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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente texto, que acompanha um painel sobre audição humana, é produto de um 

trabalho do Mestrado Profissional em Ensino de Física, realizado por Laura Rita Rui, sob orientação 

da Profa. Dra. Maria Helena Steffani do Instituto de Física da UFRGS.  

Esse trabalho propôs uma nova abordagem da Física para alunos da oitava série do Ensino 

Fundamental, cujo principal objetivo é proporcionar ao estudante dessa série um primeiro contato 

com a Física de forma motivadora, capaz de ajudá-lo na construção de conceitos físicos 

fundamentais. O estudo do Som naturalmente levou-nos à produção de materiais interdisciplinares, 

principalmente com Ciências e Biologia, e culminou no aprofundamento do processo da audição 

humana. 

Optamos pela produção de um painel, intitulado A Física na audição humana, acompanhado 

de um texto complementar que aprofunda as informações contidas nele. Nesse texto são destacadas 

algumas frases que remetem o leitor a notas de rodapé as quais indicam, através da menção Saiba 

mais sobre... , a existência de materiais de apoio didático sobre o assunto. Alguns desses materiais 

estão apresentados na forma de atividades, tais como questionários, sugestões de trabalho de campo, 

roteiros de exploração através das novas tecnologias e dissertação como proposta interdisciplinar 

com Língua Portuguesa. No final incluímos uma sugestão de oficina que explora a Física em 

instrumentos musicais não convencionais e que pode ser realizada em trabalho interdisciplinar entre 

professores de Física e Música. 

 Embora este texto ainda esteja longe de dar conta de toda a complexidade do assunto, 

certamente contém bem mais informações do que as encontradas nos livros didáticos de Física e de 

Biologia para o ensino básico. Além disso, dificilmente as escolas de ensinos fundamental e médio 

têm, no seu acervo bibliográfico, livros que tratem desse assunto com a profundidade que o fizemos. 

Avaliamos ser importante produzir um material visando não somente as necessidades da oitava série 

do Ensino Fundamental, mas que pudesse também ser usado por professores de Ensino Médio e 

para o seu próprio aperfeiçoamento. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Física explica boa parte do funcionamento do nosso corpo através da Biofísica que, 

segundo Durán,  

 

... como área de conhecimento interdisciplinar, tem estado em constante evolução nas últimas 

décadas, porque pesquisas e estudos mais recentes na ciência da vida levam a novos 

questionamentos. Na biofísica são estudados em escala macroscópica e microscópica os fenômenos 

físico-biológicos que envolvem organismos vivos e, em nível molecular, os comportamentos 

resultantes dos vários processos da vida, além da interação e da cooperação entre os sistemas 

altamente organizados de macromoléculas, organelas e células. Os pré-requisitos para seu estudo 

são conhecimentos fundamentais de física, biologia, química... (DURÁN, 2003) 

  

 Ouvir é um dos cinco sentidos humano1 e para que uma pessoa escute, uma gama 

considerável de eventos precisam acontecer: um som audível deve ser produzido, deve haver um 

meio para que esse som se propague e atinja o seu aparelho auditivo, este deve funcionar e 

transmitir as informações do som (freqüência, amplitude, timbre) para o nervo auditivo. Este último, 

por sua vez, deve conduzir tais informações, via células auditivas, para o encéfalo que interpretará o 

som. É um longo caminho que perpassa muitos fenômenos físicos. 

O pianista clássico e compositor, J. M. Wisnik apresenta sua definição de som no seu livro O 

som e o sentido – uma outra história das músicas: 

Sabemos que som é onda, que os corpos vibram, que essa vibração se transmite para a 

atmosfera sob a forma de uma propagação ondulatória, que o nosso ouvido é capaz de captá-la e 

que o cérebro a interpreta, dando-lhe configurações e sentidos (WISNIK, 1999). 

Para haver som, é necessário fazer vibrar um meio2. Muitas vezes podemos sentir ou até 

mesmo ver essas vibrações: coloque os dedos sobre a garganta e sinta as suas cordas vocais 

vibrarem enquanto você fala ou perceba a vibração de um diapasão que, depois de perturbado, é 

mergulhado em água. 

 A vibração se propaga pelo ar através das partículas que o formam3, gerando zonas de 

maior e menor pressão, respectivamente zonas de compressão e rarefação, num movimento de 

vaivém, pois o meio é elástico. Logo, as partículas do meio não se transmitem junto com o som pelo 

ambiente, o que se propaga é a energia de vibração que deu origem ao som. 

Mas atenção: todo som gera uma vibração no meio pelo qual se propaga, mas nem toda 

vibração produz som audível para nós4. Ou seja, existem sons que não podemos ouvir. 

Por experiência diária, sabemos que quando a intensidade do som (popularmente conhecida 

como volume) é baixa, ou seja, o som é fraco, temos dificuldade de ouvir. Essa dificuldade de ouvir 

sons fracos (ou de volume baixo) depende de pessoa para pessoa, aumentando muito na velhice. 

                                                 
1 Saiba mais sobre... Pensando no assunto, página 29. 
2 Saiba mais sobre... O caráter vibratório do som, página 31. 
3 Saiba mais sobre... Propagação longitudinal e propagação transversal, página 35. 
4 Saiba mais sobre...Os sons não audíveis: infra e ultra-sons, página 37. 
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Mas também os nossos ouvidos não têm capacidade de perceber sons com freqüências muito baixas 

- abaixo de 20 Hz (os infra-sons), ou freqüências muito altas - acima de 20 000 Hz (os ultra-sons). Por 

isso dizemos que a faixa de freqüências de sons audíveis para o homem está entre 20 e 20 000 Hz. 

Mas isso também pode variar de pessoa para pessoa, pois o limite superior da audição humana 

declina com o envelhecimento. Esse processo é chamado presbiacusia (JOURDAIN, 1998). 

 
Ouvido 
externo

Ouvido 
médio

Ouvido
 interno

Ossículos

Janela oval

Nervo
 auditivo

Cóclea

Ilustração: Dudu Sperb

Membrana timpânica
Canal auditivoOrelha

 
 
 
 Figura 1: O ouvido humano é dividido em três partes: os ouvidos externo, médio e interno, 

sendo que ocorrem processos mecânicos no ouvido externo e médio, e processos mecânicos e 

elétricos no ouvido interno. Isso explica também porque o ouvido interno é o mais complexo de todos, 

ligado diretamente ao encéfalo pelo nervo auditivo. 

  

É importante ressaltar que o encéfalo faz parte do sistema auditivo, já que é ele que 

decodifica os impulsos elétricos gerados no ouvido interno. Sem o encéfalo os sons não teriam 

sentido para nós. 
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3. O OUVIDO EXTERNO 

 

O ouvido externo é formado pelo pavilhão auditivo ou orelha, e pelo canal auditivo. 

O pavilhão auditivo é constituído de cartilagem revestida de pele. Seu formato (cheio de 

curvas, sulcos e elevações) age como um funil, ajudando as ondas sonoras5 a se concentrarem no 

canal auditivo mediante reflexões. 

O canal auditivo - que se estende por aproximadamente 2,5 cm, tem pêlos e cera que agem 

como filtros, protegendo o ouvido da entrada de sujeira do exterior. É através do canal auditivo que as 

ondas sonoras são concentradas por reflexões e levadas até o tímpano, já no ouvido médio. 

 

trajetória do som
que será refletido

trajetória do som 
refletido

canal auditivo

pavilhão 
auditivo

trajetória do som 
direto

Ilustração: Laura Rui  
 

Figura 2: O som pode entrar pelo canal auditivo de maneira direta, ou ser refletido pelo 

pavilhão auditivo, cujo formato é essencial para que ocorram essas reflexões. 

 

As diferenças entre o tempo do som que chega diretamente e o som refletido pelo pavilhão 

auditivo é percebido sutilmente e muda conforme a posição ou o movimento da fonte de som. Isso faz 

com que localizemos as fontes de som. 

Um exemplo disso é a localização de carros de polícia e ambulância devido ao som 

emitido.6 

 Para entendermos melhor a importância do pavilhão auditivo na captura dos sons verticais, 

faça a seguinte experiência: 

• corte um papelão em forma de um quadrado, grande o suficiente para cobrir toda a sua 

orelha; 

• faça um orifício pequeno (um pouco maior que o tamanho de uma ervilha) no centro do 

quadrado de papelão; 

                                                 
5 Saiba mais sobre… Atividades com o programa Construindo Sons, página 41. 
6 Saiba mais sobre... O efeito Doppler, página 45. 
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• encoste o quadrado de papelão na sua orelha e perceba a diferença de escutar um som com 

o quadrado de papelão e sem ele.  

  

O pavilhão auditivo pode variar muito nas diversas classes de animais, dependendo dos hábitos e 

necessidades de sobrevivência. Na verdade, apenas os mamíferos possuem pavilhão auditivo e, em 

algumas espécies, ele é realmente fundamental. 

 

 
 Figura 3: O feneco, de hábitos noturnos, tem os pavilhões auditivos gigantes devido a duas 

razões importantíssimas para sua sobrevivência: captar os sons menos intensos de suas presas na 

escuridão do deserto e ajudar na dissipação do calor corporal - função vital para animais que vivem 

em climas muito quentes (STEVENS et al, 1969). 

 

 
Figura 4: Sem dúvida, os morcegos têm o mais eficiente sistema para captar sons de todos os 

animais. Apesar de existirem muitas famílias de morcegos, todos dependem da localização de sons 

para a sobrevivência. Os morcegos orientam-se e localizam a caça funcionando como o sonar de um 

navio: eles emitem ultra-sons que são refletidos pelos objetos, ou seja, eles se localizam por ecos: a 

ecolocalização (DURÁN, 2003). 
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Vôo visando 

alimentação 

Duração 

aproximada do 

estalido 

(milisegundos) 

Freqüência do 

estalido emitido 

(kHz) 

Durante a 

procura do 

alimento 

até 2,5 100 a 25 

Durante a 

aproximação 
até 1 70 a 25 

Durante a 

captura 
até 0,5 90 a 7 

 

Tabela 1: Os morcegos emitem o som em forma de pulsos ultra-sônicos ou estalidos, que 

podem variar de 7 000 Hz a 100 000 Hz e durar de 1 a 5 milisegundos, dependendo se o animal 

estiver voando para se alimentar ou para desviar de obstáculos pequenos ou perto do solo. Observe 

os valores aproximados dos sons emitidos pelos morcegos nas três etapas da caçada ao alimento 

(DURÁN, 2003). 

 

Na verdade, animais como os golfinhos e as baleias emitem e percebem ultra-sons e infra-

sons também. Os elefantes emitem sons de chamamento para os indivíduos de seu grupo que 

chegam a aproximadamente 15 Hz. As baleias emitem infra-sons entre 6 e 16 Hz. Os infra-sons são 

ondas mecânicas de grande alcance, ao contrário dos ultra-sons. 

Como o som se propaga na água a 1 500 
s
m

 , pelo sistema de ecolocalização, em 2 s, 

uma baleia pode “ver” objetos situados a 1 500 m de distância 7(DURÁN, 2003). Costuma-se 

dizer que as baleias criaram a primeira rede mundial de comunicação à distância, sem precisar de 

computadores! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Saiba mais sobre... Estudo da velocidade, página 47. 
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4. O OUVIDO MÉDIO 

 

 
Figura 5: A participação do ouvido médio começa quando as ondas sonoras atingem o 

tímpano fazendo-o vibrar, e termina quando o estribo pressiona a janela oval, já no ouvido interno 

(STEVENS et al, 1969). 

 

O tímpano assemelha-se a um tambor: é uma membrana elástica, com cerca de 0,1 mm de 

espessura e entre 9 e 10 mm de diâmetro, e fortemente esticada. Quando o som atinge o tímpano, a 

energia associada à perturbação do ar (meio em que o som se propagava) é transmitida à membrana 

timpânica, fazendo-a vibrar de acordo com a freqüência e amplitude do som que a atingiu. Se o som 

for agudo, o tímpano vibra mais rapidamente do que se o som fosse grave; se o som for forte (alta 

amplitude), o tímpano vibra com movimentos maiores do que se o som fosse fraco (baixa amplitude). 

Na verdade, o som empurra e puxa o tímpano, num movimento contínuo, já que as ondas sonoras 

são formadas por regiões de compressão e rarefação das partículas do ar. Essas perturbações do 

tímpano são transmitidas, via ossículos, à janela oval num movimento de pistão.  

 Mesmo que os sons que pressionam o tímpano sejam fortes, o tímpano sofre apenas 

movimentos microscópicos. Esses movimentos não são suficientes para estimular o órgão de Corti 

(parte mais importante em todo o processo da audição, já no caracol do ouvido interno, que é 

preenchido completamente por líquidos). Para que as vibrações das ondas sonoras atinjam 

eficientemente o ouvido interno, estimulando o órgão de Corti, o som é amplificado ainda no ouvido 

médio por um conjunto de ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. 

Mas por que o nosso ouvido não é feito de modo que o som pressione diretamente a janela 

oval?  

O fato é que o ouvido interno está preenchido completamente por líquidos (a perilinfa e 

a endolinfa) e não por ar8. É necessária uma pressão maior para fazer vibrar um líquido do que para 

fazer vibrar o ar e são os ossículos os responsáveis por tal amplificação. 

                                                 
8 Saiba mais sobre... Refração do som, página 53. 
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Figura 6: Observe na figura as diferenças entre as áreas demarcadas do tímpano e da janela 

oval (que faz contato com o estribo) (STEVENS et al, 1969). 

 

A pressão (força dividida pela área) na janela oval pode tornar-se maior do que a pressão no 

tímpano se: 

(1) a força sobre a janela oval for maior do que a força no tímpano, ou 

(2) se a área da janela oval for menor que a área do tímpano.  

     Mas acontecem as duas coisas: os ossículos atuam como alavancas e aumentam a força na 

janela oval e a área da janela oval é muito menor que a área do tímpano.  

