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Objetivo: 

 

O objetivo deste projetor é o aperfeiçoamento do áudio osciloscópio de 

chamas. A principal modificação será fazer com que o experimento opere de 

forma segura com a utilização de um botijão de gás residencial de 13 Kg. 

 

Resumo: 

 

 O áudio osciloscópio de chamas (figura 1) constitui-se de um tubo 

fechado, com um alto-falante em uma das suas extremidades e gás GLP em 

seu interior, por meio de pequenos furos o gás é liberado e entra em 

combustão, e devido à diferença de pressão do gás, dentro do tubo, produzida 

pela freqüência de oscilação do alto-falante, as chamas produzem um padrão 

de onda estacionaria. Este experimento tem por finalidade demonstrar a 

ocorrência do fenômeno das ondas estacionárias que são formadas a partir de 

superposição de ondas em tubos fechados. 
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Funcionamento do osciloscópio de chamas. 

 

O gás ao entrar no tubo, com o alto falante desligado, se distribui por 

toda sua extensão produzindo uma chama uniforme, ao se ligar o alto falante 

as ondas diretas e refletidas se superpõem formando uma onda estacionária.   

Como pode ser visto na figura 2 nos ventres da onda estacionária há 

uma rarefação de gás produzindo os vales da onda de chama, enquanto que 

nos nós da onda estacionária ocorre uma condensação de gás formando os 

picos da onda de chama. 

A geração do sinal de áudio será feita por um programa de áudio de 

computador, serão usados sinais de notas musicais, com freqüência fixa e 

músicas que apresentam freqüências variadas. 
 

 

Figura 2: Esquema mostrando onde as ondas de chamas se formam. 
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Procedimentos realizados: 

 

 - O primeiro teste a ser feito foi o do alto-falante, que não apresentou 

bom funcionamento. Ao fazer uma verificação foi constatado que havia mau 

contato em seus plugs pois os fios não estavam estanhados em seus terminais. 

Sendo assim esta tarefa foi realizada. 

 

 - Ao ligar o áudio osciloscópio de chamas em um botijão de 13 Kg 

notou-se que o mesmo apresentava baixa pressão de saída do gás. Este 

problema foi solucionado quando se detectou que a baixa pressão devia-se ao 

tipo de registro de gás que estava sendo utilizado, um registro comum de gás 

de cozinha que apresenta um diminuidor de pressão, sendo assim o mesmo foi 

substituído por um registro de fogareiro que não interfere na pressão do 

botijão de gás. 

   

 - Após o bom funcionamento do áudio osciloscópio de chamas com o 

botijão de 13 Kg, foram realizados alguns procedimentos na tentativa de 

melhorar a qualidade das chamas, como troca da película entre o alto-falante e 

o tubo, abertura de um orifício na base de entrada de gás do tubo, mas até o 

momento nenhuma alteração produziu bons resultados. 

 

 - Um fator que prejudica muito a utilização do áudio osciloscópio de 

chamas é o vento. Para uma boa apresentação é recomendado que o ambienta 

não apresente vento e que esteja escuro para realçar a movimentação das 

chamas. 
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 - Foram realizadas testes de vazamento de gás, em todas as juntas do 

equipamento, com a utilização de espuma, para garantir a segurança na 

utilização do mesmo. 

  

 - Durante todos os testes não houve qualquer tipo de ocorrência que 

acarretasse riscos ao manipulador ou aos espectadores. 

   

Como utilizar o osciloscópio de chamas: 

 

- montar o equipamento em local com ventilação, para dispersar um 

eventual vazamento de gás. 

 

- depois de montado o equipamento, verificar com espuma se não há 

vazamento em suas juntas. 

 

- abra primeiramente a válvula de gás do botijão e em seguida abra 

lentamente a válvula do osciloscópio e acenda as chamas. 

