta quando uma ambulância com a 

sirene ligada se aproxima é diferente do que quando ela se afasta. O que ocorre com as 

características do som quando a ambulância se aproxima e quando se afasta para que o som nos 

pareça diferente?” 

Material:  computador conectado à internet e os software Spectrogram e Batimentoc V 2.1 instalados, 

microfone, caixas de som. 

A atividade experimental consiste em: i) analisar uma simulação de um músico executando uma 

nota, localizado em um trem em movimento: 

(http://www.seed.slb.com/pt/scictr/lab/doppler/train.htm); ii) analisar e comparar as frentes de onda 

originadas em uma fonte que se aproxima e se afasta de um observador (http://www.walter-

fendt.de/ph14br/dopplereff_br.htm); iii) com o programa Batimento (SILVA et al., 2004; SILVA e 

SILVA, 2009) selecionar duas frequências próximas e analisar o som que se escuta e com o 

programa Spectrogram analisar o gráfico do batimento; iv) modificar as frequências aumentando a 

diferença entre elas e calcular a frequência dos batimentos; v) selecionar apenas uma frequência em 

execução, aproximar e afastar da parede a caixa de som do computador e utilizar o programa 

Spectrogram para analisar o som resultante. 

 

Procedimentos experimentais 

 

Os alunos são conduzidos a: 

- explorar a simulação de um músico em um trem em movimento executando uma nota, 

enquanto outra pessoa está no lado de fora escutando e tentando determinar que nota que está 

sendo tocada (http://www.seed.slb.com/pt/scictr/lab/doppler/train.htm). 

Comparar o som que se escuta quando o trem se aproxima e se afasta de um observador no 

referencial em repouso, localizado fora do trem; 

- observar as frentes de onda originadas por uma fonte que se aproxima e se afasta de um 

observador, na simulação disponível em:  

http://www.walter-fendt.de/ph14br/dopplereff_br.htm; 

                                                 
c SILVA; W. P. S; SILVA, C. M. D. P. S. Batimento. Disponível em: < 
http://www.angelfire.com/ab5/extensao/batimento.html >. Acesso em: 25 jul. 2009. 
 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS – MORINI, VEIT & SILVEIRA, v.21 n.1 
 

24 

- desenhar as frentes de onda quando a fonte sonora se aproxima (se afasta) do observador, 

e analisar o que ocorre, em cada caso, com a distância entre as frentes de onda em comparação com 

a fonte em repouso; 

- voltar à simulação do músico no trem e relacionar o som que diferentes observadores 

escutam, estando ou não em movimento em relação à fonte; 

- utilizar a simulação do endereço  

http://phy03.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/ondas/efeitoDoppler/Doppler.html, onde é possível 

ajustar a velocidade da onda, o comprimento da onda e a velocidade da fonte. Selecionar a 

velocidade da onda sonora, determinar uma velocidade para a fonte sendo esta menor que a do som 

e iniciar o processo. Analisar as frentes de onda sonora que se propagam na frente e atrás da fonte 

em movimento e, com os dados fornecidos na simulação calcular a frequência do som percebida pelo 

observador em repouso quando a fonte se aproxima e quando a fonte se afasta. 

- selecionar duas frequências próximas no programa Batimento e iniciar o processo e com as 

duas frequências em execução. Analisar, com o software Spectrogram, espectro sonoro, observando 

os batimentos; 

- no endereço http://www.if.ufrgs.br/fis183/applets/stationary.html observar as animações e 

analisar diferenças entre batimentos sonoros e ondas estacionárias; 

- com programa Batimento modificar as frequências aumentando a diferença entre elas. 

Discutir por que as ondas sonoras devem ter pequenas diferenças entre as frequências para se 

perceber os batimentos; 

- aproximar e afastar da parede a caixa de som do computador, na qual foi gerada uma única 

frequência com o programa Batimento, e observar o efeito Doppler com o programa Spectrogram. 

Somente nesta etapa da aula os alunos discutem no grande grupo a questão central e devem 

chegar a uma resposta consensual. 

 

Outras questões levantadas como aprofundamento 

No endereço: 

http://phy03.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/ondas/efeitoDoppler/Doppler.html é possível 

observar além do efeito Doppler, também as ondas de choque, como as geradas por um avião 

supersônico. Para observar este efeito basta elevar a velocidade da fonte de tal forma que esta se 

torne maior do que a velocidade do som.  

1- A que se deve a formação de ondas de choque?  

2- Logo após a passagem de um avião supersônico é possível ouvir um estrondo sônico. O 

que faz com que este estrondo aconteça? 
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IV. Guias de atividades para os alunos, com respost as para os professores 

Neste capítulo apresentamos os cinco guias de atividades que propomos que sejam 

trabalhados pelos alunos. Para que o leitor tenha melhores condições de avaliar as nossas 

expectativas em relação às respostas às questões formuladas e também para auxiliar os professores 

que queiram usar este material, incluímos as nossas respostas, ao longo do roteiro. As respostas 

inseridas constam entre colchetes, com espaçamento simples.  

 

IV. 1. Guia de atividades: Pulsos e ondas transvers ais em cordas e molas 

Quando se dá apenas um toque em uma corda de violão  afinada ela fica oscilando por 

bastante tempo. Se a corda rebenta e fica solta em um dos lados, quando damos um toque ela 

não oscila, e rapidamente fica em repouso. O que di ferencia estas duas situações? 

O que ocorre com o pulso gerado em uma corda de vio lão que está presa pelas suas 

duas extremidades? 

Para chegar à resposta desta questão, você vai inicialmente responder questões mais 

simples. 

Responda individualmente às cinco  primeiras questões 

Responda às questões em forma de desenhos. 

P.1) Imagine uma corda ou uma mola presa numa parede por uma de suas extremidades 

(veja a Figura IV.1.1). Nesta corda ou mola é emitido um movimento brusco para cima na sua 

extremidade livre, gerando o que se chama de pulso de vibração perpendicular à direção de 

propagação, que é horizontal. O que você acredita que ocorrerá com o pulso quando chegar à 

extremidade que está presa na parede? E logo após ter chegado à parede o que acontecerá com 

este mesmo pulso? Se preferir responda a questão desenhando a corda em diferentes instantes de 

tempo. 

 

 

Figura IV.1.1 - Pulso transversal se propagando em uma corda com a extremidade fixa. 

 

[À medida que o pulso se propaga, a corda deforma-se e volta à posição inicial. A 
propagação do pulso provoca a propagação da energia potencial elástica assim como transporta 
energia cinética fornecida à corda pelo pulso. Pela conservação de energia mecânica, esta energia 
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não pode desaparecer quando o pulso atinge a outra extremidade da corda. Quando o pulso atinge a 
extremidade  fixa, a corda exerce sobre a parede uma força para cima (ou para baixo). Pela terceira 
lei de Newton a parede exerce uma força igual em módulo e de sentido oposto sobre a corda. Essa 
força de reação gera sobre a corda um pulso que volta em sentido contrário ao pulso incidente. Como 
o pulso que chega e o que reflete tem sentidos opostos, estes se cancelam ao se encontrar no ponto 
da corda presa à parede.] 

 

 P.2) Se a extremidade da corda que estava fixa for presa a um anel que pode se mover 

verticalmente (veja a Figura IV.1.2), o que o correrá com o pulso quando chegar  nesta extremidade? 

E logo após ter chegado nesta extremidade, como se comportará o pulso? Se preferir responda a 

questão desenhando a corda em diferentes instantes de tempo. 

 

 

Figura IV.1.2 - Pulso transversal se propagando em uma corda com a extremidade livre. 

 

[Quando o pulso chega à extremidade da corda presa ao anel, este sobe e puxa a corda, 
esticando-a produzindo um pulso de mesmo sentido e amplitude em relação ao pulso incidente. O 
pulso incidente e refletido se reforçam na extremidade presa ao anel; o pulso resultante neste ponto 
tem a elongação duplicada.] 

 

P.3) Dois pulsos com mesmas características (intensidade, direção e sentido de propagação 

e direção de vibração) são emitidos em uma corda e em uma mola. Há alguma diferença na 

velocidade de propagação destes pulsos? Por quê? 

[Sim, devido às tensões e densidades dos materiais, ou seja, quanto menos denso e mais 
tenso for o material maior a velocidade de propagação da onda. Na mola a onda se propaga mais 
lentamente do que na corda quando tendo ambas aproximadamente a mesma densidade, a corda 
estiver mais tensa do que a mola.] 

 

P.4) Em uma mola ou corda presa por uma de suas extremidades são emitidos dois pulsos 

com um intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo (veja a Figura IV.1.3). Os pulsos podem se 

encontrar em algum momento? Se a resposta for afirmativa, eles perturbam ou modificam de alguma 

forma a propagação um do outro? Se preferir responda através de desenho. 
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Figura IV.1.3 - Dois pulsos transversais em uma corda com a extremidade fixa. 

 [Sim eles se encontram, pois ocorre reflexão e como foram gerados dois pulsos, o pulso 
refletido encontra o segundo pulso incidente. Quando os dois pulsos se superpõem, cada um se 
comporta como se o outro não existisse (portanto um deles não perturba, modifica o outro de 
qualquer maneira); entretanto os dois pulsos superpostos determinam uma resultante que é a soma 
vetorial das características dos pulsos individuais. A superposição de dois pulsos é denominada 
“interferência”. Na situação proposta, como o pulso que já foi refletido retorna invertido, haverá em um 
particular momento a superposição dos dois de forma que naquele momento o resultado das 
deformações na corda seja nulo; neste particular momento está ocorrendo o que se denomina de 
“interferência destrutiva”.] 

 

P.5) É possível quando há propagação de ondas em uma corda  acontecer em um ou mais 

pontos de uma corda que eles fiquem sem oscilar? Se a resposta for afirmativa, de que forma? Pode 

responder através de desenhos. 

[Sim, quando se estabelece uma onda estacionária ocorrendo ressonância no sistema 
(oscilador e corda) para uma dada frequência apropriada. Sendo assim é possível para frequências 
bem determinadas não se ter em certos pontos da corda oscilações. Pontos da corda que não 
oscilam são denominados nós ou nodos.] 

 

As questões G.1 e  G.2 devem ser discutidas em grupo. 

 

Vocês devem discutir as predições de cada componente e confrontar umas com as outras. 

G.1) As respostas das questões anteriores que você considera como corretas devem ser 

expostas aos membros do grupo. Discuta com seu grupo sobre suas predições. As suas respostas 

estão de acordo com a de seus colegas? 

G.2) O grupo deve chegar a um modelo final para cada questão anterior, ou seja, uma ideia 

final. Qual seria este modelo ou ideia em relação às cinco questões anteriores?   

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

A atividade experimental consiste em: 

-emitir pulsos para se propagar em cordas e molas em diferentes tensões ; 
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- emitir dois pulsos tendo sentidos iguais vibração e logo após emitir dois pulsos em 

diferentes direções de oscilação, analisar a superposição de pulsos. 

- oscilar constantemente (modificando a frequência de oscilação) a mola presa por uma de 

suas extremidades e analisar o comportamento das ondas geradas por esta oscilação;  

-ao final da atividade você deve dominar os conceitos de reflexão interferência e ondas 

estacionárias. 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Estas questões devem ser respondidas em grupo 

 

Prenda a mola em uma parede por uma de suas extremidades. Emita um pulso de vibração 

transversal, ou seja, que a direção de vibração seja perpendicular á propagação na extremidade livre. 

