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1 Resumo

Nesta oficina iremos explorar alguns conceitos f́ısicos sobre ondas, tentando entender como se dá a
transmissão de energia e quais suas aplicações práticas.

2 Introdução

Nos dias atuais, a necessidade de um ambiente proṕıcio à aprendizagem se faz além da sala de aula,
sendo que as oficinas pedagógicas oferecidas pelos bolsistas do PIBID vêm como parte integrante neste
processo. É com este pensamento que o presente trabalho aborda experiências constrúıdas a partir
de práticas elaboradas em escolas públicas, por meio de oficinas de aprendizagem. A finalidade das
oficinas é ir além do trivial, promover um ambiente de ensino-aprendizagem mais dinâmico, atrativo e
desafiador, criar um ambiente de ação e reflexão sobre os conhecimentos f́ısicos. Este tipo de proposta
prevê também um maior envolvimento do aluno e incentivo ao interesse em aprender e vivenciar novas
experiências.

3 Fundamentação Teórica

Uma onda mecânica é aquela se que propaga através de um meio, transportando energia pela
interação entre as part́ıculas. As ondas mecânicas são classificadas como transversais e longitudinais
se as oscilações são perpendiculares e paralelas, respectivamente, à direção de propagação da onda.

São consideradas ondas sonoras qualquer onda mecânica longitudinal. A audição humana capta
ondas com frequências entre 20Hz e 20.000Hz. Abaixo de 20Hz são denominadas de infrassom, e
acima de 20.000Hz são denominadas de ultrassom.

A velocidade de propagação de uma onda sonora depende das propriedades do meio, como a densi-
dade, a pressão e a temperatura. Abaixo apresentamos uma tabela com os valores da velocidade do
som em alguns meios.
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Meio Velocidade (m/s)

Gases

Ar (0�) 331

Ar (20�) 341

Hidrogênio 1284

Ĺıquidos

Água (0�) 1402

Água (20�) 1482

Água do mar 1522

Sólidos

Aço 5941

Alumı́nio 6420

4 Objetivos

A oficina visa fornecer ao estudante conhecimentos sobre ondas sonoras em fenômenos naturais e suas
aplicações na indústria. Em um primeiro momento será feita uma apresentação em datashow expondo
as diversas manifestações de ondas sonoras no cotidiano e como elas são utilizadas. Posteriormente
será realizada uma atividade prática.

5 Atividade

Na atividade prática construiremos um alto-falante com materiais alternativos, a fim de facilitar a
compreensão sobre o funcionamento do mesmo e como as ondas sonoras são produzidas. Os partici-
pantes serão dividos em grupos de até 4 pessoas, e o tempo estimado para a realização da atividade é
de 30 minutos.

5.1 Como funciona um alto-falante

Um solenóide é um fio enrolado em uma bobina helicoidal. Quando uma corrente elétrica passa por
um fio condutor, ela produz um campo magnético nas vizinhanças. No caso de uma espira circular,
cada uma das espiras contribui para o campo magnético total B dado por

B = µ0nI

onde n é o número de espiras por unidade de comprimento e I é a corrente elétrica.
Ao contrário de um imã permanente, em uma bobina é posśıvel alterar a polaridade do campo

magnético invertendo a corrente elétrica.

Figura 1: componentes de um alto-falante

A figura 1 mostra como opera um alto-falante dinâmico. Seu funcionamento é baseado no fato de
que, quando uma corrente flui através de um condutor ou uma bobina, produz-se um campo magnético.
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Se fluir uma corrente de áudio através da bobina, o campo magnético variável da bobina reagirá com
o campo do ı́mã permanente. Isso faz com que o cone do alto-falante se desloque para trás e para
frente produzindo alterações na pressão do ar. As mudanças resultantes na pressão do ar são as ondas
sonoras que produzem o som em seu ouvido.

5.2 Materiais

Serão utilizados os seguintes materiais:

� 1 folha de cartolina e 1 folha de of́ıcio;
� 1 prato de plástico ou isopor;
� Palitos de fósforo;
� Régua, tesoura e cola de silicone;
� Fita dupla face e fita crepe;
� 5 metros de fio de cobre esmaltado;
� 12 imãs de artesanato (11mm x 3mm) e 6 de neod́ımio (6mm x 6mm).

5.3 Instruções

Inicialmente iremos construir a bobina do alto-falante e, então, faremos os suportes (“molas”) do
prato.

1. Junte os imãs de maneira a formar uma “torre”. Eles farão o papel do imã permanente do
alto-falante.

2. Faça duas tiras de papel com a folha de of́ıcio, sendo que uma deve ter metade do comprimento
da outra. A largura das tiras deve ter tamanho igual ao comprimento do imã permanente.

3. Enrole o imã permanente na tira de maior comprimento e prenda-a com um pedaço de fita crepe.
Então enrole o conjunto na segunda tira de papel e também prenda-a com fita crepe.

4. Enrole o fio de cobre no conjunto imã-papel, cobrindo-o completamente com 130 voltas. Deixe
de 10cm a 15cm de cada extremidade do fio reservados para, posteriormente, fazer as as ligações
no amplificador.

5. Finalmente, prenda o fio com fita crepe, retire os imãs e a primeira camada de papel. O fio
enrolado a segunda camada de papel será a bobina do alfo-falante.

6. Corte duas tiras de 8cm de comprimento e 5cm de largura da folha de cartolina, e dobre-as pela
metade. Elas serão as “molas” do alto-falante.

7. Prenda as “molas” ao prato com fita dupla face de maneira a ficarem paralelas entre si.
8. Prenda o imã permanente ao que sobrou da folha de of́ıcio com fita dupla face.
9. Cole o eletroimã no centro da superf́ıcie inferior do prato.

10. Para concluir, junte o alto-falante ao imã permanente.
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