 

  - ligue o sinal de áudio e regule o registro do osciloscópio até a altura 

da chama desejada, não aumente a chama ou o volume demasiadamente, pois 

a chama pode se apagar e ocorrer vazamento de gás. 

 

- não utilizar o aparelho por muito tempo continuamente, pois o tubo 

pode se aquece muito. 

 

- manter uma distância segura do equipamento.  
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Anexo 1. 

 

Ondas estacionárias: 

 

As ondas estacionárias aparecem muito freqüentemente nos meios limitados. 

Quando a onda chega aos limites do meio, nos quais nenhuma transmissão de 

energia para o exterior é possível, reflete-se e volta no sentido oposto. 

Na figura 3, a onda que se propaga para a direita pode ser expressa por:         

ξ1 = A.sen (ωt - k.x)  e a onda refletida, que se propaga para a esquerda 

(inversão do sinal de u), por: ξ2 = A.sen (ωt + k.x). As perturbações ξ1  e  ξ2  

somam-se de acordo com o princípio da superposição(figura 4): 

 

ξ = ξ1 + ξ2

 

ξ (x,t) = A.sen(ωt - kx) + A.sen(ωt + kx) = 2A.coskx.senωt 

 

 

 
Figura 3: Onda propagada para a direita e onda refletida para esquerda. 
 
Podemos visualizar a forma da onda estacionária na figura abaixo, onde se 
distingue os "ventres" e os "nós", correspondentes a uma distância de λ /2. 
 

 02-6



 
Figura 4 : Onda estacionária. 

  

 

Ondas Estacionárias em Tubos 

 

          Nas extremidades de um tubo aberto, a onda sonora exibe ventres, isto 

é, regiões onde a pressão do  ar  é  a pressão   atmosférica normal.  As   ondas 

estacionárias num tubo aberto de comprimento L podem ter comprimentos de 

onda: 

 

          λ1 = 2L     (modo fundamental ou 1o harmônico) 

 

          λ2 = λ1/ 2     (2o harmônico) 

 

          λ3 = λ1 / 3     (3o harmônico) 

 

          λ4 = λ1 / 4     (4o harmônico) 

 

Na extremidade fechada de um tubo, a onda sonora exibe um nó, isto é, uma 

região de compressão ou  rarefação  máximas. As ondas estacionárias, nesse 

caso, podem ter comprimentos de onda: 
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          λ1 = 4L     (modo fundamental ou 1o harmônico) 

 

          λ3 = λ1 / 3     (2o harmônico) 

 

          λ5 = λ1 / 5     (3o harmônico) 

 

          λ7 = λ1 / 7     (4o harmônico) 

 

Figura 5 : Ondas estacionarias em tubos abertos e fechados. 

 

 

Som: 

 

Um objeto que vibra, como uma corda de violão ou de piano, a palheta de um 

saxofone ou a membrana de um tambor ou de um alto-falante, movimentando-

se para frente e para trás, repetidamente, gera regiões de compressão e de 

rarefação que se propagam no ar com a velocidade (de módulo VS) da onda 

sonora. 
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Figura 6: Ondas longitudinais. 

 

Cada movimento de vai e vem constitui uma oscilação. O número de 

oscilações por unidade de tempo é a freqüência da onda (f) e a distância 

percorrida pela onda na unidade de tempo é o comprimento de onda (l), de 

modo que: 

 

  VS = λ . f    

 

 A velocidade de propagação de qualquer onda sonora num dado meio é 

sempre a mesma e independente da sua freqüência, de modo que a freqüência 

é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Além disso, a 

constância da velocidade de propagação garante que uma música, por 

exemplo, seja percebida do mesmo modo a qualquer distância da fonte.  