E.1) O que ocorre com o pulso quando chega à extremidade que está presa na parede?  E 
logo após ter chegado à parede o que acontece com este mesmo pulso? Confere com suas 
predições? Em caso negativo, em que se diferenciam suas predições e observações? E em caso 
afirmativo, o que se confirma?  

[À medida que o pulso se propaga, a corda deforma-se e volta à posição inicial. A 
propagação do pulso implica na propagação da energia mecânica (energia cinética e energia 
potencial elástica) fornecida à corda pelo agente que a perturbou. Quando ele atinge a extremidade 
presa à parede exerce sobre a parede uma força para cima (ou para baixo). Pela terceira lei de 
Newton, a parede exerce uma força igual em módulo e de sentido oposto sobre a corda. Essa força 
de reação gera sobre a corda um pulso que volta em sentido contrário ao pulso incidente. Como o 
pulso que chega e o que reflete tem sentidos opostos estes se cancelam ao se encontrar no ponto 
em que a corda está presa na parede.] 

 

Agora a extremidade da mola que inicialmente estava presa, passa a estar móvel com um 

anel leve preso a ela nesta extremidade. Emita um pulso de vibração transversal na extremidade 

oposta ao anel. 

  

E.2) O que você observa quando o pulso chega à extremidade presa ao anel?  E logo após 

ter chegado à extremidade presa ao anel, o que acontece com este mesmo pulso?  Confere com 

suas predições? Em caso negativo, em que se diferenciam suas predições e observações? E em 

caso afirmativo, o que se confirma? 

[Quando o pulso chega à extremidade da corda presa ao anel, este sobe e puxa a corda, 
esticando-a produzindo um pulso de mesmo sentido e amplitude em relação ao pulso incidente. O 
pulso incidente e o refletido se reforçam em elongação na extremidade presa ao anel tendo neste 
ponto a elongação duplicada.] 

 

Com a mola inicialmente mais relaxada e depois mais alongada, emita um pulso transversal 

em ambas as situações. Analise o comportamento do pulso quando se propaga na mola. 

E.3) O estado inicial da mola (alongada ou relaxada) interfere na propagação do pulso? Se 
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a resposta for afirmativa, em que interfere?  

[Sim, quanto mais alongada estiver a mola maior a velocidade de propagação.] 

 

E.4) No que interfere a tensão do material para a propagação do pulso? 

[Quanto mais tenso o material, maior é a velocidade de propagação do pulso; 
adicionalmente, ao aumentar a tensão, o aumento da extensão da mola diminui a densidade de 
massa por unidade de comprimento da mola, levando também a uma  maior a velocidade de 
propagação.] 

 

Com a mola alongada e presa por uma de suas extremidades, emita dois pulsos 

transversais com um intervalo de tempo entre cada pulso. 

E.5)O que ocorre com os pulsos quando se encontrar? 

[Há superposição no momento em que estão se encontrando, e acontecerá interferência 
destrutiva em um particular instante, pois o pulso refletido está invertido em relação ao incidente.]  

 

Esta parte da atividade deve ser realizada em grupo s 

Observe as ilustrações de Russel, sobre um pulso se propagando em uma corda presa por 

uma de suas extremidades  e outro se propagando em uma corda solta por uma de suas 

extremidades. 

E.6) O comportamento é tal qual o observado no experimento com molas quando emitido um 

pulso nesta mola? 

No endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/transversais/html/superposicao_pulsos1.html  

é possível visualizar simulações referentes à superposição de pulsos de forma construtiva e 

destrutiva. 

Clique em animação 1 (como demonstrado na  Figura IV.1.4) após inicie o processo, analise 

a superposição que ocorre. 

 Clique em animação 2 após inicie o processo, analise a superposição que ocorre. 
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Figura IV.1.4 - Superposição de dois pulsos em uma corda. 

 

V.1) Na 1ª animação os pulsos estão em fase, na 2ª animação estão fora de fase. Em que 

influencia estar ou não em fase na interferência entre os pulsos quando estão se encontrando?  

[Se estiverem em fase há uma interferência construtiva e se estiverem fora de fase há uma 
interferência destrutiva.] 

 

V.2) Quando os pulsos se encontram perturbam ou modificam de alguma forma a 

propagação um do outro? O que ocorre com a propagação dos pulsos após os terem se encontrado? 

Confirma com suas predições? 

[Não há nenhum tipo de perturbação ou modificação na propagação dos pulsos depois que 
eles se encontram. Ou seja, cada um dos pulsos se propaga como se o outro não existisse.] 

 

V.3) Qual das duas animações é possível relacionar com o experimento realizado com a 

mola presa por uma se suas extremidades quando emitido dois pulsos transversais de mesma 

direção de vibração com um intervalo de tempo entre cada pulso? 

[Com a segunda animação, pois o pulso que se reflete volta invertido em relação ao 
incidente devido à ação-reação do pulso com a parede e da parede com o pulso. Sendo assim a 
interferência é destrutiva.] 

 

V.4) O que ocorre com a amplitude do pulso quando se tem uma interferência construtiva e 

quando se tem uma interferência destrutiva? 
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[A amplitude na interferência construtiva é a soma das duas amplitudes que estão 
interferindo. A amplitude na interferência destrutiva é a subtração das amplitudes.] 

 

Esta parte da atividade deve ser realizada em grupo s 

Com a mola relaxada, oscilá-la de tal maneira que se formem ondas estacionárias com as 

seguintes características: 

- no centro da mola ocorra uma oscilação com máxima amplitude (antinodo); 

- no centro da mola ocorra um ponto que quase não oscile (um nó); 

- formem-se dois pontos sem oscilação entre as extremidades. 

 

E.7) Na extremidade presa há algum tipo de oscilação? Qual a relação com os pontos de 

oscilação nula?  

[Não, pois como a onda que chega e a que reflete têm sentidos opostos devido à força que 
a parede exerce sobre a mola, há cancelamento quando se encontram no ponto da mola presa à 
parede. Sendo assim os pontos de oscilação nula são aqueles em que ocorre o encontro de ondas 
fora de fase (calha com crista e crista com calha).] 

 

E.8) É com qualquer frequência de oscilação que se consegue o comportamento 

anteriormente referido?  

[Não, os valores das frequências não são contínuos e sim discretos. Apenas para valores de 
frequências apropriadas ocorre uma onda estacionária.] 

 

E.9) O que ocorre com os pontos de oscilação nula à medida que a frequência é 

aumentada? 

[À medida que encontramos a ressonância ou ondas estacionárias na mola com frequências 
cada vez mais elevada o número de nós também aumenta.] 

 

No endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/transversais/html/harmonico1.html 

Ao clicar no menu iniciar tem-se três animações. A superior e a intermediária representam 

ondas que vão e que vêm separadamente. Na animação inferior é ilustrado o resultado da 

superposição das ondas mostradas nas animações superior e intermediária como representado nas 

figuras IV.1.5 e IV.1.6. 
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Figura IV.1.5 - Ressonância: modo fundamental; 

 

Figura IV.1.6 - Ressonância: segundo harmônico. 

 

V.5) O que ocorre nas duas extremidades da animação inferior para n = 1? A interferência 

nestes pontos é construtiva ou destrutiva? Esta interferência muda com o tempo? 

[As cordas nas extremidades não oscilam, (observe a Figura IV.1.5) pois neste ponto há 
sempre uma interferência destrutiva (crista com calha ou vice-versa). Nestas extremidades nunca 
ocorre oscilação.] 

 

V.6) O que ocorre no centro da animação inferior para n = 1? A interferência nestes pontos 

é construtiva ou destrutiva? Esta interferência muda com o tempo? Qual a relação entre a amplitude 
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(distância entre ponto central de oscilação até o ponto máximo desta) de onda das duas primeiras em 

relação à terceira?  

[Observe a Figura IV.1.5, no centro da corda ocorre oscilação com máxima amplitude 
formando-se um anti-nó, pois sempre que há uma calha na primeira animação também há uma calha 
na segunda animação e sempre que há uma crista na primeira animação também há uma na 
segunda. A amplitude resultante na terceira animação que nada mais é que a superposição das duas 
primeiras é a soma das duas amplitudes das ondas.]  

 

No mesmo endereço clicar em n = 2. 

V.7) Além das extremidades, há algum ponto na corda em que não ocorre oscilação? Se a 

resposta for afirmativa, em quantos?  

[(observe a Figura IV.1.2) Sim, no centro da corda há um nó.] 

 

V.8) Que diferença você nota entre a situação ilustrada em n = 1 e em n = 2? 

[Há um nó a mais localizado no centro da corda.] 

 

Novamente no mesmo site clicar em n=3. 

V.9) Alem das extremidades em quantos lugares mais não há oscilação?   

[Em dois lugares não há oscilação. Havendo nestes pontos interferência destrutiva.] 

 

V.10) Que diferenças você nota no comportamento da corda que é ilustrado nos casos n = 

1, n = 2, n = 3 e n = 4?  

[À medida que o valor de n vai aumentando, o número de nós na corda aumenta também.] 

 

V.11) Que relação há entre este experimento virtual com o experimento que trata de “oscilar 

a mola para formar ondas estacionárias com  características...”? 

[No experimento com mola à medida que há aumento das frequências adequadas formam-
se ondas estacionárias com mais nós de interferência, então quando aumentamos o valor de n na 
animação virtual se está na verdade aumentando a frequência de ressonância. O nome que se dá 
para estas frequências que levam a formação de nós entre as extremidades são harmônicos.]  

 

Discutir as questões que se seguem por todos os com ponentes da sala de aula. 

G.4) A turma toda com o professor deve analisar cada efeito e diferenciá-los um dos outros, 

ou seja, em que momento há reflexão, superposição, interferência e ondas estacionárias. 

 

Com todas as análises e informações que obtiveram, você já tem condições de responder à 
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problemática inicial. 

 

G.5) Quando se dá apenas um toque em uma corda de v iolão afinada ela fica 

oscilando por bastante tempo. Se a corda rebenta e fica solta em um dos lados, quando damos 

um toque ela não oscila, e rapidamente fica em repo uso. O que diferencia estas duas 

situações? 

O que ocorre com o pulso gerado em uma corda de vio lão que está presa pelas suas 

duas extremidades? 

[A oscilação por um longo intervalo de tempo se dá porque a corda está na frequência de 
ressonância onde as ondas interferem-se constantemente devidas as reflexão sucessivas nas 
extremidades fixas, formando-se uma onda estacionária. Se uma das extremidades a corda não é fixa 
e a corda não está tensionada, não há como produzir uma onda.] 

 

IV.2 Guia de atividades: Propagação de ondas na águ a  

 

Um nadador no mar que ultrapassa a zona de rebentaç ão é puxado para dentro do mar 

quando se encontra na calha da onda, e é empurrado para a costa quando se encontra na 

crista da onda. Por que a água do mar tem este comp ortamento? 

 

Para chegar à resposta desta questão, você vai inicialmente responder questões mais 

simples. 

Responda individualmente as quatro primeiras questões 

 

P.1) Imagine um pedaço de madeira flutuando em um lago calmo onde foi gerada uma onda 

pelo vento. Que tipo de perturbação este pedaço de madeira vai sofrer quando a onda passar por 

ele? Justifique. 

[Vai subir e descer e concomitantemente oscilar  de um lado para o outro voltando à posição 
inicial. O movimento acontece simultaneamente na vertical e na horizontal, isto é, na direção de 
propagação,  tendo como resultando um movimento elíptico.] 

