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CONTEXTO:  PROJETO EM-AÇÃO (IAT, BAHIA)

,,,,,,,

Programa estruturante: interdisciplinar, transversal (ética,
estética, política), contextualizado, experimentação/simulação,
participação ativa dos alunos e professores, uso intensivo de
recursos computacionais.

Temas (um por bimestre, para os três anos): (1) água e meio
ambiente, (2) saberes e profissões, (3) saúde e sociedade,
(4) ciência e tecnologia.

O desenvolvimento do tema deve estar em sintonia com
o conteúdo curricular ensinado no bimestre respectivo.



CONTEXTO

Tema: saberes e profissões.
Conteúdo: funções trigonométricas (2o bimestre do 3o ano).

Como desenvolver o tema orientado para o conteúdo?

Como fazer isso sendo interdisciplinar, transversal (ética, estética,
política), contextualizado, com experimentação/simulação, com
participação ativa dos alunos e professores e com uso intensivo de
recursos computacionais?



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

A Análise de Fourier é usada no estudo de sinais: funções que
trazem consigo informações sobre o comportamento ou
a natureza de um fenômeno que varia com o tempo ou com
o espaço.

Sons são exemplos de fenômenos que geram sinais.



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

Outros (entre muitos) exemplos de fenômenos que geram
sinais:

- os batimentos do coração (um sinal bioelétrico descrito por
um eletrocardiograma).



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

Outros (entre muitos) exemplos de fenômenos que geram
sinais:

- as ondas sísmicas produzidas por um terremoto.



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

Outros (entre muitos) exemplos de fenômenos que geram
sinais:

- as vibrações moleculares em uma amostra química radiada
por luz infravermelha.



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

Outros (entre muitos) exemplos de fenômenos que geram
sinais:

- as variações no valor de uma ação na bolsa de valores.



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

Outros (entre muitos) exemplos de fenômenos que geram
sinais:

- as fotografias digitais (a intensidade luminosa da fotografia
varia de acordo com a posição do pixel da imagem digital).



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

Importância e abrangência do tema (segundo D. W. Kammler
em seu livro A First Course in Fourier Analysis, CUP, 2007):

- O trabalho científico de matemática mais citado de todos
os tempos trata justamente da Análise de Fourier.

J.W. Cooley and J.W. Tukey, An Algorithm for The Machine Computation
of Complex Fourier Series. Math. Comp. 19, 297–301, 1965.

- Aproximadamente 3/4 dos prêmios Nobel em Física foram
ganhos por trabalhos feitos usando-se ferramentas e
conceitos da Análise de Fourier.

- O prêmio Nobel de Química de 1985 e os prêmios Nobel de
Medicina de 1962, 1979 e 2003 também estão relacionados
com a Análise de Fourier.



PROPOSTA: ANÁLISE DE FOURIER

Para o caso de fenômenos periódicos, a ideia básica da
Análise de Fourier é a seguinte: sinais periódicos podem ser
aproximados por somas de funções trigonométricas da
forma

y =  A sen(B x + C), 

com A, B e C constantes.

É justamente esse princípio que vamos investigar usando, para
isso, experimentos sonoros.



PRÉ-REQUISITOS

É importante que você saiba as diferenças e semelhanças entre
seno de um ângulo (trigonometria no triângulo retângulo) e
seno de um número real (funções trigonométricas).

É importante que você saiba como são os gráficos das funções
y = sen(x) e y = cos(x), para valores de x em radianos e que
essas funções são periódicas de período 2π.

É importante que você saiba as fórmulas de prostaférese e, em
particular, aquela que afirma que sen(u) + sen(v) =
2 cos((u – v)/2) sen((u + v)/2).

Para quem não se lembra: consultar seu livro didático. Outra
opção: E. L. Lima et al., A Matemática do Ensino Médio,
Volume 1, Coleção do Professor de Matemática, SBM, 2003.



PRÉ-REQUISITOS

Outra opção: a atividade Funções Trigonométricas do Projeto 
CDME da UFF.

http://www.uff.br/cdme/



SOBRE A NATUREZA DO SOM

Em um laboratório sem correntes de ar, uma vela acesa é
colocada em frente a um alto-falante que, então, reproduz um
som grave com volume e altura constantes. Descreva
o movimento que a chama da vela irá fazer.



SOBRE A NATUREZA DO SOM

Vamos ver dois vídeos desse experimento?



SOBRE A NATUREZA DO SOM

Os vídeos mostram que a chama da vela irá oscilar.

(Wittmann, Steinberg, Redish, 2003): estudos mostram que
as pessoas não têm uma percepção correta sobre a natureza do
som e que, em geral, elas fornecem descrições erradas para
o movimento da chama da vela no experimento. Uma descrição
errada típica é a de que a chama ficará sempre pendendo para
um único lado enquanto o alto-falante estiver emitindo som.



SOBRE A NATUREZA DO SOM

Em Física, o som é uma onda mecânica longitudinal que é
percebida pelos nossos ouvidos e interpretada pelo nosso
cérebro.

Onda, pois o som é um fenômeno associado ao transporte de
energia através de vibrações; mecânica, pois as vibrações
ocorrem em partículas em um meio material (as moléculas do
ar ou de uma parede vibram para transmitir o som);
longitudinal, pois a direção de transporte é paralela à direção
de vibração.



CURIOSIDADE

Apagando o fogo com som

Episódio 76 do Programa 
Caçadores de Mitos (Mythbusters)
do Canal Discovery

Projeto das Forças Armadas 
dos EUA



CURIOSIDADE

Prêmio Ig Nobel: 
conquistas que fazem as pessoas rirem primeiro e pensarem depois.