 

 Considerando que o estribo tem aproximadamente o diâmetro de um grão de arroz, 2 mm, e 

lembrando que o tímpano tem cerca de 10 mm de diâmetro, podemos estimar suas áreas:  

 

 Área de um círculo: 

 

 Área do tímpano:  

 

 Área do estribo: 

 

 Concluímos que a área do estribo é, aproximadamente, 25 vezes menor do que a área do 

tímpano                     , por isso a pressão que o estribo faz sobre a janela oval é aproximadamente 25 

vezes maior que a pressão que o tímpano faz sobre o martelo! É por isso que dizemos que os 

ossículos amplificam os sons. 

 Mas o que acontece com os ruídos que já chegam ao tímpano muito intensos e não podem 

ser ainda mais amplificados, sob pena de danificar o sistema auditivo? 
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Ossículos

Músculo
tensor do
tímpano

Tímpano
Músculo
estapédio

Tuba de
eustáquio

Janela
redonda

Cóclea

Janela oval

 
 

Figura 7: Dois músculos, que estão juntos ao crânio, enrijecem e diminuem o movimento dos 

ossículos à medida que a intensidade do som aumenta (observe-os na figura 7). Um deles, o músculo 

tensor do tímpano, liga o osso da cavidade do ouvido médio ao martelo e retém o tímpano, reduzindo 

sua capacidade de vibração. O outro, o músculo estapédio, afasta o estribo da janela oval, que é o 

ponto de contato com o ouvido interno. 

 

Quando esses músculos se contraem, acionados por um som muito forte como em festas ou 

shows, ocorre o chamado reflexo de atenuação. Após um tempo de exposição, esse reflexo fica 

“saturado” e quando saímos para longe do som, ouvimos um zumbido constante (tinido). Mas o 

reflexo de atenuação ocorre entre 50 e 100 milisegundos após o som ter alcançado o ouvido; esse 

retardo de tempo possibilita que haja prejuízo ao ouvido interno, principalmente se o som for 

repentino e muito intenso, como por exemplo, uma explosão. A atenuação do som é muito maior em 

baixas do que em altas freqüências (BEAR et al, 2002). 

A intensidade (I) é uma propriedade física do som e está associada à energia de vibração da 

fonte sonora. A onda sonora transporta essa energia, distribuindo-a em todas as direções do espaço. 

A uma dada distância da fonte sonora, quanto maior for a potência P (energia por unidade de tempo) 

da fonte, maior será a intensidade do som. Para obter a intensidade I é preciso levar em conta 

também a área S perpendicular à direção de propagação da onda sonora. Matematicamente 
S
P

I = , 

cuja unidade no Sistema Internacional de unidades é watt por metro quadrado �
�

�
�
�

�
2m

W
. 
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A menor intensidade de som que o ouvido humano pode ouvir é da ordem de 10-12 
2m

W  . Já a 

maior intensidade suportável situa-se em torno 1 2m
W

. 

Usa-se uma unidade especial para expressar essa grande variação de intensidades 

percebidas pelo ouvido humano: o bel (B). O significado dessa unidade é o seguinte: dois sons 

diferem de 1 B quando a intensidade de um deles é 10 vezes maior (ou menor) que a do outro, 

diferem de 2 B quando essa intensidade é 100 vezes maior (ou menor) que a do outro, de 3 B quando 

ela é 1 000 vezes maior (ou menor) que a do outro, e assim por diante. Na prática, usa-se o decibel 

(dB), que corresponde a 1/10 do bel (UFRGS, Concurso Vestibular 2002). 

 

 
 

Gráfico 1: Para o intervalo de freqüências de 20 a 20 000 hertz, os limites da audição 

humana: sons com intensidade em torno de 1dB mal podem ser ouvidos; uma conversação normal 

gira em torno de 60 a 70 dB; acima de 100 dB causam desconforto e intensidades em torno de 120 

dB causam dor. As escalas de freqüência e intensidade são logarítmicas. 

 

O gráfico mostra que a sensibilidade auditiva não é a mesma para todas as freqüências: 

quanto mais grave for o som, maior a intensidade necessária para percebê-lo. Por outro lado, a 

sensibilidade aumenta muito para os sons com freqüências em torno de 1 800 hertz. Mesmo sons 

com nível intensidade cerca de 0 dB �
�

�
�
�

� −
2

1210
m
W

 podem ser percebidos nessa faixa de freqüências. 
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Devemos levar em conta que o gráfico apresenta os valores relativos e não absolutos da 

intensidade, nível de intensidade e freqüências de sensibilidade da audição humana. Conforme citado 

anteriormente, a sensibilidade varia de pessoa para pessoa, e um dos fatores pode ser a idade: 

quanto maior a idade menor a sensibilidade para ouvir os sons de maior freqüência, e o nível de 

intensidade sonora deve aumentar para que um som seja percebido pelo ouvido. 

Em média, a freqüência máxima que uma pessoa de 45 anos pode ouvir é da ordem de 12 

kHz. O nível mínimo de intensidade sonora de uma nota, por exemplo de 4 000 Hz, deve ser, em 

média cerca de 10 dB mais intenso para uma pessoa de 45 anos do que para uma de 20. (OKUNO, 

1982) 

A contínua exposição a sons muito intensos por um determinado tempo - acima de 80 dB, 

pode causar danos irreversíveis ao sensível órgão de Corti, causando doenças graves tais como 

neurose, insônia e, conseqüentemente, queda de produtividade física e mental. 

A Legislação Brasileira, na Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho Portaria 

3214/78, estabelece os limites de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes (com 

equipamento de proteção): 85 dB para uma exposição máxima de 8 horas por dia e 115 dB para uma 

exposição máxima de 7 minutos por dia. A legislação também prevê que uma exposição contínua a 

ruídos superiores a 85 dB pode causar perdas permanentes de audição e, apenas 5 dB acima disso 

(90 dB), exige que o tempo de exposição seja reduzido à metade (4 horas). Esses limites nos fazem 

perceber que os danos à audição não dependem somente da intensidade do ruído, mas também do 

tempo de exposição. 

Em geral, sons agudos e intensos causam lesão no ouvido interno e podem causar lesões no 

ouvido médio (ossículos) e sons graves e intensos podem não causar lesão, mas há perda de 

discriminação de freqüências graves necessárias para entender a fala humana. 

Quando ocorrem grandes variações na pressão atmosférica, a tuba de eustáquio (Figura 7) 

que liga o ouvido médio à faringe através de uma válvula, que normalmente está fechada, se abre 

permitindo entrada ou saída de ar. 

Durante a descida dos aviões, ou viagens com subida ou descida de serras, muitos 

passageiros sentem desconforto no ouvido justamente pela mudança na pressão atmosférica: 

quando nos dirigimos a regiões de maior altitude, a pressão atmosférica diminui. Durante viagens 

com mudança de altitude, é possível que a pressão atmosférica exterior fique diferente da pressão 

interna no ouvido médio, causando desconforto. Uma leve tossida pode igualar essa diferença de 

pressão, fazendo com que uma quantidade de ar entre ou saia do ouvido médio através da tuba de 

eustáquio, aumentando ou diminuindo a pressão neste e igualando-a assim à pressão atmosférica. 
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5. O OUVIDO INTERNO 
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Figura 8: O caminho percorrido pelo som desde o ouvido médio, que inicia no tímpano, até o 

final do ouvido interno, que finaliza na janela redonda. 

 

O ouvido interno é formado pela cóclea - que é parte do sistema auditivo responsável pela 

transformação do som em sinal neural, e pelo labirinto - que nada tem a ver com a audição, apenas 

com a manutenção do equilíbrio do corpo. 

A cóclea é aproximadamente do tamanho de uma ervilha e consiste de um canal ósseo 

espiralado, dividido (incompletamente) por finas lâminas ósseas em três canais separados, chamados 

de escala vestibular, escala média e escala timpânica, totalmente preenchidas por líquidos. 

As escalas vestibular e timpânica se comportam como um único sistema hidrodinâmico pelo 

fato de estarem conectadas no ápice da cóclea por um orifício chamado helicotrema (figuras 8 e 10). 

A transmissão integral da pressão da perilinfa, que é um líquido incompressível, através dessas 

escalas é explicada pelo Princípio de Pascal.  
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Figura 9: A cóclea em corte transversal mostrando a divisão coclear em escalas vestibular e 

timpânica, e no centro a escala média.  

 

A perilinfa percorre as escalas vestibular e timpânica, em sentidos contrários, transmitindo os 

movimentos à membrana de Reissner e à membrana basilar - que são as “paredes” da escala média, 

e conseqüentemente à endolinfa. 
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Figura 10: A representação da cóclea desenrolada para visualizarmos a localização e 

diferença morfológica da membrana basilar dentro da cóclea, ao longo dos seus aproximados 34 mm. 

 

A membrana basilar é particularmente importante, por dois motivos: é sobre ela que está o 

órgão sensorial da audição – o órgão de Corti, e é nessa membrana que os sons agudos e graves 

são distinguidos. “As diferenças de pressão resultantes, através da divisão coclear, entre as duas 

escalas flexibilizam (deslocam) a membrana basilar para cima e para baixo, colocando-a em 

movimento como uma bandeira tremulante.” (ROEDERER, 1998). 
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Figura 11: A membrana basilar não se comporta da mesma maneira para sons de 

freqüências diferentes. Isso se deve a duas propriedades estruturais que ela possui: é cerca de cinco 

vezes mais larga no ápice do que na base e, conseqüentemente, a rigidez do ápice é muito menor do 

que na base (fator 100 ou 10 000, conforme Bear et al e Roederer, respectivamente). 

  

A energia de uma onda sonora está diretamente associada à freqüência da onda. 

“Se a freqüência for alta, a base mais rígida da membrana vibrará muito, dissipando a maior 

parte da energia e a onda não propagará para muito longe. Sons de baixa freqüência, contudo, geram 

ondas que se propagarão até o ápice flexível da membrana antes que a maior parte da energia tenha 

se dissipado” (BEAR et al, 2002). Podemos simular esse fenômeno fixando uma das extremidades de 

uma régua numa mesa e colocando-a vibrar na outra extremidade (como um trampolim). Fixando-a 

em diferentes pontos de seu comprimento, obteremos diferentes freqüências de vibração, gerando 

sons mais graves ou mais agudos. Repita o experimento com réguas diferentes. 

 “Em outras palavras, para cada freqüência existe uma região de estimulação máxima, ou 

“região de ressonância”, na membrana basilar” (ROEDERER, 1998). 
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Figura 12: Os movimentos da membrana basilar estimulam o sensível órgão de Corti, que se 

estendem sobre a membrana, por todo o seu comprimento. A posição da ondulação de maior 

amplitude na membrana basilar determinará qual parte do órgão de Corti será ativada, transformando 

as informações em impulsos elétricos para serem enviados ao encéfalo, via nervo auditivo.  
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Figura 13: Uma região da membrana basilar em corte. A membrana propriamente não 

aparece, pois fica localizada abaixo da estrutura que é o órgão de Corti. Estes são formados por 

células ciliadas externas, células ciliadas internas e seus estereocílios. (Fonte: Cortesia de I. Hunter-

Duvar e R. Harrison, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontário, Canadá). 

  

As células ciliadas internas estão dispostas em uma única fileira e somam aproximadamente 

3 500 células. As células ciliadas externas estão dispostas em três fileiras que, juntas, têm entre 15 

000 e 20 000 células.  

 As células ciliadas são assim chamadas, pois cada uma possui aproximadamente 100 

estereocílios (em média com 5 µm de comprimento) que se projetam para fora da membrana reticular. 

 Vamos analisar a estrutura do órgão de Corti, em corte transversal na figura 12: 

1) Os pilares de Corti estendem-se entre a lâmina reticular e as membranas basilares, 

dando sustentação estrutural ao órgão; 
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2) as células ciliadas externas e internas – que são os receptores auditivos - estão 

rigidamente conectadas entre a lâmina reticular e a membrana basilar e aos pilares de Corti. Essas 

estruturas movem-se como uma unidade, devido aos movimentos transmitidos pela membrana basilar; 

3) os cílios dessas células são os chamados estereocílios; 

4) a membrana tectorial é um tecido gelatinoso, suspenso na endolinfa que estende-se 

do modíolo - parte central da cóclea - e fica em contato com as pontas dos estereocílios das células 

ciliadas externas;  

5) o gânglio espiral contém os neurônios ou células nervosas - que são as unidades 

fundamentais de processamento e transmissão dos sinais gerados. 
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membrana basilar

Ilustração: Laura Rui  
  

Figura 14: A deflexão da membrana basilar e, conseqüentemente, da membrana tectorial, 

causando o deslocamento dos estereocílios. 

 

Quando a membrana basilar move-se para cima, a lâmina reticular move-se para 
cima e em direção ao modíolo. Inversamente, o movimento para baixo da 
membrana basilar faz com que a lâmina reticular mova-se para baixo, afastando-se 
do modíolo. Quando a membrana reticular se move, aproximando-se ou se 
afastando do modíolo, também o faz igualmente com relação à membrana tectorial. 
Pelo fato de a membrana tectorial firmar as extremidades dos estereocílios das 
células ciliadas externas, a movimentação lateral da lâmina reticular em relação à 
membrana tectorial desloca os estereocílios dessas células para um lado ou para o 
outro. (BEAR et al, 2002). 
 
 

Os estereocílios das células ciliadas internas estão suspensos na endolinfa. 

 Então, a membrana basilar transmite os movimentos aos estereocílios das células ciliadas 

internas e externas de maneira diferenciada: 

 - as extremidades dos estereocílios das células ciliadas externas em contato com a 

membrana tectorial movem-se de acordo com o deslocamento desta; 

 - as extremidades livres dos estereocílios das células ciliadas internas movem-se de acordo 

com a velocidade da endolinfa. 