          A velocidade de propagação de uma onda numa corda é dada, em 

módulo,por: 

 

VC=(F/m)1/2 

 

onde F é o módulo da tensão e m, a massa por unidade de comprimento da 

corda.  
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          O ouvido humano pode captar ondas sonoras com freqüências entre 20 

Hz e 20.000 Hz, embora esses números possam variar de uma pessoa a outra e 

com a idade. A altura de um som, ou seja, o fato de ele ser grave ou agudo, 

está associado à freqüência da onda sonora: quanto maior a freqüência, mais 

agudo (mais alto) é o som. O volume de um som está associado à intensidade 

da onda, ou seja, à quantidade de energia transportada, que é proporcional ao 

quadrado da amplitude. No caso de uma onda sonora, a amplitude é dada pela 

diferença entre a pressão de uma região de compressão (ou de rarefação) 

máxima e a pressão atmosférica normal. O volume relativo das várias notas 

que compõem uma dada música é componente importante da execução dessa 

música porque contribui para despertar as emoções no ouvinte. Assim, a 

intensidade de uma nota pode ser controlada, no violão, pela força exercida 

sobre a corda ao tocá-la, no violino, pela força do arco sobre a corda, no 

piano, pela força com que a tecla é tocada, numa corneta, pela intensidade do 

sopro, etc. 

 

Timbre 

 

          Um  pêndulo  ou um diapasão  oscilam,  cada um,  com  sua freqüência 

natural própria. Obrigados a oscilar, por um impulso periódico externo, numa 

freqüência diferente, eles o farão com uma amplitude pequena, mas obrigados 

a oscilar  com sua  freqüência natural,  eles  o farão com amplitudes  cada vez 

maiores,  mesmo  que o  impulso  externo  periódico  seja  pouco  intenso.  A 

coincidência da  freqüência do impulso  periódico externo  com  a freqüência 

natural  é o  que  se  chama  de  ressonância.  Quase  todos  os  instrumentos 

musicais possuem uma caixa de ressonância  capaz de aumentar a  amplitude 

apenas de determinados harmônicos e, com isso, definir a qualidade das suas 
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notas musicais ou, como se diz, o seu timbre. 

 

 Escalas Musicais 

 

          Uma escala  musical é  uma sucessão  de notas de freqüências (alturas) 

crescentes cujas relações têm efeito agradável ao ouvido humano. Como duas 

notas estão  separadas  por uma  oitava quando a  freqüência de uma delas é o 

dobro da outra, a definição de uma escala deve abarcar uma oitava porque, na 

oitava seguinte, as freqüências das notas serão o dobro das correspondentes na 

oitava  anterior.  Por exemplo,  na escala diatônica maior,  as  freqüências  das 

notas compreendidas numa oitava obedecem as seguintes relações 

matemáticas entre suas freqüências: 

 

Tabela 1: Freqüência das notas musicais: 
 
 

Nota dó ré mi fá sol lá si dó 
Relação 1 9 / 8 5 / 4 4 / 3 3 / 2 5 / 3 15 / 8 2 

f (Hz) 256 288 320 341,3 384 426,7 480 512
 

 

 

Som e ruído 

 
Fisicamente, entende-se por som musical ao resultado da superposição de 
ondas sonoras periódicas ou aproximadamente periódicas; ruídos 
correspondem a ondas sonoras não-periódicas e breves, que mudam 
imprevisivelmente de características. O som musical pode ser simples, quando 
corresponde a uma única onda harmônica, e composto quando compõe-se de 
duas ou mais ondas harmônicas. 
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Figura 7: Onda som e ruído 
 

Fotos  

 

 
 

Foto 1: Registro de fogareiro com regulador de pressão. 
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Foto 2: Osciloscópio de chamas montado. 

 
Foto 3: Osciloscópio com o botijão de 13 Kg. 
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Foto 4: Ondas sendo produzidas em ambiente fechado. 

 

Foto 5: Detalhe das ondas. 
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Figura 6: Formação de ondas. 

 

Foto 7: Formação de ondas com gás a baixa pressão. 
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Foto 8: Interferência do vento nas ondas. 

 

Comentários do coordenador. 