 

P.2) Faça desenhos que representem as trajetórias das porções de água que estão no limite 

entre ar e água quando uma onda passa por elas. 
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Figura IV.2.1 (Resposta à questão P.2) - Trajetórias das partículas de água na região de propagação 

de um onda marítima; 

  

P.3) Quando um surfista está na crista da onda este se desloca para a costa. Qual é a 

explicação que você fornece para esse fenômeno? 

[Quando ele está na crista da onda a água se move para frente, no mesmo sentido da 

propagação da onda, levando o surfista junto.] 

 

P.4) Quando um surfista quer fugir da rebentação  atingindo a região onde as ondas não 

rebentam, ele sempre utiliza uma correnteza mar a dentro que acontece na calha da onda. Devido ao 

que essa correnteza acontece?    

[Quando se encontra na calha da onda a água desta região assim, como quem flutua nela, 
se move para trás, contra o sentido de propagação da onda, ou seja, no sentido de alto mar.] 

 

As questões G.1 e G.2 devem ser discutidas em grupo.  

 

G.1) As respostas das questões anteriores que você considera como corretas devem ser 

expostas aos membros do grupo. Discuta com seu grupo sobre suas predições. As suas respostas 

estão de acordo com a de seus colegas? 

 

 Vocês devem discutir as predições de cada componente e confrontar umas com as outras.  

 

G.2) O grupo deve chegar a um modelo final para cada questão anterior, ou seja, uma ideia 

final. Qual seria este modelo ou ideia em relação às cinco questões anteriores?   

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

A atividade experimental consiste em: 

- uma atividade virtual que se encontra no endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/transversais/onda_agua.htm onde é possível 
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perceber o comportamento de uma porção de água (representada por um ponto vermelho) quando 

uma onda passa; 

- analisar a demonstração real em que uma folha flutua em uma vasilha com água e, com 

uma fraca corrente de ar, se provoca uma onda. 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

As atividades experimentais e as perguntas que as acompanha deverão ser realizadas em 

grupos. 

Estas questões devem ser discutidas com os integrantes do grupo. 

  

V.1) No endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/transversais/onda_agua.htm  inicie a animação de 

propagação de onda na água, como na Figura IV.2.2, o tipo de movimento apresenta o ponto 

vermelho quando a onda passa por ele?  

[Este apresenta um movimento elíptico.] 

 

E.1) Observe também na vasilha que tipo de perturbação ocorre com a folha quando a onda 

passa por ela? Confere com suas predições? Em caso negativo, em que se diferenciam suas 

predições e as observações? E em caso afirmativo, o que se confirma? 

[Esta sobe, desce e ao mesmo tempo se desloca para frente e para trás.]  

 

V.2) Focalize o comportamento do ponto vermelho que representa uma porção de água 

quando este está na calha da onda. 

a) Em que direção e sentido esta porção de água se desloca?  

[Esta se desloca para trás.]  
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Figura IV.2.2 - Representação do movimento das partículas de água quando uma onda se propaga. 

 

b) Que tipo de associação é possível fazer com a questão do surfista que está tentando 

atingir a região além da rebentação? 

[Quando o surfista se encontra no vale da onda as partículas de água e o surfista que aí se 
encontra se deslocam para trás, assim como o ponto vermelho quando está nesta posição.]  

c) Confere com suas predições? Em caso negativo, em que se diferenciam suas predições e 

as observações? E em caso afirmativo, o que se confirma? 

  

V.3) Focalize o comportamento do ponto vermelho quando este está na crista da onda. 

a) Em que direção e sentido esta porção de água está se deslocando?  

[Esta está se deslocando para frente.] 

 

b) Que tipo de associação é possível fazer com o surfista que se encontra na crista da onda?  

[Este se desloca para frente em direção à praia, assim como o ponto vermelho quando se 
encontra nesta posição.] 

 

c) Confere com suas predições? Em caso negativo, em que se diferenciam suas predições e 

as observações? E em caso afirmativo, o que se confirma? 

 

Estas questões devem ser discutidas por todos os integrantes da sala de aula. 

 

G.3) Discuta com seus colegas de sala sobre as conclusões do seu grupo e relacione com as 

de todos os grupos. As hipóteses levantadas pelo grupo estão de acordo com a de outros grupos? Se 

a resposta for afirmativa em qual(is)?  
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Estas questões devem ser discutidas por todos os integrantes da sala de aula. 

Com todas as análises e informações que obtiveram, vocês já tem condições de responder à 

problemática inicial. 

G.4) Um nadador no mar que ultrapassa a zona de reb entação é puxado para dentro do 

mar quando se encontra na calha da onda, e é empurr ado para a costa quando se encontra na 

crista da onda. Por que a água do mar tem este comp ortamento? 

[Porque as porções de água que estão na calha se deslocam para trás, em sentido contrário 
ao da propagação da onda, levando o surfista junto com estas. Já na crista da onda as porções de 
água que estão nesta região se deslocam para frente, no mesmo sentido da propagação da onda, ou 
seja, no sentido da costa, levando o surfista junto com estas porções.]   

  

APROFUNDAMENTO 

Questões a serem discutidas por todos os integrantes da sala de aula. 

1. Em um submarino submerso suficientemente em alto mar não se percebe as ondas 

marítimas mesmo quando o mar na superfície está agitado. O que ocorre com as ondas em regiões 

de grandes profundidades?  

[Em regiões de águas profundas, isto é, quando a espessura da lâmina de água é maior do 
que a metade do comprimento de onda, as oscilações da água rapidamente (exponencialmente) 
decaem  com a profundidade, de tal forma que em profundidades da ordem de meio comprimento de 
onda, a amplitude das oscilações é desprezível frente as que acontecem na superfície do mar. Assim 
sendo, mesmo que haja uma tempestade na superfície, o mar é sempre calmo em profundidades 
suficientemente grandes.] 

 

2. Mesmo que em mar alto a direção das ondas seja bem diferente do que na costa, as 
ondas chegam à costa quase perpendiculares a ela? Por que isto acontece?  

[Não importa a direção de onde as ondas venham, elas acabam se encurvando ao se 
aproximarem da costa de modo a chegarem à praia numa direção quase perpendicular a ela.Quando 
uma onda se aproxima da costa com direção que faz um ângulo qualquer com a linha costeira, as 
partes mais próximas da costa passam a reduzir sua velocidade, pois se propagam em uma lâmina 
de água menos espessa. Desta forma, por refração, a direção de propagação das ondas se aproxima 
da normal à linha do litoral, atingindo a costa em direções quase perpendiculares ao litoral.] 
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Figura IV.2.3 - Representação esquemática da mudança na direção de propagação quando ondas 

marítimas se aproximam do litoral, encontrando mar cada vez menos profundo. 

Algumas figuras e animação para discussão destas questões estão no site 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ondas_do_mar. 

 

IV. 3 Guia de atividades: ondas sonoras estacionári as - Tubo de Kundt 

 Muitos instrumentos musicais têm forma de um tubo,  como a flauta e o saxofone, por 

exemplo. O que ocorre com o ar dentro do tubo quand o produz as notas musicais? 

Para chegar à resposta desta questão, você vai inicialmente responder questões mais 

simples. 

Responda individualmente as quatro primeiras questões 

P.1) A extremidade de uma mola está fixa em uma parede. Os elos da outra extremidade 

são comprimidos e imediatamente soltos, de tal modo que um pulso se propaga na direção da mola. 

O que você poderá dizer sobre o comportamento de um dos elos? E sobre a distribuição dos elos no 

espaço? 

[Quando o pulso passa por cada elo faz com que este se desloque para frente para trás e 
voltem à sua posição inicial. Os elos por onde o pulso vai passando sofrem aproximação devido ao 
pulso ter sido gerado por compressão dos elos da extremidade e depois de o pulso ter passado, os 
elos voltam as suas posições iniciais.] 

 

P.2) Como o ar se comporta quando se propaga som por ele? É possível no vácuo a 

propagação do som? Por quê? 

[As partículas de ar se aproximam e se afastam propagando assim a onda sonora. Não é 
possível a propagação no vácuo, pois não há matéria que possa sofrer as vibrações que possibilitam 
a propagação da onda sonora.] 
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P.3) Em cenas de filme ou desenhos animados quando taças de cristal ou até janelas de 

vidro se encontram em regiões onde há certo tipo de som ou música começam a vibrar e algumas 

vezes acabam por se romper. Será possível que o som pode causar este efeito sobre todos os 

objetos? Justifique.  

[Não, somente se a intensidade sonora for suficiente e a frequência natural do material 
coincidir com uma das frequências do som emitido pela fonte sonora de modo que entrem em 
ressonância.]   

 

P.4) Quando se tem onda sonora gerada de forma contínua em um tubo com umas das 

extremidades fechadas por uma parede rígida ocorre reflexão da onda sonora na extremidade 

fechada e rígida do tubo. A onda refletida e a onda incidente sofrem alguma interferência quando se 

encontram? Se a resposta for afirmativa de que forma? Se preferir justifique através de desenho. 

[Elas sofrem interferência, que em certos momentos é construtiva obtendo como resultado 
um som de amplitude ou intensidade elevada e em certos momentos há interferência destrutiva tendo 
como resultado um som de amplitude ou intensidade nula. Se as ondas sonoras entrarem em 
ressonância com a coluna de ar dentro do tubo se obterá como resultado uma onda estacionária.  
Quando se forma uma onda estacionária, se obtém como resultado regiões nas quais as partículas 
de ar que aí estão localizadas sofrem grandes e constantes deslocamentos e regiões onde o ar sofre 
pouco ou nenhum deslocamento. Estes comportamentos não mudam com o tempo, ou seja, regiões 
onde as partículas de ar sofrem deslocamento assim permanecem e regiões onde as partículas de ar 
sofrem pouco ou simplesmente não sofrem deslocamento assim também permanece.]   

 

As questões G.1 e G.2 devem ser discutidas em grupo. 

G.1) As respostas das questões anteriores que você considera como corretas devem ser 

expostas aos membros do grupo. Discuta com seu grupo sobre suas predições. As suas respostas 

estão de acordo com a de seus colegas? 

 Vocês devem discutir as predições de cada componente e confrontar umas com as outras.  

G.2) O grupo pode chegar a um modelo final para cada questão anterior, ou seja, uma ideia 

final. Qual seria este modelo ou ideia em relação às cinco questões anteriores?   

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

A atividade experimental consiste em: 

- gerar uma onda sonora dentro de um tubo de ensaio que contém em seu interior pó de 

cortiça, utilizando para isso um apito de árbitro de futebol; 

- analisar e discutir o comportamento do pó relacionando-o com a onda sonora que se 

propaga no ar em seu interior. Esta atividade é conhecida por tubo de Kundt adaptado.  

- utilizar em vários momentos algumas simulações para relacionar com o experimento; 
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- determinar a frequência do apito utilizando um microfone e um programa de computador 

que permite a análise de sinais sonoros, chamado Spectrogram.  

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

As atividades experimentais assim como as animações e as perguntas que as acompanham 

deverão ser realizadas em pequenos grupos. 

 

V.1) No endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/som/onda_sonora_fendt.htm  

pode-se ver a representação do movimento microscópico do ar quando o som passa por ele. 

Selecione “um lado aberto” e varie a frequência. Como o ar se comporta em cada região dentro do 

tubo? Ao que se deve este comportamento? (Observe a Figura IV.3.1 da animação). 