 O movimento, em sentidos contrários, da membrana basilar e da membrana tectorial é 

chamado ação de corte.  
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Figura 15: Se duas membranas flexíveis são unidas numa extremidade e então encurvadas, 

movem-se em sentido contrário uma à outra. No caso da estrutura mostrada na figura 14, o modíolo é 

a extremidade que une a membrana basilar e a membrana tectorial (STEVENS et al, 1969). 

 

 Como o órgão de Corti gera sinais elétricos e os envia ao encéfalo para que, finalmente, este 

interprete os sons? 

 O movimento dos estereocílios das células ciliadas dá início a uma série de processos 

eletroquímicos nessas células.  Para entender como esses processos eletroquímicos ocorrem, vamos 

discutir a composição química da perilinfa e da endolinfa, líquidos que preenchem a cóclea.                                      

 A perilinfa (líquido na escala vestibular e timpânica), semelhantemente ao líquido extracelular, 

tem baixas concentrações de K+ (0,007 mol) e altas concentrações de Na+ (0,14 mol). A endolinfa 

(líquido na escala média), semelhantemente ao líquido intracelular, tem altas concentrações de K+ 

(0,15 mol) e baixas concentrações de Na+ (0,001 mol). A membrana de Reissner separa os dois 

líquidos, mas por ser muito delgada (tem a espessura de duas células) permite que Na+ da perilinfa 

seja absorvido pela estria vascular (figura 10) que secreta K+ na endolinfa. Esse processo deixa a 

endolinfa com um potencial elétrico cerca de 0,08 volts (80 mV) mais positivo que a perilinfa. 
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Figura 16: O processo de geração do sinal elétrico, que será enviado ao encéfalo através dos 

neurônios auditivos, inicia quando os estereocílios se curvam devido ao movimento da membrana 

basilar e da endolinfa, abrindo e fechando o escoamento de K+ (altamente concentrado na endolinfa) 

para dentro da célula ciliada.  
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 Cada estereocílio está ligado por um filamento elástico, à parede do cílio adjacente. 
Quando os cílios estão aprumados, a tensão sobre esse filamento mantém o canal 
em um estado parcialmente aberto, permitindo um pequeno escoamento de K+ da 
endolinfa para dentro da célula ciliada. O deslocamento dos cílios em uma direção 
aumenta a tensão sobre o filamento de ligação, aumentando a corrente de entrada 
de K+. O deslocamento dos cílios na direção oposta libera a tensão sobre o 
filamento de ligação, permitindo, assim que o canal se feche completamente, 
prevenindo o influxo de K+.(BEAR et al, 2002) 

 

Um som extremamente forte provoca o maior deslocamento da membrana basilar e 

conseqüentemente dos estereocílios: aproximadamente 20 nm (1 nm = 10-9 m). Um som 

extremamente fraco desloca os estereocílios apenas 0,3 nm - diâmetro aproximado de um átomo 

grande! 
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Ilustração: Laura Rui  
 

Gráfico 2: “Quando os estereocílios deslocam-se em uma direção, a célula ciliada despolariza 

e quando se deslocam na outra, a célula hiperpolariza, com isso as células ciliadas geram um 

potencial de receptor que despolariza e hiperpolariza alternadamente a partir do potencial de repouso 

de 70 mV .”(BEAR et al, 2002) 

 

A mudança de potencial na célula ciliada gera o sinal elétrico que é enviado ao encéfalo 

através dos neurônios auditivos (células do gânglio espiral). Esses neurônios, estimados na ordem de 

35 000 a 50 000, são a unidade fundamental de processamento e transmissão dos sinais gerados 

nas células ciliadas ao encéfalo. 

Os sinais elétricos contêm informações sobre a freqüência, intensidade e timbre do som.   
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Figura 17: Nota-se que há diferença no número de fibras do nervo auditivo para as células 

ciliadas internas e externas: cerca de 95% das fibras do nervo auditivo estão ligadas à célula ciliada 

interna, com 10 a 50 fibras individuais fazendo contato com cada célula. Isso faz com que as células 

ciliadas internas sejam, de fato, as receptoras sensoriais primárias. 

 

 Esse fato nos leva a concluir que a maior parte da informação auditiva provém das células 

ciliadas internas. Desse modo, qual é o papel das células ciliadas externas? 

 As células ciliadas externas agem como pequenos motores que amplificam o movimento da 

membrana basilar durante a percepção de um som de baixa intensidade, sendo conhecidas como 

amplificadores cocleares. Devido a essa amplificação, as células ciliadas internas deslocam-se mais e 

os processos eletroquímicos que ocorrem nelas produzem uma maior resposta no nervo auditivo. 

 Desse modo, as células ciliadas externas são receptores auxiliares e causadoras de 

processos eletroquímicos responsáveis pela amplificação do impulso elétrico. Concluímos que 

qualquer dano às células ciliadas externas deve reduzir severamente a audição, ainda mais para os 

sons menos intensos.  

Por outro lado, a alta sensibilidade desses chamados “amplificadores cocleares” faz com que 

a maioria das pessoas com audição normal percebam sons (conhecidos como tinidos), mesmo em 

ambiente excepcionalmente silencioso. Alguns ouvidos - geralmente com cócleas danificadas - 

podem chegar a gerar sons pelo deslocamento súbito da musculatura do ouvido médio. Estes podem 

ser tão intensos, que são percebidos por outra pessoa que esteja próxima. Quando um som é emitido 

espontaneamente pelo ouvido (na ausência de qualquer estímulo exterior), é chamado de emissão 

otoacústica. 

Assim como as funções desempenhadas nos demais órgãos do corpo humano, o encéfalo 

tem uma participação fundamental no processo da audição: é ele que interpreta e seleciona os sinais 

sonoros recebidos pelo ouvido. Diferentes regiões dele processam, analisam e interpretam diferentes 

propriedades do som. 

É através do encéfalo que os sons fazem sentido para nós – mesmo que escutemos muito 

bem, quando ouvimos alguém falar uma língua que não conhecemos, os sons não são interpretados 

significativamente pelo encéfalo, e não entendemos nosso interlocutor. Mesmo durante o sono o 

encéfalo atua sobre os sons que ouvimos: uma pessoa pode dormir com o barulho de uma televisão 

e, apesar disso, acorda prontamente ao chamado de um despertador ou telefone. 
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 6. COMENTÁRIOS 

 

 O estudo do sistema auditivo e o processo da audição humana favorecem a exploração de 

uma quantidade significativa de fenômenos físicos associados a esse sentido. Sugerimos alguns 

temas para pesquisa e aprofundamento que os professores poderão desenvolver ou propor aos seus 

alunos: 

• os neurônios: estrutura e funcionamento; 

• sistema vestibular: órgão do equilíbrio que se encontra no ouvido interno; 

• ultra e infra-sons na audição de animais; 

• ultra-sonografia na prevenção e em tratamentos médicos; 

• área de atuação do médico especialista em otorrinolaringologia; 

• audiometria e avaliação da percepção individual auditiva; 

• doenças do sistema auditivo: causas, tipos e tratamentos; 

• surdez “natural” e provocada: o uso de medicamentos perigosos e drogas, agressão 

por walkmans ou ambientes barulhentos; 

• emissões otoacústicas: porque e em quais situações o ouvido pode gerar barulhos? 

• influência da educação musical na percepção de sons em pessoas de diferentes 

faixas etárias; 

• educação musical para surdos: percepção da música através das vibrações. 

  

 Após as inserções dos materiais de apoio didático, sugerimos também um trabalho 

interdisciplinar com Língua Portuguesa (p. 61) e um questionário de exploração sobre a produção e 

percepção de sons produzidos por diferentes instrumentos musicais (p. 70), para ser aplicado após 

uma aula prática com instrumentos convencionais de corda, percussão e sopro. 

 O objetivo deste texto é o de facilitar o acesso do professor a informações mais amplas sobre 

assunto de tal complexidade, servindo de apoio na exploração do painel como recurso didático em 

sala de aula. 
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APÊNDICES 

1. Saiba mais sobre... 

 

PENSANDO NO ASSUNTO... 

 

 

1) De que maneira besouros e mosquitos produzem os seus sons característicos? 

 

2) Além de escutarmos o som (sentido da audição), podemos percebê-lo de alguma outra 

maneira? 

 

3) Por que, para uma mesma nota musical, podem existir sons diferentes? 

 

4) No oceano aberto, uma baleia pode comunicar-se com outra baleia, a centenas de 

quilômetros? 

 

5) Uma pessoa, numa estação ferroviária, deseja saber se o trem se aproxima. Ela ficará 

sabendo mais rapidamente se ficar de pé, em silêncio, ou se encostar o ouvido nos trilhos? 

 

6) Se estivermos submersos numa piscina, podemos escutar o grito de alguém fora dela? 

 

7) O raio e o trovão são produzidos no mesmo instante. Então, por que é costume dizer que 

depois do raio vem o trovão? 

 

8) Pode o som do disparo avisar que a bala se aproxima? 

 

9) Agora, formule você uma ou mais questões que lhe intrigam, ainda sobre o som. 
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2. Saiba mais sobre... 

O CARÁTER VIBRATÓRIO DO SOM 

 

O que é necessário para que o som exista? 

Afinal, o que é o som? 

Para responder tais perguntas, vamos fazer algumas experiências simples com os seguintes 

materiais: 

1) nossos dedos sobre nossa própria garganta; 

2) balões; 

3) réguas diversas; 

4) 3 diapasões de 440 Hz, 1 diapasão de 512 Hz e um diapasão de 2000 Hz; 

5) Sereia de Seebeck; 

6) cuba com água e esferas de diferentes materiais (densidades) e tamanhos. 

 

 O que observamos? 

1) Ao tocarmos a garganta e emitirmos um som, sentimos uma vibração. São as nossas 

cordas vocais que vibram para que o som seja produzido.  

 

2) Quando levamos o balão cheio de ar à frente da boca e gritamos, notamos um 

movimento de vai e vem do balão, uma vibração do balão. 

 

3) Quando seguramos firmemente uma régua próxima à borda de uma mesa, forçando-a 

para baixo e em seguida soltando-a, escutamos um som e observamos que a régua entra em 

vibração. 

 
Figura 1: http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica8/ondas/som.htm 

 

Mas atenção: não é para todos os comprimentos da régua que conseguimos escutar o som, 

embora seja perceptível que ela sempre entre em vibração quando a empurramos para baixo e em      

seguida a soltamos. 

4) O diapasão é uma espécie de forquilha metálica que, quando batemos, vibra com uma 

freqüência (característica que determina o número de vibrações por segundo), produzindo sons mais 

agudos ou mais graves. 

Notamos que o som mais agudo é produzido pelo diapasão de 2 000 Hz (maior freqüência) e 

o som mais grave é produzido pelos diapasões de 440 Hz (menor freqüência). O diapasão de 440 Hz 

corresponde à nota lá e é comumente usado para afinar instrumentos musicais. 
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5) A sereia de Seebeck é um aparato constituído por um disco dotado de furos dispostos 

regularmente em uma ou mais fileiras, tendo como centro o próprio centro do disco.  

O disco é colocado em movimento e, com um canudinho, sopramos o ar perpendicularmente 

e bem próximo aos furinhos, provocando a vibração do ar. Essa vibração ocorre devido à seqüência 

de passagens e interrupções do ar, quando sopramos junto ao disco em movimento.  

O som produzido é parecido com o “canto de uma sereia”. 

6) Certamente não produzimos som nenhum com a cuba de água e as diferentes esferas.  

 

Foto 1: Laura Rui 

 

Na cuba foram usadas quatro esferas de tamanhos e materiais diversos e verificou-se que 

nenhuma delas foi arrastada pela onda (a onda mecânica não transporta matéria). 

As esferas descrevem um movimento de vaivém e de baixo para cima, MAS NÃO SÃO 

ARRASTADAS PARA LONGE DA POSIÇÃO EM QUE ESTAVAM INICIALMENTE, quando se 

começou a formar as ondas.  
Veja a animação: 

http://physics.nad.ru/Physics/English/waves.htm 

 

Que conclusões podemos tirar a respeito da produção de sons? 

Em todas as situações em que foram produzidos sons, percebemos vibrações. 

  

Se você colocar a mão em frente a um alto falante, certamente vai “sentir” também uma 

vibração, tal qual sentiu quando colocou a mão sobre o diapasão. Essa vibração se propaga pelo ar 

(meio de propagação), através das partículas que o formam, fazendo que ocorram zonas de 

compressão e rarefação dessas partículas de ar. É assim que o som se transmite. 

 

 
Figura 2: http://www.terra.com.br/fisicanet/cursos/tipos_de_ondas/ 
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Veja a animação: 

http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html 

 

 Exatamente isso acontece com os demais experimentos que testamos. Veja as ilustrações: 

 

 
Figura 3: http://www.terra.com.br/fisicanet/cursos/tipos_de_ondas/ 

 

 

 

 
Figura 4: http://www.scielo.br/img/fbpe/qn/v23n2/2126f2.gif 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA-IF-UFRGS - Laura Rita Rui v.18 n.1 
 

 34 

 
Figura 5: http://www.na.infn.it/Museum/schede/176b.htm 

 

 

 Agora estamos mais preparados para dizer o que é o som: 

  O som é uma onda mecânica justamente porque precisa de um meio para se transmitir. Ele 

se transmite pelo ar, por exemplo, criando zonas de compressão e rarefação. Essas zonas 

correspondem ao movimento de vaivém de partículas do meio de propagação. 

 Logo, essas partículas não se transmitem junto com o som pelo ambiente, o que se propaga 

é a energia de vibração, que deu origem ao som. 

 

Para saber mais, explore as páginas: 

 

1) Simulação de ondas mecânicas na água e fenômenos ondulatórios associados: interferência 

e difração: 

 http://physics.nad.ru/Physics/English/waves.htm   

 

2) Curiosidades sobre o alto falante: 

 http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html 
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3. Saiba mais sobre... 

 

PROPAGAÇÃO LONGITUDINAL E PROPAGAÇÃO TRANSVERSAL 

 

 Vimos que os sons são gerados quando fazemos um meio vibrar, ou seja, quando batemos, 

sopramos ou distendemos cordas. 