 

           Relatório aprovado, nota 10. Precisa esclarecer se, ao tirar do registro o 
controle de pressão, o equipamento não foge das normas de segurança e 
resulta perigoso de usar.  
           Precisa estabelecer também onde ocorrem as chamas, se nos nós ou nos 
antinós de pressão da onda.  
          A apresentação de um ano atrás foi prejudicada pelo vento, verei o que 
podemos fazer para de junho agora. 
 

Referências: 

 

- Resnik e Halliday – Fundamentos da Física Vol. 2 
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www.ifi.unicamp.br/%7Elunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_s

em2_2004/930365_Derik_Dirceu_RF.pdf

 
  www.feiradeciencias.com.br

 

 

Chamas Dançantes
VU de chamas 

Áudio-osciloscópio de chamas 
Sistema estacionário 

Prof. Luiz Ferraz Netto 
leobarretos@uol.com.br

Introdução 
Atualmente, no painel de um amplificador de áudio, pré-amplificador, tape-deck, 
CD etc., é bastante comum observar-se uma fila de LEDs acendendo e 
apagando em maior ou menor número, acompanhando a música (ou voz) sendo 
executada. Alguns os chamam de VU de LEDs, indicador de potência etc. 

Para um salão ou Feira de Ciências ficará extremamente interessante esse "VU 
de chamas" que agora apresentamos, dançando ao compasso da música. Para 
o experimentador é um excelente estudo de ondas estacionárias  longitudinais 
em gases. O gás utilizado é proveniente de um pequeno bujão de gás liquefeito, 
de 1 ou 2 kg, para acampamentos e campings. As chamas dançantes podem 
atingir facilmente 50 cm de altura nos ventres da onda (picos de áudio). 

Material 

 
1 tubo de alumínio de 1/2" com 1 a 2 m de comprimento; 
1 alto-falante redondo, pequeno (2" diâmetro), 8W; 
1 lata de boca larga, tipo leite em pó, que caiba o alto-falante em seu interior; 
1 broca de 1/2mm ou mais fina; 
1 bujão de gás para acampamento dotado de tubo flexível para gás e válvula 
típica; 
1 curto tubo de alumínio (diâmetro cerca de 1 cm); 
   furadeira, lima, canivete, fios, durepoxi etc. 
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Montagem 

Numa das extremidades do tubo, como podemos observar, existe um alto-
falante que emite som de freqüência variável (proveniente das mais variadas 
fontes). No centro do tubo injetamos gás de cozinha. Ao longo do tubo, em sua 
parte superior, existem furos igualmente espaçados (espaçamento de 1 ou 2 
cm), por onde sai o gás que alimenta a chama. 
Se o gerador de áudio estiver desligado, o gás se distribuirá uniformemente ao 
longo do tubo proporcionando chamas uniformes. Quando o gerador estiver 
ligado, as vibrações emitidas e as que retornam (por reflexão na extremidade 
fechada do tubo) excitam as moléculas do gás e podem gerar um sistema de 
ondas estacionárias. Isso afeta a distribuição da pressão no gás, produzindo 
uma chama não uniforme ao longo do tubo (devido às compressões e 
rarefações que determina no gás). O aspecto dessa chama corresponderá ao 
particular 'modo normal' de oscilação. 

A extremidade do tubo, dentro da lata, pode ser fechada por uma película de 
celofane (para impedir que o gás chegue ao alto-falante) ou 'magipack'. Outro 
modo de aprisionar o gás, para que não chegue na parte de trás do alto-falante, 
é colar a 'boca' do alto-falante na tampa da lata onde se encontra o tubo de 
alumínio. Verifique se não há algum furo no cone desse transdutor. Se essa 
vedação estiver bem feita, alguns furos podem ser feitos no fundo da lata para 
equalizar a pressão no cone do transdutor. 
Abra lentamente a válvula de gás e mantenha uma chama perto dos orifícios. 
Ajuste a pressão (abertura da válvula) de modo que a chama, em cada orifício, 
alcance cerca de 5 cm de altura. Ligue o som e divirta-se com a ciência. 