[Em certas regiões as partículas de ar sofrem pequenos deslocamentos ou nenhum 
deslocamento em torno de suas posições de equilíbrio; em outras regiões, estes deslocamentos são 
maiores, ocorrendo afastamento e aproximação das partículas de ar de forma constante. Observando 
a Figura IV.3.1 da animação é possível perceber que nas regiões onde o ar sofre grandes 
deslocamentos com relação ao ponto de equilíbrio o gráfico é representado por um anti-nó de 
deslocamento, e onde as partículas de ar não sofrem deslocamento em relação ao ponto de 
equilíbrio, o gráfico é representado por um nó de deslocamento.] 

 

 

Figura IV.3,1 - Simulação de uma onda sonora estacionária em um tubo aberto em uma extremidade. 
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Montar o aparato experimental fechando a extremidade aberta do tubo com papel celofanea, 

fixar o tubo, e utilizar o programa Spectrogram para determinar a frequência do apito (veja a Figura 

IV.3.2). Soprar o apito na extremidade fechada com papel celofane. 

 

 

Figura IV.3.2 - Espectro de freqüência para um apito 

 

E.1) Quando se sopra o apito como descrito anteriormente o pó de cortiça sofre uma 

agitação. O que causa este efeito? 

[A onda sonora estacionária que se estabelece no ar no interior do tubo agita o pó de 
cortiça, redistribuindo-o de maneira não uniforme ao longo do tubo.] 

 

E.2) O pó de cortiça se comporta da mesma forma em todas as regiões? Se a resposta for 

negativa, no que se diferencia de região para região? O que faz com que esta diferença aconteça? 

Como se observa no experimento o pó de cortiça se apresenta distribuído de maneira não 

uniforme ao longo do tubo. Em algumas regiões do tubo há um acúmulo de pó, enquanto em 

outras há uma rarefação. Como se explica essa distribuição do pó de cortiça? 

[Nos antinodos de deslocamento da onda estacionária no ar as partículas de cortiça são 
agitadas e acabam por se depositar próximas aos nodos de deslocamento. Nas proximidades dos 
nodos de deslocamento as oscilações do ar possuem amplitudes pequenas quando comparadas 
com a amplitude de oscilação nos antinodos e, portanto o pó de cortiça em contato com o ar é 
“varrido” para os locais onde o ar oscila pouco. Dessa forma pode-se observar aproximadamente 
onde se encontram os nodos e antinodos de deslocamento da onda estacionária e, portanto, se 
estimar o comprimento de onda da onda estacionária.] 

                                                 
a  http://www.walter-fendt.de/ph14br/dopplereff_br.htm 
extremidade do tubo uma parede móvel, cujo efeito sobre a coluna de ar no seu interior é semelhante 
à situação em que não há parede, então, diz-se que esta extremidade do tubo está aberta. Já a outra 
extremidade do tubo está fechada por uma parede rígida, e costuma-se dizer, simplesmente, que o 
tubo está fechado. 
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Explorar simulações sobre ondas sonoras e relacionar com atividade experimental 

desenvolvida. 

V.2) Que associação se pode fazer entre os pontos que representam o ar na animação e o 

pó de cortiça no experimento realizado? 

[Nas regiões onde há acúmulo de cortiça, não há deslocamento das partículas de ar , não 
havendo então transferência de agitação do ar para o pó localizado ali se formando um nó de 
deslocamento, conforme representado na animação. Nas regiões onde as partículas de ar sofrem 
grandes deslocamentos de forma constante, a cortiça também vibra devido à transferência de 
agitação do ar para a cortiça ocorrendo então nesta região um anti-nó de deslocamento das 
partículas de ar como representado na animação.] 

 

Analisar a relação entre o comprimento do tubo e o comprimento de onda para que se 

estabeleça uma onda estacionária através de animações.  

V.3) Qual é a relação entre o comprimento de onda no modo fundamental com o 

comprimento do tubo? Para responder essa questão, observe a Figura IV.3.3 e procure estabelecer 

uma relação matemática em forma de fração entre o comprimento L do tubo e o comprimento de 

onda λ. Você também pode observar a freqüência mais baixa em um tubo com um lado fechado na  

simulação do endereço:  

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/som/harmonicos_fendt.htm 

 

 

Figura IV.3.3 - Representação esquemática das oscilações em um tubo no modo fundamental, em 

cinco diferentes instantes de tempo. À direita, são indicadas simultanemante as oscilações 

correspondentes às maiores amplitudes (1º e 5º instantes de observação)..   

[Em um tubo com uma de suas extremidades fechadas por uma superfície rígida terá 
sempre um nó da onda de deslocamento formado nesta extremidade, ou seja, o movimento 
microscópico das partículas nesta região é nulo. Na extremidade aberta haverá liberdade para oscilar 
e sempre haverá um anti-nó de deslocamento nesta região. A maior onda estacionária que pode se 
formar em um tubo com uma extremidade fechada por uma superfície rígida é uma onda que contem 
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um anti-nó e um nó de deslocamento. O comprimento do tubo é igual a um quarto de comprimento de 
onda,  L = λ/4.] 

 

V.4) Se a onda sonora estacionária formada no mesmo tubo tiver dois nodos de 

deslocamento, qual é a nova relação entre o comprimento do tubo e o comprimento de onda? 

Observe a Figura IV.3.4 e na mesma simulação da questão anterior, analise o movimento 

microscópico e o gráfico resultante deste, selecionando a segunda frequência de ressonância, isto é, 

correspondente ao segundo modo de vibração do tubo com um lado fechado. Escreva esta relação 

matemática em forma de fração entre o comprimento L do tubo e o comprimento de onda λ .  

 [A segunda onda estacionária que pode se formar em um tubo com uma extremidade 
fechada é uma onda que contem dois anti-nós e dois nós de deslocamento, sendo que um nó está 
localizado na extremidade fechada, pois nesta região o ar não tem liberdade para se deslocar. Um 
anti-nó de deslocamento se forma na extremidade aberta, pois nesta o ar está livre para vibrar. O 
comprimento do tubo é igual a três quartos de comprimento de onda. Ou seja, L = 3λ/4. 

 

V.5) Se a onda sonora estacionária formada no mesmo tubo tiver dois nodos de 

deslocamento, qual é a nova relação entre o comprimento do tubo e o comprimento de onda? 

Observe as figuras abaixo e na mesma simulação da questão anterior, analise o movimento 

microscópico e o gráfico resultante deste selecionando a segunda frequência de ressonância, isto é, 

correspondente ao segundo modo de vibração do tubo com um lado fechado. Escreva esta relação 

matemática em forma de fração entre o comprimento Ldo tubo e o comprimento de onda λ .  

[A terceira onda estacionária que pode se formar em um tubo com uma extremidade 
fechada é uma onda que contem três anti-nós e três nós de deslocamento. Esta corresponde a um 
comprimento de onda mais um quarto de comprimento de onda,  L = 5λ/4.] 

 

 

 

Figura IV.3.4 - Representação esquemática das oscilações em um tubo no segundo modo de 
vibração, em cinco diferentes instantes de tempo. À direita, são indicadas simultanemante as 
oscilações correspondentes às maiores amplitudes (1º e 5º instantes de observação). 
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V.6) Como fica a expressão que relaciona o comprimento do tubo com o número n de nodos 

e o comprimento de onda na sua uma forma geral?  

 [L =nλ/4.] , onde n é um número ímpar. Portanto n= 1 ou n = 3, ou n = 5 e assim por 

diante.] 

 

E.4) Utilizando uma régua é possível ter a distância entre dois nós consecutivos ou dois 

anti-nós. Meça esta distância e anote o valor encontrado. O que este valor está indicando? 

....=d   

[A distância entre dois nós consecutivos indica meio comprimento de onda. Sendo 
cmd 6=  então cm126.2==λo comprimento de onda vale 12cm ou 0,12 m.] 

 

E.5) O que ocorre com o pó de cortiça na extremidade fechada e rígida do tubo?  Por que 

isso ocorre?  

[Fica acumulado. Como nesta extremidade do tubo a parede é rígida, o ar aí não tem 
liberdade para se movimentar e junto a ela sempre teremos um nó de deslocamento.]  

 

E.6) O modo fundamental em um tubo fechado por uma superfície rígida em uma de suas 

extremidades ocorre quando há apenas um nó e um anti-nó no interior do tubo. Você está 

percebendo isto acontecer em seu experimento?  

[Não, formam três anti-nós e três nós de deslocamento. A onda estacionária que se forma é 

devido a um harmônico do modo fundamental. Para gerar o nodo fundamental o comprimento do tubo 

deveria ser maior ou a frequência fornecida ser reduzida.] 

 

E.7) Utilizando o apito e o programa  Spectrogram  percebe-se que o valor que pegamos 

como sendo a frequência do apito é sempre o valor de maior valor, ou seja, o modo fundamental. Há 

outros picos de frequência que indicam que o som do apito é composto por mais de uma frequência. 

Mesmo que o som do apito seja composto por várias ondas de frequências diferentes quando este 

som chega aos ouvidos não se percebe as ondas sonoras de diferentes frequências de forma 

individual e sim um som resultante de todas estas. O que se pode afirmar sobre a velocidade das 

ondas que compõem o som que saem do apito e chegam aos nossos ouvidos? 

[O som composto por várias ondas sonoras de diferentes frequências saem do apito e 
chegam aos ouvidos juntas, pode-se concluir então que a velocidade das ondas sonoras de 
diferentes frequências é a mesma.]  

 

E.8) O que se pode concluir em relação à velocidade de propagação do som no ar? 

[É possível concluir que a velocidade do som no ar, não importa qual seja a sua frequência, 
tem um mesmo valor.] 
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V.7) Observe novamente experimento virtual no endereço 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/som/onda_sonora_fendt.htm modificando a 

frequência. Observe no gráfico abaixo da animação. O que ocorre com o comprimento de onda se a 

frequência for aumentada? 

[O comprimento de onda é reduzido.] 

 

E.9) Quando uma onda avança um comprimento de onda ( λ ), uma partícula do meio 

executa uma oscilação; sabe-se que o intervalo de tempo para executar uma oscilação é o período 

(T). Portanto a velocidade de propagação da onda é 
T

λ
v =  ou ainda fλv = , onde f  é a frequência 

da onda. Conhecendo a frequência das ondas sonoras assim como o comprimento de onda dentro do 

tubo calcule a velocidade do som? 

[ fλv = , sendo m12,0=λ  e Hzf 2860= então  343,2m/s.(2860) 0,12v ==  
 A velocidade do som no tubo é de 343,2m/s] 

 

V.8) Volte para o endereço 

 http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/som/onda_sonora_fendt.htm e modifique o 

comprimento do tubo. Para se formar uma onda estacionária no novo comprimento, o que ocorre com 

o comprimento de onda e com a frequência?  Por quê? 

  [Como  λ = 4L  à medida que se aumentar o comprimento do tubo o comprimento de onda 
da onda estacionária que se forma aumentará também. Como a frequência é f =v/ λ conclui-se que se 
o comprimento do tubo aumenta a frequência reduz.] 

 

Com uma flauta doce (como a da Figura IV.3.5) fechar todos os orifícios e utilize o 

programa Spectrogram para observar o maior pico da frequência obtido quando todos os orifícios da 

flauta estiverem fechados (veja a Figura IV.3.6 que representa a frequência fundamental). Anotar na 

Tabela IV.3.1 o resultado.  Repetir o procedimento reduzindo o número de orifícios fechados do pé da 

flauta para o bocal. Anote os resultados na mesma tabela. 

Tabela IV.3.1 Frequências de diferentes notas emitidas em uma flauta doce. 