 Para realizar essas ações, é preciso transferir energia para o objeto, só assim ele entrará em 

vibração. Essa energia de vibração será transferida para as partículas que formam o meio (ar, água, 

metal, etc) e propaga-se através desse num movimento de vai-e-vem das partículas.  

 Esse movimento de vai-e-vem pode acontecer em várias direções, sendo que duas delas nos 

interessam particularmente para o estudo da propagação de ondas. São elas ondas de propagação 

longitudinal e ondas de propagação transversal.  

O que significa propagação longitudinal? 

 

Foto 1: Laura Rui 

 

O estudante comprimiu uma parte da mola, fazendo força e transferindo energia a essa mola 

na forma de compressão. Quando ele soltar, essa energia se transmitirá ao longo da mola, na direção 

horizontal, assim como acontece com a propagação do som no ar. 

As regiões de compressão se propagam ao longo da mola, ou seja, quando a região que foi 

comprimida for solta, a energia usada para comprimi-la se propagará ao longo de todo o comprimento 

da mola. 

Uma onda mecânica longitudinal que particularmente nos interessa é o som. Veja novamente 

o material sobre O caráter vibratório do som. 

 Além das ondas de propagação longitudinal, existem as ondas de propagação transversal, 

que são as ondas transversais. 

O que significa propagação transversal? 
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Fotos 2 e 3: Laura Rui 

  

 A estudante produziu uma onda transversal porque transferiu energia para a mola sacudindo 

o braço para cima e para baixo, ou de um lado para outro. 

 Ao invés de comprimir a mola, para que a onda seja transversal é necessário que ela seja 

“jogada” para cima e para baixo ou de um lado para outro. Desse modo, um pulso (com pico e vale) 

se propagará pela mola. Esse movimento de jogar a mola para cima e para baixo ou de um lado para 

outro é transversal à direção de propagação do pulso. Veja as figuras que comparam a direção e 

sentido da produção e da propagação de ondas longitudinais e transversais. 

Todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Elas são geradas pelas oscilações 

de elétrons em antenas, em corpos aquecidos e na explosão de núcleos atômicos. 

A luz visível (que vem do Sol ou é produzida por qualquer fonte como velas ou lâmpadas), os 

Raios X (usados para “enxergar” os ossos nos exames médicos) e as ondas de rádio (usadas em 

comunicação) são exemplos de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, ao contrário do som, não 

precisam de meio para se propagar. Isso significa que elas podem se propagar no espaço sideral, 

onde existe vácuo. 

 Em muitos meios como, por exemplo, as ondas no mar, o movimento se dá através da 

combinação de ambas as direções de propagação (longitudinal e transversal). 

 Veja as animações: 

http://physics.nad.ru/Physics/English/waves.htm 

 

OBS: Quando a página abrir, clique sobre o vídeo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA-IF-UFRGS - Laura Rita Rui v.18 n.1 
 

 37 

4. Saiba mais sobre... 

 

OS SONS NÃO AUDÍVEIS: INFRA E ULTRA-SONS 

 

 A energia necessária para produzir uma onda sonora é bem pequena, principalmente se 

comparada à energia das ondas eletromagnéticas vindas do Sol e necessárias para a sustentação da 

vida na Terra.   

 O som é produzido quando perturbamos um meio, como, por exemplo, fazer vibrar uma corda 

(como num violão), uma membrana (como num pandeiro), uma coluna de ar (como numa flauta) ou 

qualquer outro objeto como o diapasão ou uma régua. 

 Particularmente na experiência com a régua, notamos que não ouvimos som para todos os 

comprimentos de extremidade livre que fizemos vibrar. 

 Repita esse experimento e verifique novamente a partir de qual comprimento de extremidade 

livre é possível escutar som. 

 

 
Figura 1: http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica8/ondas/som.htm 

 

 Mas não ouvir som significa que não existe produção de onda sonora? 

 A resposta é não! Vamos entender por que. 

  

Os infra-sons 

      Quando uma onda sonora possui freqüência muito baixa (menor que 20 Hz), a energia que se 

propaga pela onda sonora através do ar e atinge os nossos tímpanos é muito pequena e 

conseqüentemente o som não é percebido pelo nosso sistema auditivo.  

 Os sons com freqüência abaixo de 20 Hz são chamados de infra-sons.  

A energia associada à produção das ondas sonoras se dissipa em energia térmica quando o 

som se propaga no ar. Para as ondas de altas freqüências, a energia da onda sonora é transformada 

em energia interna (aumento da temperatura do meio) mais rapidamente do que para ondas com 

freqüências mais baixas. A conseqüência disso é que a onda sonora de menor freqüência se 

propagará por uma distância maior em relação à onda de maior freqüência. 

Uma utilidade prática disso, por exemplo, é nas sirenes de alerta de nevoeiro: sem 

visibilidade, os navios que estão sob nevoeiro emitem som de baixa freqüência para que outras 

embarcações saibam da sua existência sem perigo de colidirem. 
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Os elefantes emitem e percebem os infra-sons. Muitas histórias surgiram em torno da 

audição desse mamífero na ocasião do tsunami que devastou vários países do continente asiático. 

Os elefantes perceberam os infra-sons emitidos durante o abalo sísmico que aconteceu no Oceano 

Índico. Segundo narrativas de donos de elefantes daquela região, os animais emitiam sons parecidos 

com choro, alertando e salvando muitas pessoas. 

Abaixo seguem dois textos retirados da Internet. O primeiro a respeito da audição infra-sônica 

dos elefantes, além de destacar a influência das condições do vento e da temperatura para a 

propagação do som. O segundo texto é sobre a audição de elefantes e peixes. 

 

1o texto: 

http://www.nationalgeographic.pt/revista/0304/resources/default.asp 

   

Investigação e Exploração da National Geographic 

Vozes na Savana  

 

 O sol do meio-dia escalda as planícies do Norte da Namíbia. Com um troar tão alto como 

o de um martelo pneumático, um elefante fêmea entusiasmado anuncia a sua disponibilidade para 

acasalar. Mas os ventos fortes e a turbulência criada pelo calor que cintila na atmosfera distorcem 

as ondas de som que produz e por isso o seu sinal é apenas ouvido a pouco mais de um quilometro 

de distância. A probabilidade de um macho maduro também em período reprodutivo se encontrar 

suficientemente perto para ouvir o seu chamamento é muito pequena. As horas passam. O pó 

assenta. Os ventos acalmam e o ar junto ao solo vai ficando mais fresco do que o ar quente mais 

acima, criando um canal para o som. Agora os sons mais profundos de baixa frequência dos 

bramidos da fêmea ansiosa ouvem-se num raio de 10 km, chegando aos ouvidos dos elefantes 

espalhados por um território de cerca de 290 km2. A probabilidade de um companheiro alto e forte se 

aproximar todo satisfeito é agora bastante certa. Para compreender como os elefantes passam do 

chamamento local para o de longa distância é útil conhecer algumas noções de climatologia. O vento 

e o calor – para além do terreno acidentado e da vegetação densa – limitam a extensão do 

chamamento do animal, pois perturbam as ondas de som. Para o receptor, o vento pode também ser 

um problema: as rajadas que rugem sobre as enormes cabeças e orelhas pendentes dos elefantes 

fazem com que seja mais difícil para estes animais manifestamente não-aerodinâmicos ouvir um sinal 

com clareza. Há muito que a ligação entre as condições climáticas e o som intriga Michael Garstang, 

meteorologista da Universidade da Virgínia. Embora Garstang tenha trabalhado durante décadas nos 

EUA, nasceu na África do Sul e manteve o fascínio pelas criaturas selvagens da sua juventude. 

Começou por estudar os relatórios académicos sobre a comunicação dos elefantes baseados em 

investigações realizadas nos jardins zoológicos e na savana. Os documentos revelaram que o 

chamamento de longa distância dos elefantes baseia-se em sons ultrabaixos classificados como 

infra-sons – frequências abaixo do limiar grave da audição humana. Garstang teve curiosidade em 

saber se os elefantes despendem energia bramindo contra o vento ou se aproveitam as alterações 

climáticas diárias que podem realçar os sons baixos, como os amplificadores de uma aparelhagem. 

Para saber a resposta, reuniu uma equipa de investigadores e dirigiu-se para o Parque Nacional de 
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Etosha, na Namíbia. Montes e florestas não fazem parte do habitat de Etosha. Por isso, Garstang 

sabia que o clima seria o factor ambiental mais influente nos sons mais graves das comunicações 

entre elefantes. Na estação seca, os elefantes reúnem-se em grande número para beber e tomar 

banho nos charcos da extremidade leste do parque de Etosha. Junto do charco Mushara, a equipa 

instalou microfones sensíveis aos infra-sons e um conjunto de instrumentos meteorológicos. Os 

aparelhos instalados no alto de uma torre de 7,5 m de altura registaram dados sobre o calor e o vento. 

O mesmo equipamento reuniu dados sobre a pressão atmosférica e humidade, mas esses factores 

pouco efeito tiveram na transmissão por infra-sons. Um balão amarrado por uma corda (que na 

página 88 vemos Garstang a arrastar) colocou os sensores no ar. Outro receptor acústico mediu a 

temperatura e a velocidade do vento desde a superfície até uma altura de cerca de 200m. Ao longo 

de quase três semanas, a equipa registou mais de 1.300 chamamentos de baixa frequência e as 

condições atmosféricas nas quais eles foram emitidos. Os elefantes “falam” num largo espectro de 

frequências, sons tão agudos como a nota mais elevada de um clarinete e tão graves como a nota 

mais baixa de um piano de cauda. Na extremidade grave da escala, emitem uma das frequências 

mais baixas do reino animal. Os ouvidos humanos conseguem detectar frequências até 20 hertz (Hz), 

mas os elefantes emitem chamamentos mais baixos, até 15 Hz. A maior parte dos sons registados 

foram emitidos em tons tão baixos que os ouvidos humanos não os conseguem ouvir. No local, a 

temperatura atingiu 43°C e o vento soprou regularmente a mais de 30km/h. Ao fim da tarde, as 

temperaturas caíram abaixo dos 4ºC e, durante várias horas, quase não soprou uma brisa. Noventa e 

seis por cento dos sinais infra--sónicos registados pela equipa de Garstang verificaram-se entre o pôr 

do Sol e a alvorada. O maior número de chamamentos ocorreu entre uma hora antes do pôr do Sol 

até três horas depois. Outro período de “conversa” ocorreu nas duas primeiras horas após a alvorada. 

Os dados apoiam a idéia de que os elefantes ajustaram o comportamento aos padrões de alteração 

da atmosfera. Garstang conclui: “Os elefantes ‘falam’ mais quando as condições são melhores.” Esta 

adaptação é crucial, uma vez que a amplitude do chamamento ajuda a determinar a dimensão da 

área utilizada pelos elefantes. As vocalizações de longa distância mantêm os membros do grupo 

ligados enquanto trocam informação e procuram parceiros para acasalar. O conhecimento da 

comunicação dos elefantes, afirma Garstand, pode ajudar-nos a proteger o seu habitat e o seu futuro.  

Lynne Warren 

 2otexto: 

http://animalplanetbrasil.com/tsunamianimal/feature4.shtml 

Instinto Animal 

 As pesquisas mostram que muitos peixes são sensíveis a vibrações de baixa freqüência e 

podem detectar o menor tremor. Outros animais são igualmente sensíveis – os elefantes parecem ser 

capazes de detectar vibrações infra-som na Terra com suas patas. Será que os elefantes que fugiram 

para as Colinas de Khaolak sentiram os tremores causados pelo terremoto submarino perto de 

Sumatra?  

 Um caso de sentido animal aconteceu no ano passado nas águas do litoral da Florida, nos 

Estados Unidos. 14 tubarões galha-preta, eletronicamente marcados, foram observados saindo do 
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seu território em Sarasota – fato inédito durante os quatro anos de monitoramento – 

aproximadamente 12 horas antes de o furacão Charley atacar a região. Eles se mantiveram 

afastados da área por mais duas semanas, antes de voltarem aos seus hábitats. Será que estes 

peixes sentiram a chegada do furacão? Os fatos apontam para uma resposta afirmativa. 

 Aplicação na Astrofísica 

 Pesquisas na astrofísica estão investigando a formação e composição do Sol através da 

sonda SOHO. Como o som não se propaga pelo espaço sideral (vácuo), os cientistas convertem em 

som audível as freqüências emitidas pelo Sol, através das mudanças sutis na luminosidade do astro.   

Leia o artigo na íntegra no endereço da rede mundial de computadores:         

http://www.innovationsreport.de/html/berichte/physik_astronomie/bericht-12084.html 

 E escute o som audível do Sol na página: 

http://soi.stanford.edu/results/sounds.html 

 

 Os ultra-sons 

          Mas quando uma onda sonora possui freqüência muito alta (acima de 20 000 Hz), a energia 

que se propaga pela onda sonora através do ar e atinge os nossos tímpanos é muito grande. Com 

isso o sistema de segurança do nosso sistema auditivo entra em ação: dois conjuntos de músculos 

travam os ossículos do ouvido médio e não escutamos o som. Esse sistema de segurança existe 

justamente porque um som acima de 20 000 Hz traz danos irreversíveis ao nosso sistema auditivo. 

 

 Os sons com freqüência acima de 20 000 Hz são chamados de ultra-sons. 

 A utilização dos ultra-sons baseia-se no fenômeno de reflexão do som ao atingir um 

obstáculo. Eles são utilizados para diagnósticos e terapias na Medicina e também para fazer o 

mapeamento do fundo do oceano, sendo emitidos por navios. 

 Os ultra-sons também são utilizados na comunicação de diversas classes de animais.  

 Os morcegos emitem sons ultra-sônicos que vão de 25 000 a 50 000 Hz. Esses sons 

refletem-se em qualquer obstáculo (até mesmo num fio) e, quando esse som refletido alcança 

novamente os ouvidos dos morcegos, eles sabem a localização do obstáculo e desviam-se.  