Mosquito:

Prêmio Ig Nobel da Paz de 2006






VIBRAÇÕES DE PARTÍCULAS E 
FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 



VIBRAÇÕES DE PARTÍCULAS E 
FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

Funções trigonométricas e a distribuição de pressão ao longo da onda.



SOBRE A NATUREZA DO SOM

Uma pessoa está movendo a extremidade de uma corda para
cima e para baixo, criando um pulso que se move para uma
parede onde a outra extremidade da corda está fixada. O pulso
leva T segundos para viajar da mão da pessoa para a parede.
O que essa pessoa poderia fazer para diminuir o tempo T
necessário para o pulso atingir a parede? Explique!



SOBRE A NATUREZA DO SOM

Ondas transportam energia sem transportar matéria.



ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA ONDA SENOIDAL



OUVINDO OS ELEMENTOS 
BÁSICOS DE UMA ONDA SENOIDAL 



OUVINDO OS ELEMENTOS 
BÁSICOS DE UMA ONDA SENOIDAL 

y = A sen(2 k π x + C)

Conclusões:

(1) A amplitude A de uma onda senoidal determina intensidade
(o volume) do som correspondente (quanto maior o módulo
|A| da amplitude, maior a intensidade do som).

(2) A frequência k determina a altura (quanto maior
a frequência, mais agudo é o som).

(3) O ouvido humano não consegue perceber mudanças na fase
C de uma onda.



RÁDIOS AM E FM



RÁDIOS AM E FM



FREQUÊNCIAS DAS NOTAS MUSICAIS

Dó
Dó#
Ré♭

Ré
Ré#
Mi♭

Mi Fá
Fá#

Sol♭
Sol

Sol#
Lá♭

Lá
Lá#
Si♭

Si

261,63 277,18 293,66 311,13 329,63 349,23 369,99 392,00 415,30 440,00 466,16 493,88

Frequência em Hz das 12 notas musicais da oitava central de um piano para 
uma escala bem temperada.



SONS NO GEOGEBRA



SONS NO GEOGEBRA

Autora: Malin Christersson



OUTROS FORMATOS DE ONDA 
(USADOS EM SINTETIZADORES)

ONDA QUADRADA ONDA DENTE DE SERRA



SISTEMA ADSR: ATTACK, DELAY, SUSTAIN, RELEASE 
(USADO EM SINTETIZADORES)



SONS MAIS COMPLEXOS: 
SOMAS DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 



SONS MAIS COMPLEXOS: 
SOMAS DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 



SONS MAIS COMPLEXOS: 
SOMAS DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 



BATIMENTOS



PSICOFÍSICA: FORMAS DIFERENTES, MESMO SOM

A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200, C1 = 0.0, C2 = 0.0

A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200, C1 = 0.0, C2 = π/2



PSICOFÍSICA: EFEITO MCGURK

FA ou BA?







PSICOFÍSICA



SONS MAIS COMPLEXOS: 
SOMAS DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

A1, A2, k1, k2, C1, C2
→

f(x)  = A1 sen(2 k1 π x + C1)  + A2 sen(2 k2 π x + C2) 

→ A1, A2, k1, k2

A central telefônica faz o processo inverso,
isto é, ela faz uma Análise de Fourier!



SONS MAIS COMPLEXOS: 
SOMAS DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

Nossa “caixa preta” grátis que faz Análise de Fourier (Windows, Linux e Mac OS)!
http://audacity.sourceforge.net/

Android e iOS
n-Track Tuner

Android:
Tuner - DaTuner

Android:
Advanced Spectrum Analyzer



EPICICLOS



OUTRAS SITUAÇÕES

Teoria dos Epiciclos

http://www.uff.br/cdme/epiciclos/

Teoria das Cordas em Física

http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/brian_greene_on_string_theory.html

Vídeo TED



EPICICLOS



QUEM FOI FOURIER?

Jean-Baptiste Joseph Fourier

Matemático Francês
(21 de março de 1768 – 16  de maio de 1830)



OUTRAS SITUAÇÕES

ONDAS SÍSMICAS SINAIS BIOLÓGICOS

TECNOLOGIA DE CANCELAMENTO DE SONS MORFOMETRIA

Análise de Fourier Elíptica e Descritores de Fourier:
as baixas frequências guardam informações de forma, 

enquanto altas frequências representam os detalhes finos.



OUTROS MATERIAIS

http://bl.ocks.org/jinroh/7524988

http://www.amazon.com/Who-Fourier-Mathematical-Adventure-Edition/dp/0964350432

Máquina de Albert Michelson
do século XIX que

Realiza Análise de Fourier

http://www.engineerguy.com/fourier/



OUTROS MATERIAIS

https://itunes.apple.com/us/app/sound-uncovered/id598835017



Obrigado!

hjbortol@vm.uff.br

http://www.uff.br/geogebra/



BATIMENTOS

sen(u) + sen(v)
= 2 cos((u – v)/2) sen((u + v)/2)

f(x) 
= f1(x) + f2(x) 

= 0.5 sen(2 π k x) + 0.5 sen(2 π (k + Δk) x)                         
=  cos(2 π Δk x/2) sen(2 π (k + Δk/2) x).

Frequência do batimento: Δk
(não é Δk/2 por conta da simetria: a parte negativa da parte 
fundamental da envelope é refletida com relação ao eixo y)



BATIMENTOS
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