Orifícios 

abertos do 

pé para o 

bocal 

Todos 

fechados 

1º 

aberto  

1º e 2º 

abertos 

1ºao 3º 

abertos 

1º ao 4º 

abertos 

1ºao 5º 

abertos  

1º ao 6º 

abertos 

1º ao 7º 

abertos 

Frequências 

observadas 

(Hz)  

[290]  [316] [341] [356] [400] [438] [485] [510] 
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Figura IV.3.5 Flauta Doce. 

 

 

Figura IV.3.6 - Espectro de freqüência para a flauta doce. 

 

E.10) O que ocorre com a frequência à medida que os orifícios abertos vão se aproximando 

do bocal? 

[Observando o programa Spectrogram percebe-se que a frequência com maior pico de 
intensidade aumenta à medida que os orifícios abertos se aproximam do bocal. Sendo assim a 
frequência fundamental aumenta à medida que a coluna de ar vai reduzindo.]   

 

 E.11) Que relação é possível fazer entre a flauta doce e tubo de uma extremidade fechada e 

fixa? 

[A flauta doce se comporta com um tubo de uma extremidade fechada sendo esta 
extremidade fechada o bocal da flauta. É possível perceber tanto no tubo quanto na flauta, a medida 
que a coluna de ar para oscilar dentro do tubo diminui a frequência fundamental aumenta.] 
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Discutir a problema inicial com todos os integrantes da sala de aula. 

Com todas as análises e informações que obtiveram vocês já tem condições de responder à 

problemática inicial. 

Muitos instrumentos musicais têm forma de um tubo, como a flauta e o saxofone, por 

exemplo. O que ocorre com o ar dentro deste tubo pa ra que este possa gerar as notas 

musicais conhecidas? 

[As ondas sonoras sofrem interferência, que em certos momentos é construtiva obtendo 
como resultado um som de amplitude ou intensidade elevada e em certos momentos há interferência 
destrutiva tendo como resultado um som de amplitude ou intensidade nula.  Se a onda sonora entrar 
em ressonância com a frequência natural da coluna de ar dentro do tubo se obterá como resultado 
uma onda estacionária que terá a amplitude ou a intensidade aumentada. Dependendo da frequência 
fornecida e do comprimento da coluna de ar dentro do tubo se obtém ondas estacionárias com 
diferentes números de nós de deslocamento. Conservando o comprimento do tubo, quanto maior for 
a frequência fornecida, maior é o número de nós formados sendo que estas frequências não podem 
ser quaisquer.] 

 

APROFUNDAMENTO 

 

Discutir com todos os integrantes da sala. 

                                                                              

No endereço http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/ondas/som/onda_pressao.htm  

tem-se uma simulação que representa a variação de pressão quando há propagação da onda sonora 

em lucite. Qual a relação entre as regiões claras e escuras com a pressão exercida neste meio? 

(Observe o gráfico abaixo da animação para responder). Qual a direção em que se observa variação 

de pressão em relação ao gerador representado na animação?   

[As regiões claras indicam o aumento de pressão no meio, onde partículas deste estão se 
aproximando (sofrendo compressão). As regiões escuras indicam redução de pressão, ou seja, as 
partículas desta região estão se afastando. Pode-se notar que uma região rarefeita antecede 
temporalmente nesta mesma região comprimida. Esse processo se dá devido à transferência de 
energia. A direção em que ocorre variação de pressão coincide com a direção de emissão da onda 
sonora pelo gerador de ondas, por este motivo, diz-se que a onda é longitudinal.]  

 

IV. 4 Guia de atividades: notas musicais e timbre e m instrumentos sonoros 

Quando se escuta uma música consegue-se identificar  os diferentes instrumentos 

utilizados na execução da música, mesmo quando a no ta tocada pelos diferentes instrumentos 

é a mesma. O que faz com que o som de cada instrume nto seja diferente?   

Para chegar à resposta desta questão, você vai inicialmente responder questões mais 

simples e realizar as atividades propostas para então ao final retornar a esta. 

Responda individualmente as cinco primeiras questões 
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P. 1) Quando se escuta um coral cantado percebe-se que há pessoas que têm uma voz 

mais grave e outras com voz mais aguda. Qual a diferença entre um som grave e um agudo?  

[O som grave parece ser “mais grosso”, mais baixo que o agudo, o que faz com que esta 
diferença ocorra é a frequência fundamental do som emitido pelas pessoas, sendo que a do som 
grave tem uma menor frequência fundamental  do que a do som agudo.]   

 

P. 2) Por que motivo o músico quando toca um violão altera a posição do dedo que 

pressiona uma das corda no braço do violão? O que ocorre com o som emitido pela corda à medida 

que há um encurtamento na parte da corda vibrante? 

[O músico altera a posição do dedo para alterar o comprimento da parte da corda que vibra, 
obtendo assim diferentes notas musicais. O som fica cada vez mais agudo, ou seja, aumenta a 
frequência da onda que se forma na corda assim como a frequência da onda sonora emitida.] 

 

P. 3) Quais são as notas musicais conhecidas? O que faz com que as notas musicais sejam 

diferentes? 

 [Dó, Ré Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A frequência fundamental que cada nota apresenta, sendo que 
a nota Dó é a nota de menor frequência dentro de uma oitava e o Si, a de maior.] 

   

P. 4) Quando o volume sonoro de um aparelho de som é intensificado o que ocorre com a 

altura do som?  

[No dia-a-dia costuma-se dizer que o som está alto quando a intensidade sonora é grande, 
mas em física altura do som não está associada à intensidade sonora, mas sim à frequência, isto é, 
ao fato de que os sons são percebidos como graves ou agudos. Sendo assim no ponto de vista 
científico a altura do som nada tem a ver com a intensidade.]  

 

P. 5) Em garrafas de diferentes comprimentos, quando se sopra  paralelamente  à boca 

destas garrafas se percebe que há sons emitidos. O que acontece com os sons produzidos com 

garrafas de diferentes comprimentos? 

[O som tem sua frequência aumentada à medida que a garrafa reduz de comprimento, ou 
seja, o som se torna mais agudo.] 

 

As questões G.1 e G.2 devem ser discutidas em grupo. 

G. 1) As respostas das questões anteriores que você considera como corretas devem ser 

expostas aos membros do grupo. Discuta com seu grupo sobre suas predições. As suas respostas 

estão de acordo com a de seus colegas? 

Vocês devem discutir as predições de cada componente e confrontar umas com as outras.  

G. 2) O grupo pode chegar a uma ideia final para cada questão anterior. Qual seria esta 

ideia em relação às cinco questões anteriores?   
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ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

A atividade experimental consiste em: 

- gerar ondas sonoras dentro de garrafas de diferentes tamanhos e observar as frequências 

fundamentais; 

- utilizar um violão para analisar e discutir as diferentes notas musicais geradas usando 

como recurso o software Spectrogram;  

- usar um diapasão de frequência igual ao da nota Lá e comparar com a mesma frequência 

fundamental da nota Lá do violão analisando semelhanças e diferenças; 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Pegue garrafas de vidro de diferentes tamanhos e sopre pronunciando a palavra tu de tal 

forma que a corrente de ar  que sai de sua boca  esteja aproximadamente perpendicular à boca das 

garrafas. Utilize o microfone e o software Spectrogram para anotar a frequência fundamental 

produzida em cada garrafa. 

Questões devem ser discutidas em grupo. 

E. 1) Qual é a diferença do som obtido com a maior garrafa em relação à menor? 

[A menor garrafa fornece um som mais agudo, “mais fino” e a maior, um som mais grave 
“mais grosso”.] 

 

E. 2) Observando no software Spectrogram, o que diferencia os sons obtidos de diferentes 

garrafas quanto às suas frequências? 

[Quanto menor for a garrafa, maior será a frequência do pico de maior intensidade que se 
pode observar com o  software Spectrogram. Por isto percebem-se sons mais agudos em garrafas 
pequenas do que nas grandes.] 

 

E. 3) Relembre a atividade realizada com a flauta doce do 3º guia de atividades. Qual é a 

relação entre o comprimento das garrafas e a distância entre os orifícios os quais vão sendo abertos 

em direção ao bocal da flauta?  

[Os dois se comportam como um tubo com uma extremidade aberta, sendo assim o que é 
importante é o comprimento da coluna de ar dentro do tubo e não o seu formato.] 

 

 E. 4) Dentro de qualquer tubo (seja em garrafas,de diferentes comprimentos, em uma flauta 

ou tubos de ensaio) o que ocorre com a frequência do som emitido à medida que o comprimento da 

coluna de ar é reduzida?  

[À medida que o comprimento da coluna de ar é reduzido a frequência dos sons emitidos 
aumenta.] 
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Com o violão analise as notas musicais obtidas utilizando o software Spectrogram. Anote a 

frequência fundamental para cada uma das cordas . 

E. 5) Os violões possuem seis cordas. Quais os valores das frequências fundamentais 

obtidas em cada corda (inicie da mais fina para a mais grossa)? Anote na Tabela IV.4.1 os 

respectivos valores. 

 

Tabela IV.4.1 Freguências fundamentais das seis cordas de um violão. 

 

 

 

  

 

[Frequências em Hz:  307, 241, 192, 145, 110, 82] 

 

E. 6) Qual a dependência entre a espessura da corda e a frequência obtida? 

[Se as cordas são do mesmo material e estiverem igualmente tensionadas, a corda com 
maior diâmetro vibrará com menor frequência.] 

 

Utilize o software Spectrogram para observar o que ocorre com a frequência quando, em 

uma mesma corda, for alterada a posição do dedo que a pressiona, encurtando o segmento vibrante.  

E. 7) O que ocorre com o valor da frequência a medida que o segmento vibrante vai sendo 

reduzido? 

[Quando a corda é encurtada, aumenta a frequência do som fundamental.]  

Escolha uma corda do violão entre a primeira (mais fina) e a sexta (mais grossa). No braço do violão 

existem traços transversais ao braço, que são chamados de trastes. Para a corda escolhida, 

posicione o dedo indicador em cada espaço entre um traste e outro em doze intervalos seguidos. 

Anote os valores na Tabela IV.4.2. 

 

Tabela IV.4.2 Frequências obtidas para uma mesma corda de violão e diferentes posições do dedo 

indicador entre os trastes. 

Intervalos 

entre trastes 

toda 

corda 

1º e 

2º 

2º e 

3º 

3º e 

4º 

4º e 

5º 

5º e 

6º 

6º e 

7º 

7° e 

8º 

8º e 

9º 

9º e 

10º 

10º 

11º 

11º 

12º 

12º 

13º 

Frequências 

(hz) 

=1f  =2f
 

=3f
 

=4f
 

=5f
 

=6f
 

=7f
 

=8f
 

=9f
 

=10f
 

=11f
 

=12f
 

=13f
 

 

 [Frequências em Hz: 330, 349, 370, 392, 416, 440, 467, 494, 523, 555, 588, 623, 660.] 

Cordas 1º corda 2º corda 3º corda 4º corda 5º corda 6ºcorda 

Frequências 

(Hz)       
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E. 8) Qual é a corda escolhida? 

 

 A escala musical é uma sucessão de tons e semitons até completar uma oitava, iniciando-

se e finalizando-se pela mesma nota. 

Observe uma das sequências possíveis completando uma oitava na Figura IV.4.1:  

 

Figura  IV.4.1 Representação esquemática das notas musicais compreendidas em uma oitava. 

 

Resolva a razão entre as frequências de trastes consecutivos e preencha a Tabela IV.4.3.  

Tabela IV.4.3 Razão entre as frequências de trastes consecutivos,  

E.9) Há alguma relação entre cada uma das razões de frequências dos intervalos entre 

trastes calculada na tabela anterior?  