 Os golfinhos vão além disso: eles reproduzem os sinais de som que lhes possibilitam formar 

uma imagem mental dos arredores. A audição é o sentido mais importante e desenvolvido dos 

golfinhos. 
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5. Saiba mais sobre... 

 

 

 

 

 

            

 

 

IMPORTANTE!   

                              

 Antes de estudarmos as propriedades das ondas sonoras através do software Construindo 

Sons, devemos lembrar que o som é uma onda mecânica, longitudinal e se propaga transmitindo 

energia ao meio através da compressão e rarefação das partículas que o formam. Por conveniência, 

o som é representado por uma onda transversal. Veja: 

 

                      
 

Perceba que as regiões de compressão são locais de maior pressão nas partículas que 

formam a mola ou o ar, e as regiões de rarefação são os locais de menor pressão.  

Quanto mais freqüentes (próximas) as regiões de compressão, maior o número de picos 

existentes na onda representada transversalmente. 

Quanto maior a concentração de partículas nas regiões de compressão (e menor nas regiões 

de rarefação), maior será a amplitude da onda representada transversalmente.  

Assim, as principais características das ondas, de um modo geral, são a amplitude e a 

freqüência.  

 Para entendermos melhor o efeito da mudança da amplitude e freqüência no som, vamos 

finalmente trabalhar com o software.  

 

Mãos à obra! 

 

1o pico 3o pico 

ATIVIDADES COM O PROGRAMA CONSTRUINDO SONS  
����������	�
�� �����	�������� ���������������� �!��#"$��%��������&��'���( ��	�)*��!�)�+�� !�)�,�!�-#� ( .�!

Figura 1: 
a)onda longitudinal em uma 
mola; 
 
b)onda longitudinal no ar, 
dentro de um tubo; 
 
c)onda transversal 
representando as regiões de 
compressão 
(pico) e rarefação 
(vale V) de uma onda 
longitudinal 
As setas duplas representam a 
amplitude da onda. 

2o pico 

V V V 
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Amplitude 

 
 

1) No quadro Onda Atual selecione uma das notas musicais, sem mexer nas escalas, e em 

seguida selecione Tocar. Faça isso para cada uma das notas musicais. Responda: 

a) A amplitude das ondas mudou para cada nota musical? (certifique-se colocando o 

cursor sobre um dos picos da onda, ou sobre um dos vales, e veja a medida da 

amplitude no quadro Amplitude). 

b) O que você percebeu de diferente em cada um dos sons?  

 

c) Então, será que a amplitude é a responsável pela percepção diferenciada de cada 

nota musical? 

 

Sempre que 
quiser 
escutar o 
som da 
onda sonora 
representad
a na tela, 
pressione 
aqui. 

Selecione uma das 
notas musicais. 
 A onda 
transversal que a 
representa 
aparecerá na tela 
de cima. 

É a duração do som que 
você escutará, após 
pressionar Tocar. Ajuste-
o para 0,5s na sua tela. 

Especifica a freqüência 
da nota musical 
escolhida. Também é 
possível escolher 
qualquer outro valor para 
a freqüência. 

Especifica a amplitude da 
onda representada. 
Também é possível 
escolher qualquer outro 
valor até 128. 

Mostra a leitura do 
deslocamento da onda quando 
o cursor é colocado sobre um 
ponto da onda. 

Mostra o tempo decorrido desde a 
formação da onda até o ponto 
selecionado pelo cursor. 
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2) Agora escolha a nota dó e mude a amplitude no botão Amp.. Use, por exemplo, os 

valores 25, 75, 100 e 125 (embora uma onda possa ter qualquer amplitude, o valor 

máximo aceito pelo software é 128). Ouça o som da nota dó para cada uma das 

amplitudes sugeridas acima. Responda: 

a) Qual a mudança que você percebeu no desenho da onda? 

 E no som devido ao aumento da amplitude? 

 

3) Conclua: 

a) O que é a amplitude de uma onda? 

b) A mudança na amplitude de uma onda é responsável por qual fator sonoro? 

 

Freqüência 

 
1) No quadro Onda Atual, fixe o valor da amplitude, Amp., em 50.00 e selecione uma das 

notas musicais, sem mexer nas escalas, e em seguida selecione Tocar. Faça isso para 

cada uma das notas musicais. Responda: 

a) A freqüência das ondas mudou para cada nota musical? 

b) O que você percebeu de diferente em cada um dos sons?  

c) Então, será que a freqüência é a responsável pela percepção diferenciada de cada 

nota musical? 

 

2) Agora mude a freqüência, no botão Freq. (comece com 100, 200, 400,...lembre de testar 

a freqüência de 2 000 Hz). Agora ouça novamente cada uma das notas musicais. 

Responda: 

a) Qual a mudança que você percebeu no desenho da onda? 

 

E no som devido ao aumento da freqüência? 

 

3) Agora volte a mudar as freqüências com os valores da tabela abaixo. 

Para cada freqüência posicione o cursor sobre a extremidade esquerda e sobre a 

extremidade direita. 

Registre os valores indicados no quadro Tempo nas colunas indicadas. 

Conte o número de picos que aparecem, anotando os resultados na coluna 

correspondente. 
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Freqüência 

(Hz) 

Tempo à esquerda 

(s) 

Tempo à direita 

(s) 

N�úmero de picos 

400 Hz    

600 Hz    

1 000 Hz    

1 500 Hz    

2 000 Hz    

 

Responda: 

a) O que significa existir um número maior de picos num mesmo intervalo de tempo 

para freqüências diferentes? 

b) Então, o que é a freqüência de uma onda? 

c) A freqüência é responsável por qual fator sonoro? 

d) O que significa a diferença entre os valores para o tempo registrados  na tabela 

(tempo à direita – tempo à esquerda)? 

 

 

 

  

               “Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso, aprendemos sempre”.   

                                                                                                                                 Paulo Freire 
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6. Saiba mais sobre... 

O EFEITO DOPPLER 

 

Quando o som está em movimento em relação ao observador, a sua altura muda: à medida 

que a fonte que gera o som se aproxima, o som fica cada vez mais alto (agudo) e à medida que a 

fonte afasta-se do observador, o som vai ficando cada vez mais baixo (grave). Isso também ocorre se 

a fonte sonora estiver em repouso e o observador em movimento em relação a ela. 

Essa mudança na altura (freqüência) do som devido ao movimento da fonte em relação ao 

observador ou do observador em relação à fonte é denominada de efeito Doppler, em homenagem 

ao cientista austríaco Christian Doppler (1803-1853). 

Essa situação é comum quando observamos uma corrida de Fórmula 1. 

Observe simulação na página da rede mundial de computadores: 

http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica6/som/doppler.htm 

 

Outras simulações do efeito Doppler na página: 

http://www.pavconhecimento.pt/explorador/ 

 

Mas se a fonte sonora e o observador estiverem em repouso, um em relação ao outro, a 

freqüência do som não mudará. 

A figura abaixo mostra que quando a fonte sonora se aproxima do observador, as frentes de 

ondas estão mais próximas. Isso indica que o som é mais agudo (maior freqüência) do que quando a 

ambulância se afasta do observador, onde as frentes de ondas estão mais afastadas (diminuiu a 

freqüência do som). 

 

         
Figura 1: http://educar.sc.usp.br/youcan/doppler/doppler.html 
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7. Saiba mais sobre... 

ESTUDO DA VELOCIDADE DO SOM 

 

 Através do programa Construindo Sons, visualizamos a representação dos sons produzidos 

por cada uma das notas musicais através de ondas transversais. Também definimos as principais 

características de uma onda, a freqüência e a amplitude, e as mudanças no desenho da onda e na 

percepção do som devido às variações dessas características. Além disso, a atividade com o 

programa Construindo Sons introduziu uma grandeza física muito importante para o nosso dia-a-dia: 

intervalo de tempo. 

 Para justificar a importância dessa grandeza física, podemos simplesmente lembrar que os 

nossos compromissos diários obedecem a um horário com início e término de atividades. Cada dia 

está inserido numa semana, cada semana pertence a um mês e cada mês faz parte de um calendário 

anual. Os intervalos de tempo regem nossas atividades durante toda nossa vida. 

 Vamos lembrar a questão do roteiro do Construindo Sons que teve como principal objetivo 

fazer entender o que realmente significa dizer o som se propaga. 

 Agora volte a mudar as freqüências com os valores da tabela abaixo. Para cada freqüência 

posicione o cursor sobre a extremidade esquerda e sobre a extremidade direita da tela em que está 

representada a onda, observando no quadro Tempo os valores indicados.   Registre esses valores 

nas respectivas colunas. Conte o número de picos que aparecem, anotando os resultados na coluna 

correspondente. 

 

Freqüência 

(Hz) 

Tempo à esquerda 

(s) 

Tempo à direita 

(s) 

N�úmero de picos 

400  0  0.020  8 

600  0  0.020  12 

1 000  0  0.020  19 

1 500  0  0.020  29 

2 000  0  0.020  39 

 

 O que significa a diferença entre os valores para o tempo registrados na tabela (tempo à 

direita – tempo à esquerda)? 

  

A diferença entre os valores 0.020 segundo e 0 segundo (0.020-0) é o intervalo de 

tempo que a onda leva para se propagar desde a posição em que teve origem a observação 

(extrema esquerda da tela) até a posição  final da observação (extrema direita da tela). Esse 

tempo de propagação da onda está relacionado a uma distância que ela percorre ao se 

propagar num meio qualquer (ar, água, etc, - lembre que estamos trabalhando com o som, que 

é uma onda mecânica). Então, a onda ao propagar-se percorre uma distância durante um 

intervalo de tempo, logo podemos relacionar a ela uma velocidade de propagação.  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA-IF-UFRGS - Laura Rita Rui v.18 n.1 
 

 48 

Bem, mas como a distância (d) e o intervalo de tempo (�t) estão relacionados com a 

velocidade (v) de propagação? 

Nossas experiências diárias nos fazem ter uma idéia sobre a propagação do som, 

principalmente no ar. Um dos fenômenos naturais que mais atraem a atenção do homem são os raios 

e relâmpagos e, associados a eles, os trovões. A experiência de observar raios e relâmpagos 

mostram que o som do trovão leva um tempo, após o raio ter ocorrido, para chegar aos nossos 

ouvidos. E mais que isso: quanto mais longe acontece o raio, mais tempo demora em percebermos o 

barulho do trovão. 

Isso significa que, se soubermos a que distância de nós ocorreu o raio e conseguirmos medir 

o intervalo de tempo que o som do trovão demora para chegar aos nossos ouvidos, podemos calcular 

a velocidade do som. 

Foi de maneira semelhante que em 1635 Pierre Gassendi, filósofo e pesquisador francês, fez 

a primeira medida da velocidade do som no ar, encontrando o valor de 478.4 
s
m

. Ele observou o 

intervalo de tempo entre o clarão de um disparo de canhão e a chegada do som do disparo aos seus 

ouvidos. Sabendo a distância que o canhão estava de si, Gassendi calculou a velocidade de 

propagação do som no ar. 

Na verdade, existem alguns fatores naturais que fazem com que o som se propague mais 

rápido ou menos rápido no ar: as condições do vento, a temperatura e a umidade do ar. Lembre que 

o som propaga-se através das partículas do ar, usando-o para transmitir a energia da onda sonora 

adiante, em todas as direções.  

Então, a rapidez do som no ar seco é maior ou menor do que no ar úmido? Onde houver 

maior número de partículas, ou seja, no ar úmido, a rapidez será maior, pois contém vapor d’água, 

além de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico presentes sempre.  

E a rapidez do som no ar morno é maior ou menor do que no ar frio? Com o aumento da 

temperatura, as partículas que formam o ar colidem mais freqüentemente entre si e, portanto, 

transmitem mais energia num intervalo menor de tempo. 

Assim, quando a temperatura ambiente for de aproximadamente 200C, considera-se que o 

som se propaga no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo, ou seja, para percorrer uma 

distância de 340 metros o som leva um intervalo de tempo de um segundo. 

Essa velocidade de propagação não depende da freqüência do som (agudos ou graves) nem 

da amplitude do som (forte ou fraco), todos os sons se propagam com a mesma velocidade, 

dependendo apenas das condições do meio em que se propagam. 

Voltando ao trabalho feito com o Construindo Sons, todos os sons que produzimos tinham a 

mesma velocidade. Como estávamos no mesmo ambiente com a mesma temperatura e umidade de 

ar, todos os sons tinham a mesma rapidez de propagação, não importando as notas musicais nem as 

mudanças feitas na freqüência ou na amplitude das ondas transversais. 

Vamos calcular a velocidade do som usando os dados da tela do Construindo Sons? 
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Na tela usada para representar a onda que se propaga, cada 1 cm representa 0.5 m (escala 

1:50 � cada 1 cm de comprimento medido na tela do computador corresponde a um comprimento de 

50 cm). Com uma régua, voltamos à tela de trabalho do Construindo Sons e medimos o comprimento 

da tela. O resultado da medida é 13.7 cm. 

Então, a onda percorre 13.7 x 50 cm, ou seja, 685 cm e leva 0.020 s para percorrer essa 

distância. 

Mas costumamos expressar as velocidades através da distância percorrida em uma unidade 

de tempo, nesse caso em um segundo. Então, devemos dividir a distância pelo intervalo de tempo: 

t
d

v
∆

=  

 

Vamos calcular a velocidade de propagação do som no ar usando a relação matemática 

acima: 

s
cm

s
cm

t
d

v 34250
020.0

685 ==
∆

=  

O termo após o resultado da divisão numérica da distância pelo intervalo de tempo é 

chamado de unidade, nesse caso como calculamos a velocidade, é uma unidade de velocidade. 

Costumamos expressar as velocidades em diferentes unidades. As mais conhecidas são 
s
m

 e 
h

km
.  

Como você expressaria a velocidade acima calculada em 
s
m

?  

A velocidade não pode ser vista, assim como não enxergamos o som. Mas pode ser 

facilmente calculada, principalmente para objetos visíveis como veículos (carros, caminhões, aviões, 

trens, motocicletas, bicicletas, etc). 

O homem conquistou rapidez não só no transporte, levando menos tempo para percorrer 

grandes distâncias. Mas a velocidade também é um desafio para a própria máquina humana: o corpo. 

Nas competições esportivas importa um conjunto de fatores, responsáveis para a formação 

do que chamamos de atleta de ponta: dedicação (treino), vontade de vencer, determinação, força, 

agilidade. Um dos eventos de competição esportiva que mobiliza o mundo inteiro são as Olimpíadas. 
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Elas existem desde 776 a.C., na Grécia antiga, e a história mostra através dos resultados nas 

modalidades que medem a rapidez dos atletas, que a máquina humana vem se aprimorando ao longo 

dos tempos, assim como nossos veículos. 

Dependendo da modalidade esportiva, a velocidade é o fator de maior importância, como na 

famosa corrida dos 100 metros rasos, masculino e feminino, que intitula o homem e a mulher mais 

rápidos do mundo: o mais rápido é aquele que percorre a distância de 100 metros no menor intervalo 

de tempo, na sua categoria.  

Na tabela abaixo são apresentados alguns resultados de atletas em diversas Olimpíadas na 

competição dos 100 m rasos para homens e mulheres. 

 

Velocidade média   Ano Local Nome (origem) Intervalo de 

tempo   

1896 Atenas Burke (USA) 12s00   masculino 

1968 México Hines (USA) 9s90   

1932 Los 

Angeles 

Walasiewicz (Pol) 11s90   feminino 

1988 Seul Griffith (USA) 10s54   
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TAREFAS OLÍMPICAS 

 

v média v média 

Modalidade 
Distância 

(m) 

�t 

1olugar 
s
m

 
h

km
 

�t 

último 

lugar s
m

 
h

km
 

Maratona 

M 
42195 

2h10min 

55s 
  

2h50min 

26 
  

Maratona 

F 
42195 

2h26min 

20s 
  

3h48min 

42s 
  

5000m 

M 
5000 

13min14s 

39 
  

14min02s 

01 
  

5000m 

F 
5000 

14min45s 

65 
  

16min20s 

90 
  

1500m 

M 
1500 

3min34s 

18 
  

3min41s 

72 
  

1500m 

F 
1500 

3min57s 

90 
  

4min12s 

90 
  

400m rasos 

M 
400 44s   45s55   

400m rasos 

F 
400 49s41   50s65   

200m rasos 

M 
200 19s79   20s64   

200m rasos 

F 
200 22s05   22s87   

100m rasos 

M 
100 9s85   10s10   

100m rasos 

M barreira 
100 12s91   13s76   

100m rasos 

F 
100 10s93   11s18   

100m rasos 

F barreira 
100 12s37   12s81   

Natação 

100m livres 

M 

100 48s17   49s30   

Natação 

100m livres F 
100 53s84   55s24   
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8. Saiba mais sobre... 

 

A REFRAÇÃO E A INFLUÊNCIA DO MEIO NA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS 

SONORAS 

 

 Retomando algumas discussões: 

 Vimos que uma onda mecânica, ao contrário da onda eletromagnética, depende da existência 

de um meio material (ar, mola, água, metal, terra, etc) para se propagar, pois é através da 

deformação desse meio que ocorre sua propagação. Por isso a onda sonora, que é onda mecânica, 

propaga-se em qualquer meio material.  

 Não ouvir sons não significa que eles não existam, pois os limites da audição humana são 20 

Hz para os infra-sons e 20 000 Hz para os ultra-sons. Mas com certeza não existe som no espaço 

sideral, pois lá não existe meio para a propagação da onda sonora. 

 Também analisamos que, devido ao fato da onda sonora ter uma origem e levar um tempo 

até ser ouvida em outro local, pode-se estimar a velocidade associada ao som. Isso é facilmente 

percebido, por exemplo, se observarmos o intervalo de tempo entre a ocorrência de um raio e o som 

do trovão. O primeiro exercício objetivando estimar o valor da velocidade do som no ar, foi através da 

tela do programa Construindo Sons, e o nosso resultado (342.5 
s
m

), foi considerado satisfatório, já 

que o valor médio da velocidade do som no ar, numa temperatura de aproximadamente 20oC e em 

condições normais de umidade e vento, é 340 
s
m

. Mudar a freqüência e/ou a amplitude da onda 

sonora não faz a velocidade de propagação do som variar, somente uma mudança no meio de 

propagação fará a velocidade da onda sonora variar, o que constitui o fenômeno da refração.  

 A temperatura ambiente, a umidade do ar e as condições do vento são os fatores 

responsáveis pela variação da velocidade do som no ar, ou seja, pela refração da onda sonora no ar.  

 Vamos investigar por que isso ocorre: 

 Por que a temperatura ambiente influencia a velocidade de propagação da onda sonora? 

 Quando está quente (vamos considerar “quente” uma temperatura superior a 20oC), as 

partículas do ar possuem maior energia e colidem mais freqüentemente entre si.  

 Assim, as vibrações da onda sonora se propagam com rapidez ainda maior num meio que 

possui suas partículas energizadas. 

 Quanto mais quente maior será o número de colisões das partículas devido à energia de 

movimento dessas partículas, e como conseqüência, a velocidade de propagação do som será maior. 

 Se em regiões próximas o ar estiver desigualmente aquecido, as ondas sonoras farão uma 

curva, isso por que na região de maior temperatura, a frente de onda se adianta em relação à região 

de menor temperatura. 

Por que a condição do vento influencia a velocidade de propagação da onda sonora? 

 O vento é o responsável pelo arrastamento das partículas que formam o ar (moléculas de 

água, de poeira, gases pesados como o gás carbônico eliminado pelos veículos, etc). Logo, o vento 
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pode mudar a concentração de partículas numa região se soprar de maneira não uniforme - numa 

região com menor concentração de partículas, menor será a velocidade de propagação do som. 

 Por que a umidade influencia a velocidade de propagação da onda sonora? 

 Quando o ar que ocupa um determinado ambiente ou espaço está úmido, além dos gases 

que normalmente o constituem, está presente um número maior de moléculas de água (associação 

de átomos de hidrogênio e oxigênio). 

 De uma maneira geral, quanto maior o número de partículas ocupando um determinado 

espaço, mais próximas estarão umas das outras.  

 Devido a maior proximidade das partículas que constituem o ar úmido, a energia de vibração 

da onda sonora se transmitirá mais rapidamente nesse meio.   

 Quanto maior a umidade do ar num determinado espaço, maior será o número de moléculas 

presentes e, conseqüentemente, maior a velocidade de propagação do som. 

 Podemos concluir que na água, a velocidade de propagação da onda sonora será ainda 

maior do que no ar úmido. 

 Alguns dados da velocidade do som em meios diversos 

 A tabela abaixo expressa a velocidade do som em vários meios para determinadas 

temperaturas. 

   

Meio Temperatura, 0C Metros/segundo 

ar 0 331,4 

hidrogênio 0 1286 

oxigênio 0 317,2 

água 15 1450 

chumbo 20 1230 

alumínio 20 5100 

cobre 20 3560 

ferro 20 5130 

granito 0 6000 

borracha vulcanizada 0 54 

Tabela 1: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html 

 

 Observando a tabela acima, concluímos que de uma maneira geral, nos metais a velocidade 

de propagação do som é ainda maior que na água.  

 1) Pesquise e responda: por que a velocidade de propagação da onda sonora é maior na 

água do que no chumbo? 

  2) Como são medidos os abalos sísmicos? (terremotos) 

    A velocidade de propagação do som no granito tem algo a ver com essas medidas? 
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REFRAÇÃO DA LUZ E DO SOM: PRINCIPAL DIFERENÇA 

 A refração é um fenômeno associado tanto às ondas eletromagnéticas quanto às ondas 

mecânicas. Mas existe uma diferença muito significativa: 

 � as ondas eletromagnéticas propagam-se na ausência de meio material (vácuo), 

conseqüentemente sua velocidade de propagação diminui à medida que aumenta a 

concentração de partículas que formam o meio, ou seja, a velocidade da luz  é maior na água do 

que no vidro, mas é maior ainda no ar do que na água e é ainda maior e absoluta no vácuo. A palavra 

absoluta indica que não existe meio onde a luz se propague com maior velocidade que no vácuo. 

 Um exemplo da refração de ondas eletromagnéticas é a própria luz visível vinda do Sol que 

atinge a Terra.  

 A mudança de velocidade da luz do espaço sideral para a atmosfera terrestre acarreta a 

visualização dos astros aqui da Terra um pouco deslocados da posição em que realmente estão.  

 

 
Figura 1: http://www.seara.ufc.br/tintim/fisica/refracao/tintim10.htm 

 

 A figura 1 mostra a conseqüência visual da refração da luz: o cabo do lápis parece quebrado 

na superfície de separação entre ar e água. Isso acontece porque a velocidade de propagação da luz 

é diferente nestes dois meios, o que provoca a sua mudança de direção de propagação (exceto se a 

luz incidir perpendicularmente à superfície). 

 
Figura 2: http://ciencia.hsw.uol.com.br/miragem2.htm 

 

A figura 2 mostra o raio de luz que sai do Sol real propagando-se pelo vácuo e mudando a 

direção de propagação ao atingir a atmosfera, devido à mudança na velocidade de propagação. A 

conseqüência dessa mudança na direção de propagação é que o observador verá a imagem 

aparente do Sol, deslocado de onde ele realmente se encontra. 
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FIGURA 3: http://www.colvero.com/news/01122004/index.htm 

 

A terceira figura mostra uma imagem do pôr do Sol, mas devido à refração da luz, o Sol já 

está numa posição abaixo do que é visto e talvez até já tenha se posto. 

 � as ondas sonoras não propagam-se no vácuo, conseqüentemente sua velocidade de 

propagação aumenta à medida que aumenta a concentração de partículas que formam o meio, 

ou seja, a velocidade do som é maior na água do que no ar, mas é maior ainda no vidro do que na 

água.  

 É por isso que afirmamos que não poderíamos escutar as incríveis explosões das naves 

espaciais nos filmes: o som propaga-se através da deformação do meio (criando regiões de 

compressão e rarefação). Se não existir meio material, como no espaço sideral, as ondas sonoras 

não podem se propagar, e os sons da explosão não podem ser escutados. 

 Veja as simulações no endereço abaixo: 

http://www.pavconhecimento.pt/explorador/ 

 

O que muda na onda sonora devido à mudança de meio de propagação? 

 A freqüência do som ao mudar de meio permanece a mesma, mas uma outra componente da 

onda variará: o comprimento de onda, representado pela letra grega � (lemos lâmbda). Observe a 

figura abaixo: 

 
Figura 4: http://www.ufsm.br/gef/NotMus.htm 

 

 Quando a onda sonora sofre refração do ar para a água, por exemplo, a velocidade de 

propagação e o comprimento de onda aumentam.  

 Numa temperatura de aproximadamente 200C: 

� velocidade do som no ar é aproximadamente 340
s
m

 

� velocidade do som na água é aproximadamente 1 500
s
m
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 Quando a onda sonora sofre refração do metal para a água, por exemplo, a velocidade de 

propagação e o comprimento de onda diminuem. 

 Numa temperatura de aproximadamente 200C: 

 � velocidade do som no alumínio é aproximadamente 5 100
s
m

 

 � velocidade do som na água é aproximadamente 1 500
s
m

 

 

 

APLICAÇÃO PRÁTICA DA PROPAGAÇÃO DO SOM EM DIVERSOS MEIOS 

 

 
Figura 5: http://www.ultrasom3d.com/ Materias/secao_3D/US_morf.html 

 

Os fenômenos de refração e reflexão de ondas sonoras ganham aplicabilidade com o uso de 

ultra-sons (sons de alta freqüência, fora do limite de audição humana) na Medicina. 

Mesmo que você nunca tenha feito um exame por ultra-som, certamente sabe que foi através 

desse exame que sua mãe lhe viu pela primeira vez, ainda no período pré-natal.  

 Além da aplicação na Medicina, o som é usado para detecção e estudo de abalos sísmicos, 

por navios e submarinos para estudo do fundo do mar e localização de quaisquer objetos na água 

(por reflexão das ondas emitidas) e também em recentes pesquisas em astrofísica, na investigação 

do Sol. 

 

Sugestão de atividades 

 

APLICAÇÃO DO SOM NA MEDICINA: A ULTRA-SONOGRAFIA 

 

 Vimos que uma das aplicações dos sons de alta freqüência – os ultra-sons, são os exames 

de diagnósticos médicos. Esses exames são importantes porque ajudam os médicos a visualizar o 

interior do corpo por um método chamado não intrusivo (sem corte ou penetração de câmeras). Os 

ultra-sons também são muito utilizados em tratamentos fisioterápicos. 

 A proposta do trabalho é a seguinte: 

          Reúnam-se nos grupos determinados pelos professores e escolham uma clínica que possua 

essa técnica de exame ou de terapia. Mas lembre-se de telefonar e perguntar se é possível a entrada 

de um grupo de alunos e se existe uma pessoa com disponibilidade e que conheça a rotina do 

aparelho de ultra-som para responder suas perguntas. 
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 Abaixo sugerimos algumas perguntas relevantes sobre o ultra-som na medicina. Se você 

quiser fazer ainda outras perguntas, faça-as, mas não esqueça de anotar tudo.  

 

Questões para investigação – clínica de fisioterapia 

 

1) Desde quando o ultra-som é usado nesta clínica? 

2) Para que é usado o ultra-som? 

3) O ultra-som substituiu alguma outra técnica de terapia? 

4) Qual a vantagem do uso dos ultra-sons?  

5) Qual a terapia mais comum feita pelo ultra-som? 

6) Existe algum risco para o paciente? Existe tempo máximo de exposição? 

7) Durante ou após o exame o paciente sente alguma coisa? 