[Todas as razões são de aproximadamente 1,06, sendo esta a razão entre cada semitom. 
Sendo assim, foi obtido uma oitava de doze notas musicais.] 

 

E.10) As frequências fundamentais obtidas em cada corda solta da mais fina para a mais 

grossa ou seja de maior para menor frequência são respectivamente o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi (sendo 

que esta está a duas oitava a baixo do 1º Mi). Qual foi a nota obtida na corda solta que o grupo 

escolheu? 

Discuta com todos os componentes da turma as próximas questões (E.11 e E.12). 

Razão entre 

frequências  
1

2

f

f

 2

3

f

f

 
3

4

f

f

 4

5

f

f

 5

6

f

f

 6

7

f

f

 7

8

f

f

 8

9

f

f

 
9

10

f

f

 
10

11

f

f

 
11

12

f

f

 
12

13

f

f

 

Resultado obtido 
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E.11) Questionar o que segue ao(s) grupo(s) que escolheram a primeira corda (corda mais 

fina) e o(s) que escolheram a última corda (corda mais grossa). Quais as frequências fundamentais 

obtidas para estes grupos? 

E.12) Qual é a relação matemática entre o Mi da corda mais fina para o Mi duas oitavas 

abaixo na corda mais grossa?  

[A frequência fundamental da nota Mi na corda mais grossa é 4 vezes menor da frequência 
fundamental da nota Mi na corda mais fina.]  

 

Depois de responder a questão E10 e conhecer a Figura IV.4.11 referente as notas musicais 

que formam uma oitava, vocês  já tem condições de relacionar as frequências estabelecidas em cada 

espaço entre um traste e outro com as notas musicais referentes a estes. Preencha a Tabela IV.4.4 

com as frequências já conhecidas da em cada intervalo e na coluna abaixo preencha com  as notas 

musicais referentes a cada frequência.  

Tabela IV.4.4.Frequências e correspondentes notas musicais.  

 

Intervalos 

entre trastes 

toda 

corda 

1º 

e 

2º 

2º 

e 

3º 

3º 

e 

4º 

4º 

e 

5º 

5º 

e 

6º 

6º 

e 

7º 

7° 

e 

8º 

8º 

e 

9º 

9º e 

10º 

10º 

11º 

11º 

12º 

12º 

13º 

Frequências 

(Hz) 

             

Nota musical               

[Frequências em Hz: 330, 349, 370, 392, 416, 467, 494, 523, 555, 588, 623, 660. 

Nota musical: Mi, Fá, Fá#, Sol, á, Lá#, Si, Dó, Ré, Ré#, Mi]] 

 

Questões ( E.13 e E.14) devem ser discutidas em grupo. 

Analise a mesma nota musical gerada pelo violão e um diapasão que é um instrumento que serve 

para medir frequência. Observe os picos de intensidade de frequência no software Spectrogram 

do violão e o diapasão para a mesma nota musical.  

 

E.13) Um método tradicional de afinar um violão é utilizar um diapasão que emite a nota 

Lá na frequência de 440Hz comparando com a nota emitida na 1º corda ajustada na 5º casa, pois 

quando afinada esta também deve emitir o som de frequência Lá igual a 440Hz. Observando no 

software Spectrogram há alguma diferença entre os picos de frequência do violão para o 

diapasão? Pode-se dizer que o som emitido pelos dois é exatamente o mesmo? 
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[Sim há diferença pois o diapasão gera apenas um pico de frequência enquanto a corda 
do violão gera diversos picos, sendo que o maior deles tem o mesmo valor de frequência do 
diapasão. O som não deve ser exatamente o mesmo, pois no violão este é composto por outras 
frequências alem da fundamental, enquanto no diapasão o som emitido é composto por apenas 
uma frequência.] 

 

Modifique a posição do toque mantendo a mesma corda pressionada no mesmo traste. 

Aproxime o toque da ponte onde a corda está presa. A mesma nota deve ser produzida. 

E.14) Quando se modifica a posição do toque na mesma corda esta  emite a mesma 

nota musical mas o som emitido não é exatamente o mesmo. O que gera esta diferença? 

[Não, mesmo que a frequência fundamental seja a mesma, a corda produz harmônicos 
de diferentes intensidades. Mesmo que os harmônicos sejam os mesmos a medida que o toque 
se aproxima do cavalete onde a corda está presa o som fica mais metálico pois os harmônicos se 
salientam  ou seja suas intensidades aumentam.]  

 

Utilizando um Piano On-line no endereço: 

http://www.apronus.com/music/flashpiano.htm toque nas teclas virtuais e observe as frequências 

fundamentais (maior pico de intensidade) utilizado para isso o software Spectrogram. Utilize 

também o violão procure o intervalo que emita a mesma nota musical (mesma frequência 

fundamental)  da primeira tecla do piano. 

E.15) Observe o comportamento dos picos de frequência além da fundamental. Estes 

picos de frequências (da nota emitida pelo violão e da nota emitida pelo piano) têm os mesmos 

valores?  

[Não, os picos de frequência além do fundamental têm diferentes valores de frequência.]  

 

E.16) O som que você escuta quando a mesma nota é emitida é exatamente a mesma? 

Se a resposta for negativa, o que faz com que este som seja diferente? 

[Não é exatamente o mesmo. O que faz com que o som emitido pela mesma nota 
musical seja diferente são as frequências harmônicas que junto com a fundamental compõe o 
som. A qualidade que nos permite reconhecer sons provenientes de instrumentos diferentes 
quando tocam a mesma nota denomina-se timbre.] 

 

Discutir a problema inicial com todos os integrantes da sala de aula. 

Com todas as análises e informações que obtiveram vocês já têm condições de responder à 

problemática inicial. 

Quando se escuta uma música consegue-se identificar  os diferentes instrumentos 

utilizados na execução da música, mesmo quando a no ta tocada pelos diferentes instrumentos 

seja a mesma. O que faz com que o som de cada instr umento seja diferente?   

[Mesmo que a frequência fundamental seja idêntica, os harmônicos não são. Devido a estes 
harmônicos o som de uma mesma nota musical na mesma oitava é diferente para diferentes 
instrumentos musicais. A qualidade que nos permite reconhecer sons provenientes de instrumentos 
diferentes quando tocam a mesma nota denomina-se timbre.] 
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APROFUNDAMENTO 

 

 Algum componente do grupo deve trazer um instrumento musical diferente do violão que ele 

saiba tocar ou pedir para que um amigo que saiba venha para a sala de aula trazendo este 

instrumento. 

Analise os diferentes picos de frequência nas mesmas notas musicais que os diversos 

instrumentos emitem utilizando para isso o software Spectrogram.  

 

IV. 5 Guia de atividades: efeito Doppler e batiment os sonoros  

 

O som que você escuta quando uma ambulância com a s irene ligada se aproxima é 

diferente do que quando ela se afasta. O que ocorre  com as características do som quando a 

ambulância se aproxima e quando se afasta para que o som nos pareça diferente? 

Para chegar à resposta desta questão, você vai inicialmente responder questões mais 

simples e realizar as atividades propostas para então ao final retornar a esta questão. 

 

P.1) Dois músicos com violões idênticos tocam no mesmo instante exatamente a mesma 

nota musical, mas um dos violões está desafinado. Como é possível perceber através do som emitido 

pelos dois, que um deles está desafinado? 

[Através de um fenômeno conhecido como batimento, pois as cordas deveriam estar 
emitindo a mesma nota e o desafinamento leva a uma delas emitir uma frequência ligeiramente 
diferente da outra, ocorrendo uma alternância no tempo entre a interferência construtiva e destrutiva 
(batimentos).] 

 

Uma buzina em repouso em relação a você toca continuamente e tem sua frequência 

correspondente à nota musical Ré. Quando a buzina estiver se deslocando você poderá escutar as 

notas Mi ou Dó.  

P.2) Qual destas notas você escuta quando a buzina se aproxima?  

[Quando a fonte se aproxima do observador o comprimento de onda observado é menor e a 
frequência da onda recebida pelo observador fica maior do que a frequência emitida efetivamente. 
Desta forma a nota que poderá ser percebida pelo observador em repouso em relação a buzina é a 
nota de maior frequência, sendo esta nota Mi ] 

P.3) Qual destas notas você escuta quando a buzina se afasta?  

[Quando a fonte se afasta do observador o comprimento de onda observado é maior e a 
frequência da onda recebida pelo observador fica menor que a frequência emitida efetivamente. 
Desta formaa nota que poderá ser percebida pelo observador em repouso em relação a buzina é a 
nota de menor frequênci,a sendo esta nota Dó.]. 
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As questões G.1 e G.2 devem ser discutidas em grupo. 

G. 1) As respostas das questões anteriores que você considera como corretas devem ser 

expostas aos membros do grupo. Discuta com seu grupo sobre suas predições. As suas respostas 

estão de acordo com a de seus colegas? 

 

 Vocês devem discutir as predições de cada componente e confrontar umas com as outras.  

G. 2) O grupo pode chegar a uma ideia final para cada questão anterior. Qual seria esta 

ideia em relação às quatro questões anteriores?   

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

A atividade experimental consiste em: 

- utilizar uma animação do endereço http://www.seed.slb.com/pt/scictr/lab/doppler/train.htm 

que consiste em um músico em um trem executando uma nota, enquanto um observador está no lado 

de fora escutando e tentando determinar que nota está sendo tocada; 

- usar o software Batimento para compreender o comportamento de ondas sonoras de 

frequências ligeiramente diferentes quando se superpõem em um ponto do espaço e com o software 

Spectrogram analisar o gráfico resultante da amplitude em função do tempo dos batimentos sonoros;  

- analisar o que ocorre com o som emitido em uma frequência única e definida, pela caixa 

de som do computador quando a caixa é aproximada e afastada da parede.  

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

No endereço http://www.seed.slb.com/pt/scictr/lab/doppler/train.htm clique na imagem para 

iniciar a simulação que consiste em um músico em um trem em movimento executando uma nota, 

enquanto outra pessoa está no lado de fora escutando e tentando determinar que nota está sendo 

tocada; 

Clique no menino e em “GO” para iniciar a simulação e ouvir o som que o menino escuta no 

lado de fora do trem. 

V.1) O que ocorre com o som que o menino escuta à medida que o trem se aproxima? 

[O som que o menino escuta tem sua frequência aumentada, sendo assim, o som que 
chega aos ouvidos do menino é mais agudo do que o som do instrumento sonoro caso este estivesse 
em repouso em relação ao menino.] 

V.2) O que ocorre com o som que o menino escuta à medida que o trem se afasta? 

[O som que chega ao menino tem sua frequência reduzida, sendo assim, o som que chega 
ao ouvido do menino é cada vez mais grave à medida que a fonte sonora se afasta.] 
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A visualização da propagação de uma onda pode ser feita em termos de suas frentes de 

onda, ou seja, da distribuição geométrica dos pontos da onda que apresentam uma mesma fase, 

digamos, dos pontos da crista da onda. Por exemplo, nas Figuras IV.6.1 e IV.6.2 pode-se ver as 

frentes de onda de uma onda plana e de uma circular que se propagam na superfície da água. 

              

Figura IV.6.1 Frentes de onda de uma onda plana.       Figura IV.6.2 Frentes de onda de uma onda 

         circular. 

As ondas sonoras geradas por uma fonte pontual em repouso são esféricas, como 

representada na Figura IV.6.3. Logo, as frentes de onda também são esféricas. Uma representação 

das frentes que se propagam em um plano pode ser vista na figura abaixo. 

 

Figura IV.6.3 - Representação das frentes de onda produzidas por uma fonte pontual 

 

Na simulação http://www.walter-fendt.de/ph14br/dopplereff_br.htm você poderá ver as 

frentes de onda que se aproximam e se afastam de um observador em um plano.  

Observe na simulação como se comportam as ondas emitidas por fontes em movimento. 

V.3) Desenhe a frente de onda: 

a) quando a fonte sonora se aproxima do observador; 

b)  quando a fonte sonora se afasta do observador; 

c) o que ocorre com em cada caso com a distância entre as frentes de onda? Compare com 

o caso em que a fonte está parada. 
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V.4) Qual é a diferença na representação das distâncias entre as frentes da onda (cristas 

das ondas) sonora que saem do violino em movimento e se dirigem ao menino quando o trem se 

aproxima e quando o trem se afasta? 

[Quando comparamos o comprimento de onda emitido pelo violino em repouso em relação 
ao observador com o comprimento de onda detectado pelo observador quando o violino está em 
movimento, constatamos que são diferentes: quando o violino se afasta do observador, o 
comprimento de onda que chega ao observador é maior do que quando o violino está em repouso; 
quando o violino se aproxima do observador, o comprimento de onda que chega ao observador é 
menor do que quando está em repouso. Esta variação do comprimento de onda e, 
consequentemente da frequência é devido o movimento relativo fonte-observador, sendo conhecido 
como “efeito Doppler”.]  

 

Voltando para o endereço http://www.seed.slb.com/pt/scictr/lab/doppler/train.htm , clique na 

menina que toca o violino no trem, para modificar o referencial de observação. A menina está parada 

neste novo referencial. 

V.5) Há diferença entre o som que o menino escuta quando o trem se aproxima e se afasta 

dele para o som que a menina escuta quando o mesmo trem se aproxima e se afasta do menino?  

[Quando o observador é o menino, o som que ele escuta tem sua frequência alterada 
quando o trem passa. Quando o observador é a própria menina a frequência do som não sofre 
alterações, pois a fonte não está em movimento em relação à menina.] 

 

 É possível descrever o efeito Doppler para a fonte em movimento e o observador em repouso 

de uma forma quantitativa como segue.  

 A fonte em repouso emite uma onda de comprimento 
s

s

f

v
=λ . O som tem sua velocidade 

constante em relação ao meio no qual se propaga (ar). Quando a fonte está em movimento o 

comprimento de onda deixa de ser 
s

s

f

v
 pois conforme a fonte sonora se aproxima da pessoa, o 

intervalo de tempo entre as frentes de onda é menor devido à velocidade da fonte. Quando a fonte 

sonora passa a se afastar do observador então as frentes de onda sucessivas que alcançam a 

pessoa estão mais espaçadas e consequentemente o intervalo de tempo entre elas aumenta. O 

comprimento de onda que chega ao observador é dado por: f
vv fontes

1
)( −=λ , onde fontev , é a 

velocidade da fonte e é considerada positiva quando a fonte se aproxima e negativa quando a fonte 

se afasta. f é a frequência da fonte e sv  é a velocidade do som em relação ao meio. Então, para 

este observador a onda terá uma frequência 0f  dada por: 

λ
sv

f =0 , ou seja )(

.
0

fontes

s

vv

vf
f

−
=  

No endereço 

http://phy03.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/ondas/efeitoDoppler/Doppler.html ,  
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considere a onda como sendo uma onda sonora com a velocidade de aproximadamente 340m/s. 

Determine a velocidade da fonte, que deve ser menor que a do som, e o comprimento de onda.  

V.6) Com as equações discutidas anteriormente você tem condições de calcular a 

frequência da onda percebida pelo observador em repouso.  

a) Que velocidade da fonte que você escolheu?  

b) Qual a frequência do som? 

c) Qual a frequência do som percebida pelo observador?  

 

Com o software Batimento selecione duas frequências próximas e inicie o processo. 

V.7) Há alguma particularidade no som que se escuta? 

[A intensidade do som varia periodicamente, passando por máximos e mínimos alternados.] 

 

V.8) Quando se escuta o som resultante destas duas frequências é possível perceber o 

efeito chamado batimento. Devido a que estes batimentos acontecem? 

[Quando duas fontes sonoras emitem sons com frequências muito próximas, é possível 
perceber, em uma dada posição, a interferência entre as ondas sonoras que em certos momentos é 
destrutiva e em outros é construtiva. Como as ondas sonoras têm pequenas diferenças de frequência 
e estão interferindo umas com as outras, em certos instantes, esta interferência será construtiva 
(estão em fase) e em outros instantes será destrutiva (fora de fase). A interferência construtiva, assim 
como a destrutiva, se altera de forma periódica desde que não haja mudanças nas frequências dos 
sons emitidos.] 

 

Com as duas frequências em execução no software Batimento abra o software Spectrogram 

analise qual o comportamento do gráfico à medida, em que se visualiza o batimento (exemplo Figura 

IV.6. 4). 

V.9) Como a interferência é percebida no gráfico resultante?   

[Quando duas ondas sonoras se encontram em fase em um ponto do espaço seus máximos 
coincidem e as amplitudes se somam. Mas como suas frequências são ligeiramente diferentes, em 
um momento posterior as ondas se encontrarão totalmente fora de fase e as amplitudes se 
subtrairão, tendo como resultado intensidade sonora nula. No gráfico vê-se que a amplitude é zero ou 
muito pequena. A amplitude varia constantemente desde o valor máximo até o mínimo e retorna 
novamente para o máximo e assim sucessivamente.] 

  

No endereço http://www.if.ufrgs.br/fis183/applets/stationary.html observe as animações e 

responda a próxima questão.  

V.10) Qual a diferença entre os batimentos e  as ondas estacionária? 

[As ondas estacionárias são formadas devido à superposição de ondas de mesma frequência. 
O(s) ponto(s) em que a interferência é destrutiva (nós) são fixos, quando a frequência é mantida fixa.  
O efeito de batimento se deve a ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes.  Em um 
ponto do espaço as ondas se superpõem de forma construtiva quando em fase e, em um instante 
posterior elas se encontrarão totalmente fora de fase, ocorrendo superposição destrutiva. Então se 
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naquele ponto do espaço estiver um observador, ele notará que a intensidade sonora varia 
periodicamente, aumentando e diminuindo.]  

 

  

Figura IV.6.. Espectro sonoro do fenômeno de batimento visualizado com o software Spectrogram. 

 

No Software Batimento modifique as frequências aumento a diferença entre elas (exemplo 
Figura IV.6.5).  

 

E.1) Por que as ondas sonoras devem ter pequenas diferenças entre as frequências para se 

perceber os batimentos?  

[À medida que a diferença de frequência entre as ondas sonoras aumenta a frequência dos 
batimentos também é aumentada. A capacidade auditiva humana não consegue discernir que o som 
está variando de intensidade se esta variação for muito rápida, isto é, se os batimentos tiverem 
frequência superior a 10 Hz aproximadamente.] 

E.2) Como se pode calcular a frequência de batimentos, para duas frequências af  e bf , 

sendo ba ff > ?  

[Pode-se calcular por: fbat = fa - fb ou também por: fbat = 1/Tbat, onde Tbat é o tempo de repetição 
dos batimentos (Se inicialmente as ondas estão em fase, acontecendo então  uma interferência 
construtiva, o período será o intervalo de tempo para que estas ondas estejam em fase novamente)].  

 

No software Batimento selecione apenas uma frequência em execução, aproxime e afaste 

da parede a caixa de som do computador e com o software Spectogram observe o comportamento do 

gráfico (exemplo Figura IV.6.6).  
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Figura IV.6.5. Espectro sonoro do fenômeno de batimento visualizado com software Spectrogram, 

 

Figura IV.6.6. Espectro sonoro do fenômeno de batimento visualizado no software Spectrogram, 
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E.3) O que se percebe em relação ao som resultante à medida que se aproxima e afasta 

alternadamente a caixa de som da parede?  A que este efeito se deve? 

[Quando uma fonte sonora emite ondas que são refletidas por uma parede, as ondas 
refletidas possuem comprimento de onda menor (maior frequência) do que as ondas incidentes se a 
fonte se aproxima da parede. Caso a fonte se afaste da parede, o som refletido terá comprimento de 
onda maior (menor frequência) do que o do som incidente. Um observador posicionado próximo de 
uma fonte que se movimente em relação à parede,acaba por receber simultaneamente sons 
provenientes diretamente da fonte e sons refletidos pela parede; ora, esses dois sons possuem 
freqüências diferentes, o que ocasiona o já conhecido fenômeno dos batimentos.] 

 

Discutir a problema inicial com todos os integrantes da sala de aula. 

Com todas as análises e informações que obtiveram vocês já têm condições de responder à 

problemática inicial. 

O som que você escuta quando uma ambulância com a s irene ligada se aproxima é 

diferente do que quando ela se afasta. O que ocorre  com as características do som quando a 

ambulância se aproxima e quando se afasta para que o som nos pareça diferente? 

[Quando a ambulância se aproxima de mim, recebo ondas sonoras provenientes da sirene 
com comprimento de onda menor (portanto frequência maior) do que receberia caso a sirene 
estivesse estacionada. Quando a ambulância se afasta de mim, recebo ondas sonoras provenientes 
da sirene com comprimento de onda maior (portanto frequência menor) do que receberia caso a 
sirene estivesse estacionada. Esse fenômeno que implica variações na frequência das ondas devido 
ao movimento relativo fonte-observador é denominado “efeito Doppler”. Portanto, quando a 
ambulância se aproxima e depois se afasta de mim, acabo por receber sons provenientes da sirene 
em movimento com frequência maior (sons mais agudos) e depois com frequência menor (sons mais 
graves). Algo semelhante ocorre com o som captado pelos microfones estacionados próximos às 
pistas de corrida: quando o carro de corrida se aproxima do microfone o som é mais agudo do que 
quando ele se afasta. ] 

 

APROFUNDAMENTO 

 

No endereço 

http://phy03.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/ondas/efeitoDoppler/Doppler.html  

é possível observar além do efeito Doppler também as ondas de choque, como as geradas por um 

avião supersônico. Para observar este efeito basta elevar a velocidade da fonte de tal forma que esta 

se torne maior do que a velocidade do som.  

Ao que se deve a formação de ondas de choque?  

[Quando a velocidade do avião se aproxima muito da velocidade das ondas sonoras que ele 
emite (lembremos que a velocidade do som em um meio não é alterada pelo movimento da fonte que 
o origina) as cristas das ondas sonoras à frente do avião se sobrepõem, formando uma crista única, 
de amplitude bem maior do que a amplitude de qualquer uma das ondas originais. Se o avião 
acelerar para uma velocidade igual a do som, ou seja, com a mesma velocidade de deslocamento de 
suas ondas de pressão, este estará comprimindo o ar à sua frente acompanhando as ondas. Se o 
avião viajar com velocidade maior do que a do som, também aparecerá uma região de ar a alta 
pressão na frente do avião. Um barco navegando com velocidade maior do que a das ondas que ele 
gera na água também produz um efeito análogo; vemos o aparecimento junto à proa do barco de 
uma onda de grande amplitude. Assim, à frente de um objeto que se move através do ar, a pressão 
do ar fica maior do que o seu valor normal. Quando o objeto se move com velocidade igual ou 
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superior a das ondas sonoras, a crista única passa a ter uma amplitude muito grande e recebe o 
nome de onda de choque.] 