8) Quantos pacientes passam por dia, em média, pelo ultra-som? 

9) O que alimenta o aparelho de ultra-som? (qual o combustível) 

10) Quais as características físicas (intensidade, freqüência, tempo de exposição) do ultra-

som são possíveis variar no momento da terapia? Por quê? 

11) Qual o período para a revisão do aparelho?  E o custo? 

12) A manutenção da máquina de ultra-som é feita por um Físico ou um técnico 

especializado? 

 

Questões para investigação – clínica de diagnose 

 

1) Desde quando o ultra-som é usado nesta clínica? 

2) Para que é usado o ultra-som? 

3) O ultra-som substituiu alguma outra técnica de diagnose? 

4) Qual a vantagem do uso dos ultra-sons?  

5) Qual o exame mais comum feito pelo ultra-som? 

6) Existe algum risco para o paciente? Existe tempo máximo de exposição? 

7) Que tipos de problemas são detectados no bebê, ainda na barriga da mãe, através do 

ultra-som? 

8) Quando o bebê tem algum problema de formação física ou neurológica, fica sabendo 

durante o exame ou através do médico? A futura mãe pode sentir quando a criança tem 

algum problema? Que comportamento imediato é gerado na família a revelação de algum 

problema com o bebê? 

9) Você saberia informar se as futuras mães fizeram planejamento familiar? 

10) Geralmente as futuras mães vêem acompanhadas ou sozinhas ao exame? Se 

acompanhadas, por quem? (os futuros pais são a maioria dos acompanhantes ao 

exame?) 

11) Que tipos de problemas, não natais, são detectados em pacientes? 

12) Já é possível distinguir tecidos através do ultra-som? 

13) Durante ou após o exame o paciente sente alguma coisa? 
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14) Quantos pacientes passam por dia, em média, pelo ultra-som? 

15) O que alimenta o aparelho de ultra-som? (qual o combustível) 

16) Quais as características físicas (intensidade, freqüência, tempo de exposição) do ultra-

som são possíveis variar no momento do exame? Por quê? 

17) Qual o período para a revisão do aparelho? Custo? 

18) A manutenção da máquina de ultra-som é feita por um Físico ou um técnico 

especializado? 

 19) Os exames através de ultra-sons são acessíveis a todos? O Sistema Único de Saúde 

(SUS) oferece essa técnica de exames? 
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SUGESTÃO PARA DISSERTAÇÃO INTERDISCIPLINAR COM LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Ao iniciar a 8ª série do Ensino Fundamental o estudante é apresentado às novas disciplinas 

da área das ciências exatas: Física e Química.  

É comum nestas disciplinas acontecerem aulas no laboratório, onde são realizadas algumas 

medidas de grandezas físicas ou investigadas algumas reações químicas. Desde o início deste 

trimestre as aulas de Física são, quase sempre, no laboratório, pois envolvem muitos procedimentos 

diferenciados, tais como: aulas com recursos áudio-visuais (retroprojetor, data-show), simulações 

computacionais (animações), demonstrações com equipamentos e experimentos diversos. Podemos 

chegar a conclusões importantes através dessas aulas experimentais ou, pelo menos, as aulas 

pareceram interessantes? 

Outras áreas do conhecimento como a das artes (música, pintura, ...) e a das ciências 

humanas (história, filosofia, língua estrangeira, ...) parecem nada ter em comum com o 

desenvolvimento científico. Será verdade? Você diria que leitura e escrita não são importantes para a 

vida profissional de um cientista (ou de um futuro cientista)? 

  Os cientistas vivem isolados? Como os cientistas divulgam seus trabalhos? Para que serve o 

conhecimento científico que é produzido na atualidade? A ciência interfere na vida de cada um de nós? 

Como?  

A Física tem muito prazer em conhecê-lo. E você, o que tem a dizer sobre a Física? 

Você fará na dissertação um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento 

(sobre dois tópicos) e o último parágrafo conclusivo. Para escrevê-los, siga as orientações abaixo. 

Não se esqueça de que você deverá argumentar suas idéias. 

Introdução 

De que forma as aulas de Física contribuíram para o seu conhecimento? Você acha que 

compreende um pouco melhor alguns fenômenos que acontecem no dia-a-dia? A Física contribui de 

alguma forma para a humanidade? 

Desenvolvimento 

1o parágrafo: 

A respeito dos conhecimentos científicos, desenvolvidos pelos cientistas, que contribuições 

fundamentais houve para melhorar a qualidade de vida do homem? De que forma a Física contribuiu 

com isso? Dê um ou dois exemplos da contribuição da Física, que hoje são indispensáveis, e que 

melhoraram significativamente a qualidade de vida do homem. (4 a 5 linhas) 

 

2o parágrafo: 

Além dessa dissertação envolvendo a disciplina de Língua Portuguesa, você acha que outras 

disciplinas também poderiam participar de projetos com a Física? Na sua opinião quais seriam essas 

disciplinas e como poderiam participar das nossas aulas?  (4 a 5 linhas) 

Conclusão 

Após esse trimestre, que foi o seu primeiro contato com a Física, quais são as suas 

expectativas (impressões) sobre a disciplina? O que você tem a dizer sobre a Física? (4 a 5 linhas). 
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OFICINA 

 A FÍSICA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 

 A sugestão dessa oficina tem como objetivo sugerir uma atividade prática e interdisciplinar 

com professores de Física e Música. 

 Relacionamos, a seguir, os aparatos usados na oficina, acompanhados de uma breve 

discussão sobre cada um deles. 

a) A Sereia de Seebeck (PAULI, 1980) 

 
É constituída de um disco regularmente perfurado em circunferências concêntricas em 

relação ao centro do disco. Uma manivela permite girar o disco e, soprando com um canudinho 

perpendicularmente a esses furos, é possível produzir som. 

Esse aparato foi o primeiro a ser discutido, pois com ele torna-se fácil verificar que o som tem 

origem em perturbações que se propagam no ar. Neste caso estas perturbações são diferenças de 

pressão geradas pela passagem/interrupção de fluxo de ar através dos furos. 

Girando o disco a uma dada velocidade e soprando a diferentes distâncias do centro do disco, 

nota-se que o som fica mais agudo ou mais grave, dependendo do número de furos por 

circunferência. Isso nos permite facilmente introduzir o conceito de freqüência de uma onda sonora. 

 

b) As placas de Chladni (PITRE, 1996 e GASPAR, 2000) 

 

        
 

Esse aparato constitui-se de placas metálicas (alumínio ou aço), nas formas circular e 

quadrada, sustentadas pelos seus centros, que são postas a vibrar através de um arco de 

instrumentos de corda. Uma leve camada de areia é colocada sobre a placa. No nosso experimento, 
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utilizamos, como arco de corda um arco de serra (onde a serra propriamente dita foi substituída por 

cordas de náilon fortemente esticadas). 

Atritando o arco de náilon em algum ponto da borda da placa com areia, toda a placa passa a 

vibrar em um dos seus modos característicos de vibração, agitando a areia sobre ela. Na placa, 

existem pontos de maior e menor vibração, como se fossem, respectivamente, os ventres e os nós de 

uma onda estacionária. Portanto, a areia vibra acompanhando o modo de vibração da placa, sendo 

“expulsa” das regiões de maior vibração e se acumulando nos pontos de menor vibração. O resultado 

é a visualização de figuras geométricas de areia sobre a placa. 

Podemos mudar a posição dos pontos de maior e menor pressão se segurarmos firmemente 

em algum ponto da borda da placa, impondo que um nó (nesse caso linha nodal) exista naquele 

ponto. Dessa forma observaremos figuras geométricas diferentes da anterior. 

 

c) As hastes cantantes (LAPP, 1997) 

 

Hastes metálicas de diferentes materiais, comprimentos e diâmetros, quando são atritadas 

longitudinalmente com os dedos resinados (sujos com pó de breu), emitem sons de freqüências 

diferentes. 

O breu serve para aumentar o atrito entre os dedos e a haste, o que possibilita gerar uma 

considerável vibração no sentido longitudinal da barra. Também podemos fazê-las vibrar segurando-

as na vertical e batendo-as no chão. 

Nas hastes, geramos ondas longitudinais estacionárias que possuem ventres em suas 

extremidades e  que obedecem à relação fv ×= λ , onde v  é a velocidade de propagação do som 

no metal (por exemplo, 
s
m

v 5000= no alumínio), λ  é o comprimento de onda e f  é a freqüência 

do som produzido. 

Devemos observar que se L é o comprimento de uma haste que admite comprimentos de 

onda � com ventres nas duas extremidades, 
2
λ

nL = , onde n = 1, 2, 3, ... é o possível número de 

nós da onda sonora na haste. 

Se a haste é atritada segurando-a pelo meio, apenas ondas que possuem um nó nesse ponto 

podem ser geradas. Portanto, fica fácil concluir que o som gerado na haste é composto por um 

conjunto de freqüências dadas por 
L
v

nf
2

= , sendo n = 1, 3, 5, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA-IF-UFRGS - Laura Rita Rui v.18 n.1 
 

 65 

d)  “Pianinhos” de hastes cantantes 

 

 
 Os “pianinhos” são conjuntos de hastes cantantes de alumínio de diferentes comprimentos e 

fixas nos seus centros. 

Ao serem esfregadas com os dedos resinados, uma após a outra, escutamos a escala 

musical dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. 

Para conseguirmos gerar uma determinada nota musical (freqüência) em uma haste de 

comprimento L, segura por seu centro, o comprimento necessário é calculado pela equação 
f

v
L

2
= . 

Na construção do pianinho menor, foto acima à esquerda, usamos 
s
m

v 5000=  para a 

velocidade de propagação do som no alumínio e Hzf 4186= , correspondente à freqüência do 

último dó do piano (BLACKWOOD et al, 1956), como sendo a primeira nota musical (a mais grave) do 

pianinho. Logo, o comprimento da haste, para que tal nota seja produzida, é dado por: 

mL 60,0
41862

5000 ≅
×

=  

 A última nota musical (a mais aguda) do pianinho, tem o dobro da freqüência da primeira, ou 

seja, Hzf 8372= . Pela relação matemática, o comprimento de haste necessário para que tal 

freqüência seja emitida deve ser a metade do comprimento de haste da primeira nota do pianinho. 

 

e) Segure a onda (PINKSTON, 1981) 

A análise de ondas transversais em hastes não é simples. A relação entre a freqüência e o 

comprimento L da haste é 2L
v

Af = , onde o fator A depende da forma e da dimensão do perfil da 

haste e também dos pontos por onde a haste é apoiada e v é a velocidade de propagação de ondas 

transversais. No caso de ondas longitudinais, como vimos anteriormente, a relação é do tipo 
L
v

f
2

= . 

Agora, como o objetivo é visualizar uma onda transversal estacionária em uma haste, é necessário 

que esta seja fina e bem comprida – usamos uma haste de alumínio de meia polegada de diâmetro 

(1,27 cm) e 2,2 m de comprimento. 

Outra observação considerável para produzir ondas transversais em hastes é que os nós da 

onda transversal, que possui um ventre na região central, não estão a 0,25L da extremidade da haste, 

e sim a 0,224L. 
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 Então, para produzir uma onda estacionária transversal em uma haste, basta segurá-la 

verticalmente em um ponto a 0,224L de uma de suas extremidades e fazê-la vibrar (usamos um 

martelo de borracha). A seguir segura-se, com a outra mão, a haste também a 0,224L de sua outra 

extremidade. Finalmente, posicionando-se a haste na horizontal, a onda transversal é visualizada 

com ventres nas extremidades e no meio, e nós a 0,224L de cada uma das extremidades.        

  O som produzido não é audível, pois a freqüência da onda transversal produzida na 

haste de alumínio utilizada é de aproximadamente 15 Hz, ou seja, é um infra-som. 

 

f)  A onda pendurada (CAVALCANTE, 2005) 

 Este procedimento experimental foi sugerido pela professora Marisa Almeida Cavalcante, do 

Grupo de Pesquisa em Ensino de Física (GoPEF) da PUC/SP, na oficina Novas Tecnologias no 

Ensino de Acústica  realizada no XVI SNEF, disponível em http://mesonpi.cat.cbpf.br/marisa . 

Prende-se uma das extremidades de um barbante, de aproximadamente 1,5 m de 

comprimento, a um massageador à pilha. À outra extremidade do barbante, amarra-se uma massa, 

cujo peso tensionará o barbante.  

O massageador vibra em sua freqüência, transmitindo-a ao barbante preso a sua estrutura. 

Enrolando-se o barbante em torno do massageador, pode-se variar seu comprimento. A tensão no 

barbante também pode ser alterada, variando-se a massa suspensa na sua outra extremidade. 

Assim, é possível obter a formação de ondas estacionárias no barbante, variando o seu 

comprimento e/ou a sua tensão, e discutir a relação dessas variáveis com os números de ventres e 

de nós observados no barbante. 
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g) O sonômetro (http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/museo/acu20.htm e PAULI, 1980) 

 
 

O sonômetro (em primeiro plano na foto) consiste numa caixa de ressonância à qual está 

presa, sobre dois cavaletes fixos, uma corda metálica (de violino ou de violão) e um cavalete móvel, 

sobre o qual a corda fica apoiada entre os cavaletes fixos.Podemos variar as freqüências produzidas 

na corda apertando ou afrouxando os parafusos que a mantém esticada (tensão), ou através da 

variação do seu comprimento em vibração, mudando a posição do cavalete móvel que está em 

contato com a corda. 

O sonômetro permite-nos identificar, em uma corda, o som fundamental ou primeiro 

harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico, etc, e ainda discutir as escalas musicais, 

facilitando a compreensão da relação entre as freqüências das notas com os comprimentos de corda 

que são postos em vibração. Também discutimos a escala pitagórica e a escala atualmente usada, 

comparando as diferenças entre essas duas escalas através de marcações feitas, no sonômetro, 

para representar a escala pitagórica e as marcas existentes no braço de um violão (escala atual). 

 

g) O baixo de borracha  

A idéia da construção desse aparato (em segundo plano na foto do item anterior) surgiu 

através do vídeo intitulado Física em Instrumentos Musicais, do Projeto aulas de Física em vídeo-

cassete com patrocínio do Conselho de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Esse vídeo foi realizado pela Oficina Instrumental UAKTI, que apresenta e toca uma variedade de 

instrumentos musicais alternativos, dentre os quais o baixo de borracha, comentando as propriedades 

físicas do som produzido por tais materiais. 

O baixo de borracha é constituído por quatro argolas de borracha (garrote) de diferentes 

diâmetros (que fazem o papel de cordas do instrumento) colocadas, sob tensão, em torno de uma 

tábua de madeira (que serve como base). Quatro pequenos pedaços de cano PVC funcionam como 

cavaletes móveis e um único cano de PVC, colocado junto a uma das extremidades da tábua, 

representa um cavalete fixo. As freqüências dos sons produzidos ao percutir as “cordas” mudam de 

acordo com o lugar em que colocamos os cavaletes móveis e conforme mudamos as tensões das 

“cordas”, procedimento que consiste em afrouxá-las ou esticá-las (o atrito das borrachas com as 

bordas da tábua garante a manutenção da tensão). O baixo de borracha assemelha-se ao sonômetro, 

em relação às possíveis mudanças de variáveis. 
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h) Quem empurra a bolinha?... O som (GREENSLADE Jr., 1979) 

 

 
 

Uma bolinha pendurada por uma corda de náilon, como um pêndulo, é colocada encostada 

em uma das extremidades de uma barra metálica fixada horizontalmente, por seu centro, a uma 

base.Com um martelinho, batemos na outra extremidade livre da barra e observamos que a barra soa 

e a bolinha “salta” e passa a fazer oscilações com amplitudes, às vezes, crescentes em relação à 

oscilação anterior. Isto demonstra que a onda estacionária responsável pela produção do som na 

barra é longitudinal e, com um ventre na extremidade da barra, é capaz de transferir energia para a 

bolinha quando ela bate na barra. O efeito fica mais visível se, depois da bolinha começar a oscilar, 

mantivermos a intensidade da onda sonora batendo periodicamente na barra em momentos em que a 

bolinha estiver no ar, afastada da outra extremidade. 

 

i) Há música no ar (PIZZO, 1986 e GASPAR, 2000) 

    
Tubos de PVC de certos comprimentos e com as duas extremidades abertas reforçam, dentre 

as inúmeras freqüências que compõem o ruído do ambiente, apenas as freqüências que entram em 

ressonância no seu interior, que são as freqüências naturais das configurações de ondas 

estacionárias que o tubo admite. Podemos perceber o som da principal freqüência reforçada por um 

determinado tubo aproximando o ouvido de uma de suas extremidades. 

Quanto maior o tubo, maior o comprimento de onda da onda fundamental que ele admitirá e, 

conseqüentemente, menor a freqüência da onda estacionária reforçada no tubo (mais grave será o 

som percebido). 

Podemos determinar, por exemplo, qual comprimento de tubo possibilita que escutemos uma 

nota lá da nossa escala musical, ou seja, qual o comprimento de tubo que possibilita que freqüências 

de 440 Hz (n = 1), 880 Hz (n = 2), 1320 Hz (n = 3), etc, entrem em ressonância no interior do tubo. 
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Sabe-se que, em um tubo de comprimento L com as duas extremidades abertas, há formação 

de ondas estacionárias com ventres nas extremidades e, portanto, tais ondas têm comprimentos de 

ondas dados por 
n

L
n 2

=λ , onde n = 1, 2, 3, ... Note-se que para n = 1, tem-se o modo fundamental 

ou 1o harmônico, que é o de maior intensidade no tubo. 

Assim, substituindo essa relação na equação fv ×= λ  e considerando a velocidade de 

propagação do som no ar igual a 
s
m

340 , pode-se facilmente determinar o comprimento do tubo para 

o modo fundamental (n = 1) de cada nota musical que se quer selecionar, ou seja, 
f
v

L 2= . 

Então, para escutarmos uma nota lá da nossa escala musical, usando-se =f 440 Hz, por 

exemplo, o tubo de PVC deve ter comprimento: 

mL 545,1
440
340

12 ≅××=  

 

k) Programas Construindo Sons (http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/sons/index.html  ) e Gram V.6 

(http://www.visualizationsoftware.com/gram/ esse endereço disponibiliza atualmente a versão 11) 

Com o intuito de inserir novas tecnologias no ensino de Física e, também, para nos auxiliar 

nas discussões, usamos dois programas computacionais. 

O programa Construindo Sons foi usado para o estudo de algumas propriedades das ondas 

sonoras. Por ser um recurso audiovisual (podemos “ver” a onda sonora e escutar o seu som), torna 

fácil entender o “efeito” da mudança da amplitude e freqüência no som. Mas também é possível 

utilizar o programa para combinar sons simples de modo a produzir sons complexos como, por 

exemplo, fazer um acorde somando as notas dó, mi e sol. 

O GRAM V.6 é um pacote de recursos para o estudo da física ondulatória. Nesse curso 

fizemos uso do programa Spectrogram que é um recurso audiovisual para análise de espectros 

sonoros (intensidade x freqüência). Esses espectros sonoros, captados com o auxílio de um 

microfone, determinam a freqüência predominante no som produzido ou ruído ambiental. Usamos 

esse recurso para a análise do espectro sonoro das barras de alumínio, exercitando o cálculo da 

velocidade de propagação do som na mesma.  

 O GRAM V.6 possui também um programa gerador de sinais, que permite aumentar a 

vibração de uma corda (ligada ao auto-falante do microcomputador e tensionada por um peso 

suspenso numa roldana), gerando ondas estacionárias conforme a freqüência ajustada. 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADES USANDO INSTRUMENTOS CONVENCIONAIS DE CORDA, 

PERCUSSÃO E SOPRO 

 

 Responda as questões abaixo, relacionando as propriedades das ondas sonoras já 

estudadas (freqüência e amplitude) e a experiência de produzir sons com os instrumentos musicais. 

 

1) Qual a principal diferença física (externa) dos instrumentos musicais? 

 

2) Como o som é produzido em cada um deles? 

 

3) Qual o meio de transporte usado pelo som? 

 

4) Então, o que é necessário para que o som exista? 

 

5) Os instrumentos musicais produzem sons iguais? 

 

6) Quais instrumentos produzem sons graves? 

 

7) Quais instrumentos produzem sons agudos? 

 

8) O que é necessário para que um som seja mais forte? 

 

9) O que é necessário para que um som seja mais fraco? 

 

10) Por que, mesmo sem olhar qual instrumento musical está produzindo som, conseguimos 

identificá-lo? 

 

11) Por que não enxergamos o som? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA-IF-UFRGS - Laura Rita Rui v.18 n.1 

71 

 

 
REFERÊNCIAS 
 
ASTROFOTOGRAFIAS E TELESCÓPIOS: efeitos da refração atmosférica. Disponível em: 
http://www.colvero.com/news/01122004/index.htm. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
AUDIO SPECTRUM ANALYSIS. Spectrogram version 11. Disponível em: 
<http://www.visualizationsoftware.com/gram/>. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 2.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
BLACKWOOD, O. H. et al. Física na escola secundária. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1956. v. 
1. 
 
BUZINAS DE CARROS. Disponível em: http://educar.sc.usp.br/youcan/doppler/doppler.html. Acesso em: 6 
abr. 2006. 
 
CAVALCANTE, M. A. Novas tecnologias no ensino de acústica. Disponível em: 
<http://mesonpi.cat.cbpf.br/marisa>. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
CRIANDO UMA MIRAGEM. Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br/miragem2.htm. Acesso em 6 abr. 
2006. 
 
DURÁN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
EFEITO DOPPLER. Disponível em: http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica6/som/doppler.htm. 
Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
FÍSICA.NET: o canal da física na internet, tipos de ondas. Disponível em: 
http://www.terra.com.br/fisicanet/cursos/tipos_de_ondas/. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
GASPAR, A. Física. São Paulo: Ática, 2000. v. 2. 
 
GREENSLADE Jr., T. B. The ringing bar. The Physics Teacher, Stony Brook, v. 17, n. 1, p. 44, Jan. 1979. 
 
INSTINTO ANIMAL. Disponível em: http://animalplanetbrasil.com/tsunamianimal/feature4.shtml. 
Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
JOGOS: o mundo material. Disponível em: <http://www.pavconhecimento.pt/explorador/>. Acesso em: 6 abr. 
2006. 
 
JOURDAIN, R. Música, cérebro e êxtase: como a música captura nossa imaginação. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1998. 
 
LAPP, D. R. Harmonics in an aluminum rod: a golden oldie. The Physics Teacher, Stony Brook, v. 35, n. 5, 
p. 314-315, May 1997. 
 
O EFEITO DO ULTRA-SOM EM REAÇÕES QUÍMICAS. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010040422000000200017&lng=es&nrm=iso&tlng=e
s. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harper 
& Row do Brasil, 1982. 
 
ONDAS SONORAS. Disponível em: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html. Acesso em: 6 
abr. 2006. 
 
 
 
 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA-IF-UFRGS - Laura Rita Rui v.18 n.1 

72 

 

PAULI, R. U.; MAUAD, F. C.; HEILMANN, H. P. Física. São Paulo: EPU, 1980. v. 3. 
 
PINKSTON, E. R. The use of demonstrations in teaching introductory physics. The Physics Teacher, Stony 
Brook, v. 19, n. 6, p. 387-388, Sept. 1981. 
 
PITRE, J. M. Chladni plates: how big can they be? The Physics Teacher, Stony Brook, v. 34, n.8, p. 508-
509, Nov. 1996. 
 
PIZZO, J. Ambient noise resonators (there’s music in the air). The Physics Teacher, Stony Brook, v. 24, n. 
5, p. 312-313, May 1986. 
 
PROPAGAÇÃO DA ONDA MECÂNICA. Disponível em: http://www.ufsm.br/gef/NotMus.htm. Acesso em: 6 
abr. 2006. 
 
ROEDERER, J. G. Introdução à física e psicofísica da música. São Paulo: USP, 1998. 
 
SALA DE FÍSICA: exercícios, som. Disponível em: 
http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica8/ondas/som.htm. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
SEARA DA CIÊNCIA: refração da luz. Disponível em: 
http://www.seara.ufc.br/tintim/fisica/refracao/tintim10.htm. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
SOFTWARE PARA ENSINO DE FÍSICA: Construindo Sons. Disponível em: 
<http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/sons/index.html>. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
SOLAR SOUNDS. Disponível em: http://soi.stanford.edu/results/sounds.html. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
SONOMETRO DIFFERENZIALE DI MARLOYE. Disponível em: 
<http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/museo/acu20.htm>. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
STARQUAKES REVEAL STELLAR SECRETS. Disponível em: 
http://www.innovationsreport.de/html/berichte/physik_astronomie/bericht-12084.html. Acesso em: 6 
abr. 2006. 
 
STEVENS, S. S.; WARSHOFSKY, F. Som e audição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969. 
 
ULTRASOM3D.NET. Disponível em: http://www.ultrasom3d.com/ Materias/secao_3D/US_morf.html. 
Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. COPERSE. Concurso vestibular 2002. 
Porto Alegre: UFRGS, 2002. v. 2 Física e geografia.  
 
VOZES NA SAVANA. Disponível em: 
http://www.nationalgeographic.pt/revista/0304/resources/default.asp. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
WAVES. Disponível em: <http://physics.nad.ru/Physics/English/waves.html>. Acesso em: 6 abr. 2006. 
 
WISNIK, J. M. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1999. 
 



 

73 
 

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobreTópicos de Física para a 8ª Série do 1º Grau 
Axt., R., Steffani, M.H. e Guimarães, V. H., 1990. 
 

n°. 2 Radioatividade 
Brückmann, M.E. e Fries, S.G., 1991.  
  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 
Moreira, M.A, 1992. 
    

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 
Axt, R e Brückmann, M.E., 1993. 
 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 
Axt, R. e Alves, V.M., 1994. 
 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 
Axt, R e Alves, V.M., 1995.  
    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 
Moreira, M.A, 1996. 
 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  
Ostermann, F., Ferreira, L.M. e Cavalcanti, C.H., 1997. 
 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 
Moreira, M.A. 1998. 
 

n°. 10 Teorias construtivistas 
Moreira, M.A, e Ostermann, F., 1999. 
 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 
Ricci, T.F., 2000. 
 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 
Ostermann, F., 2001. 
 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 
Greca, I.M. e Herscovitz. V. E., 2002. 
   

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  
Ricci, T. F. e Ostermann, F., 2003. 
 

n°. 15 O quarto estado da matéria 
Ziebell, L. F. 2004. 
 

v.16, n.1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 
Schroeder, C., 2005. 
 

v.16, n.2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 
Silva, L. F. da e Veit, E. A., 2005. 
 

v.16, n.3 Epistemologias do Século XX  
Massoni, N. T., 2005. 
 

v.16, n.4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e cores 
Mees, A. A.; Andrade, C. T. J. de  e Steffani, M. H., 2005. 



 

74 
 

 
 

 
v.16, n.5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  

Wolff, J, F de S e Mors, P. M., 2005. 
 

v.16, n.6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  
Mützenberg, L. A., 2005. 
 

v.17, n.1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma aprendizagem 
significativa no nível médio  
Moraes, M. B. dos S. A., Ribeiro-Teixeira, R. M., 2006. 
 

v.17, n.2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos 
(EJA)  
Espindola, K. e Moreira, M. A., 2006. 
 

v.17, n.3 Introdução ao conceito de energia  
Bucussi, A., 2006. 

 
v.17, n.4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  

Grala, R. M., 2006. 
 

v.17, n.5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  
Webber, M. C. M. e Ricci, T. F., 2006. 
 

v.17, n.6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino 
fundamental 
Machado, M. A. e Ostermann, F., 2006. 