Logo após a passagem de um avião supersônico é possível ouvir um estrondo sônico. O 

que faz com que este estrondo aconteça? 

[Se o avião ultrapassa a velocidade do som, ele estará deixando para trás as ondas de 
pressão que vai produzindo. Quando o ar é comprimido, sua pressão e densidade aumentam, 
formando uma onda de choque. Em vôo supersônico, o avião produz inúmeras ondas de choque. As 
ondas de choque geradas por um avião em vôo supersônico atingirão o solo depois da passagem do 
avião que as está produzindo. Uma pessoa no solo verá o avião passar sem escutar ruído algum, até 
que as ondas de choque finalmente alcancem essa pessoa, que então ouvirá um forte estrondo. 
Semelhantemente uma pessoa que esteja na beira da água onde navega um barco com velocidade 
superior a das ondas que ele gera na água, somente perceberá a chegada das ondas originadas no 
barco após a passagem do barco.] 
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V. Comentários finais 

 

 Neste texto apresentamos uma proposta para a condução de atividades experimentais reais 

integradas com atividades virtuais, respeitando uma concepção de ciência contemporânea, como é a 

de Laudan, e dando espaço à interações sociais, indispensáveis à aprendizagem, segundo a teoria 

sócio-interacionista de Vygtosky. Oferecemos ao leitor cinco guias de atividades sobre o tema de 

ondas mecânicas, a serem desenvolvidos por alunos do ensino médio, em um total de 

aproximadamente 20h-aula. È importante  enfatizar, entretanto, que a estrutura do guias propostos 

pode ser aplicável a qualquer conteúdo de Física. 

 Um aspecto promissor dessa proposta é que ela foi  desenvolvida em condições reais de sala 

de aula, com alunos do terceiro ano de uma escola pública de Santa Catarina (Escola de Ensino 

Médio Antônio Knabben, Gravatal, SC) e os resultados foram muito positivos, conforme relatado 

constante na dissertação de mestrado de Morini (2009). Ao leitor interessado em aplicação de 

atividades desse tipo recomendamos fortemente a leitura da dissertação de Morini (ibid.).  

 Esperamos que esse texto sirva, no mínimo, de inspiração para os professores refletirem 

sobre à sua postura nas aulas de Física, especialmente no que se refere à sua visão sobre o fazer 

Ciências. 
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Apêndice  

Teste conceitual  

 

Neste apêndice apresentamos um teste conceitual que propomos que seja aplicado como pré e pós-

teste. Nesta versão do teste suprimimos os espaços deixados em branco para que os alunos 

apresentassem as suas respostas discursivas. 

 

Nas questões que seguem, apresente os motivos que o  levam a pensar que sua resposta 
esteja correta. 

  

1- Em inúmeros filmes de ficção científica, em cena de batalhas espaciais é possível ouvir estrondos 
quando uma nave atinge outra e também se vê a explosão das naves mesmo estando ambas no 
vácuo do espaço sideral. Seria possível ver e ouvir a explosão das duas naves caso um observador 
estivesse próximo do local onde ocorreu tal acontecimento?  

 

2- O som é um exemplo de uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um 
exemplo de uma onda transversal. O que difere ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas 
transversais? 

 

35 - Uma onda sonora propaga-se no ar com frequência, comprimento de onda e velocidade. Quando 
esta onda atinge a superfície de um lago, penetra no lago e continua a se propagar na água. Haverá 
alguma alteração (aumentará, diminuirá, ou não sofrerá alteração) na frequência, no comprimento de 
onda e na velocidade de propagação? 

 

4 - Uma corda é esticada por duas pessoas pelas extremidades como representado na figura 1, e 
cada uma envia um pulso na direção da outra. Os pulsos têm o mesmo formato, mas estão invertidos 
como mostra a figura. O que ocorrerá com os pulsos quando se cruzarem? 

 

Figura 1 

 

5 - Pelo efeito de difração da onda sonora, é possível que o Pedro ouça a voz da Maria, situada atrás 
de um muro de concreto. A luz também se comporta como uma onda, ou seja, também pode sofrer 
difração. Por que motivo Pedro não visualiza Maria quando ela está atrás do muro? 

 

Nas questões que seguem, escolha a alternativa que melhor responde a questão. 

 

                                                 
5  http://www.fisicalegal.net/exercicios/ondas/ondas1.html 
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66 - Olhando o movimento de uma folha que flutua na superfície de um lago calmo quando por ela 
passa uma onda, o que o observador verá? 

a) O movimento da folha apenas na direção vertical, em um movimento de sobe e desce. 

b) A folha acompanhar a onda. 

c) A folha se movimentar na direção vertical, em um movimento de sobe e desce, e 
concomitantemente na direção horizontal, em um movimento de vai e vem.  

d) O movimento da folha apenas na direção horizontal, em um movimento de vai e vem.  

 

7a- (UFES 2001) A perturbação senoidal, representada na figura no instante t=0, propaga-se da 
esquerda para a direita em uma corda presa rigidamente na sua extremidade direita. A velocidade de 
propagação da perturbação é de 3m/s e não há dissipação de energia nesse processo. 

Assinale a alternativa contendo a figura que melhor representa a perturbação após 1s. 

  

 

 

 8a- (UnESP 93) O caráter ondulatório do som pode ser utilizado para eliminação, total ou parcial, de 
ruídos indesejáveis. Para isso, microfones captam o ruído do ambiente e o enviam a um computador, 
programado para analisá-lo e para emitir um sinal ondulatório que anule o ruído original indesejável. 
O fenômeno ondulatório no qual se fundamenta essa nova tecnologia é a: 

a) interferência. 

b) difração. 

c) polarização. 

d) reflexão. 

e) refração.  

 

9a- (PUCCamp 2001) Quando se ouve uma orquestra tocando, consegue-se distinguir diversos 
instrumentos, mesmo que estejam tocando a mesma nota musical. A qualidade fisiológica do som 
que permite essa distinção é 

a) a altura. 

b) a intensidade. 

c) a potência. 

d) a frequência. 

e) o timbre.  

                                                 
6 GASPAR, A. Física série Brasil, v. Único, 1ª edição, Editora Ática, 2004.   
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10b-(UFPel-RS) A tabela abaixo apresenta as frequências, em hertz, dos sons fundamentais de notas 
musicais produzidas por diapasões que vibram no ar em um mesmo ambiente. 

Dó  Ré  Mi  Fá  Sol  Lá  Si  

264 297 330 352 396 440 495 

 

a) O comprimento de onda do som Lá é menor do que o som Ré, mas ambos propagam-se com 
mesma velocidade; 

b) O som Si é mais grave do que o som Mi, mas ambos têm o mesmo comprimento de onda. 

c) O som Sol é mais alto do que o som Dó e se propaga com maior velocidade.  

d) O som Fá é mais agudo do que o som Ré, mas sua velocidade de propagação é menor. 

e) O som Lá tem a maior velocidade de propagação do que o som Dó, embora seus comprimentos de 
onda sejam iguais. 

 

11b-(Acafe-SC7) É difícil ouvir o orador em certos auditórios por causa do eco e da reverberação de 
suas palavras. Uma maneira de corrigir isso é: 

a) instalar um amplificador e alto-falantes. 

b) pendurar tapetes e cortinas pesadas nas paredes do auditório. 

c) pedir silêncio à platéia. 

d) instalar caixas de sons por todo o auditório; 

e) instalar aparelhos de ar condicionado no auditório. 

 

12b- (UFMG 2000) Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em 
consequência, são produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. 

Comparando-se uma onda produzida em uma das cordas do violão com a onda sonora 
correspondente, é CORRETO afirmar que as duas têm: 

a) a mesma amplitude. 

b) a mesma frequência. 

c) a mesma velocidade de propagação. 

d) o mesmo comprimento de onda.  

 

Nas questões que seguem, responda conforme solicita do na questão. 

  

13a- (UnB 98c) As ondas têm presença marcante na vida das pessoas. Elas ocorrem em conversas e 
músicas, na televisão e em ruídos diversos. Algumas ondas têm como característica, a necessidade 
de um meio material para se propagarem e, às vezes, são chamadas de ondas materiais ou 
mecânicas, a exemplo do som e de uma onda se propagando em uma corda. Por outro lado, há 
também ondas que não precisam de um meio material, como, por exemplo, a radiação 
eletromagnética (luz). Contudo, em qualquer dos casos, a presença de um meio afeta bastante a 
propagação das ondas. Quais das afirmativas sobre ondas você considera como sendo verdadeira ou 
falsa.  

 

                                                 
7 A questão foi levemente alterada ou sofreu inserções. 
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Marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

(  ) O efeito chamado de difração somente ocorre com a luz. 

(  ) Se uma onda se propaga com velocidade v em uma corda, cada ponto dessa corda também se 
move com velocidade v. 

 (  ) A velocidade de propagação de uma onda independente do meio. 

(  ) O efeito chamado de interferência somente ocorre com ondas que se propagam em meios 
materiais;  

(  ) A refração é uma característica  que ocorre com qualquer onda, seja ela mecânica como o som ou 
eletromagnética como a luz. 

(  ) Somente se tem superposição de ondas quando estas têm mesma frequência e amplitude.  

(  ) Para que se forme onda estacionária é necessário que as ondas componentes tenham mesma 
amplitude e frequência. 

(  ) Sempre que há reflexão de uma onda, haverá formação de onda estacionária.  

(  ) Quando uma onda se refrata ao encontrar a superfície de separação de dois meios transparentes 
e de diferentes densidades, a frequência permanece constante.  

(  ) Ondas transportam energia e quantidade de movimento. 

 

14b- (UFMS)Suponha um violeiro destro que dedilhe uma viola de 10 cordas com a mão direita e 
escolha as notas com a mão esquerda. Ao correr a mão esquerda, fixando certos pontos sobre a 
corda da viola, o violeiro define as notas musicais que tirará do instrumento ao dedilhar. Qual(ais) 
da(s) afirmativa(s) justifica(m) fisicamente a ação do violeiro ao dedilhar: 

a) modifica a velocidade das ondas nas cordas da viola ao pressionar em diferentes pontos da corda  
sobre o braço da viola 

b) modifica a intensidade das vibrações ao pressionar diferentes pontos da corda sobre o braço da 
viola. 

c) modifica a frequência das vibrações das cordas da viola ao pressionar diferentes pontos da corda 
sobre o braço da viola. 

d) modifica o comprimento de onda das vibrações das cordas da viola ao pressionar diferentes pontos 
da corda sobre o braço da viola.   

e) modifica tanto a velocidade das ondas nas cordas da viola como a intensidade das vibrações ao 
pressionar diferentes pontos da corda sobre o braço da viola. 

 

15b - (PUC-PR) Instrumentos musicais de sopro, como saxofone, oboé e clarinete, empregam a ideia 
de onda sonora estacionária em tubos, pois são emitidas ondas sonoras de grande amplitude para as 
frequências de ressonância ou harmônicos correspondentes. Sobre esse assunto, marque qual (is) 
da(s) alternativa(s) está(ão) incorreta(s). 

a) O harmônico fundamental em tubo sonoro aberto em ambas as extremidades tem um nodo e um 
ventre. 

b) A extremidade fechada de um tubo sonoro fechado sempre corresponde a um nodo de 
deslocamento.   

c) Em tubos abertos, todos os harmônicos podem existir; já em tubos fechados, apenas os 
harmônicos ímpares existem. 

d) Para um tubo fechado, a frequência do segundo harmônico é maior do que a do primeiro 
harmônico.
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