Notas 
A alimentação do gás pode ser feita, em tubos menores, pela extremidade 
oposta ao alto-falante, como ilustramos: 
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O alto-falante pode ser excitado diretamente pelo amplificador de áudio 
(verifique a impedância de saída do amplificador e a impedância do alto-falante); 
a excitação desse amplificador pode ser feita por rádio, toca-fitas, toca-discos, 
gerador de sinais etc. 

 
 
 

www.ufsm.br/gef/NotMus.htm

Notas Musicais 
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Ondas Sonoras 
 
          A onda gerada numa mola golpeando-se ritmicamente uma de suas 
extremidades na direção do seu eixo, a onda gerada no ar pelo movimento de vai 
e vem da membrana de um alto-falante e a onda gerada em uma corda são 
exemplos de ondas mecânicas. A onda é longitudinal se os pontos do meio pelo 
qual ela passa oscilam numa direção paralela a sua direção de propagação, e 
transversal, se oscilam numa direção perpendicular. As ondas sonoras são ondas 
mecânicas longitudinais e o que se chama de som é a percepção auditiva de uma 
onda sonora.  
          Um objeto que vibra, como uma corda de violão ou de piano, a palheta de 
um saxofone ou a membrana de um tambor ou de um alto-falante, movimentando-
se para frente e para trás, repetidamente, gera regiões de compressão e de 
rarefação que se propagam no ar com a velocidade (de módulo vS) da onda 
sonora. Cada movimento de vai e vem constitui uma oscilação. O número de 
oscilações por unidade de tempo é a freqüência da onda (f) e a distância 
percorrida pela onda na unidade de tempo é o comprimento de onda (λ), de modo 
que: 
 
          vS = λ f 
 
          A velocidade de propagação de qualquer onda sonora num dado meio é 
sempre a mesma e independente da sua freqüência, de modo que a freqüência é 
inversamente proporcional ao comprimento de onda. Além disso, a constância da 
velocidade de propagação garante que uma música, por exemplo, seja percebida 
do mesmo modo a qualquer distância da fonte.  
          A velocidade de propagação de uma onda numa corda é dada, em módulo, 
por: 
 
          vC = ( F / μ )1/2 
 
onde F é o módulo da tensão e μ, a massa por unidade de comprimento da corda.  
          O ouvido humano pode captar ondas sonoras com freqüências entre 20 Hz e 
20.000 Hz, embora esses números possam variar de uma pessoa a outra e com a 
idade. A altura de um som, ou seja, o fato de ele ser grave ou agudo, está 
associada à freqüência da onda sonora: quanto maior a freqüência, mais agudo 
(mais alto) é o som. O volume de um som está associado à intensidade da onda, 
ou seja, à quantidade de energia transportada, que é proporcional ao quadrado da 
amplitude. No caso de uma onda sonora, a amplitude é dada pela diferença entre 
a pressão de uma região de compressão (ou de rarefação) máxima e a pressão 
atmosférica normal. O volume relativo das várias notas que compõem uma dada  
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Música é componente importante da execução dessa música porque contribui para 
despertar as emoções no ouvinte. Assim, a intensidade de uma nota pode ser 
controlada, no violão, pela força exercida sobre a corda ao toca-la, no violino, pela 
força do arco sobre a corda, no piano, pela força com que a tecla é tocada, numa 
corneta, pela intensidade do sopro, etc. 
 
Ondas Estacionárias numa Corda 
 
          As ondas estacionárias numa corda de comprimento L com as duas 
extremidades fixas podem ter comprimentos de onda e freqüências: 
 
          λ1 = 2L     e     f1 = vC / 2L     (modo fundamental ou 1o harmônico) 
 
          λ2 = λ1 / 2     e     f2 = 2f1     (2o harmônico) 
 
          λ3 = λ1 / 3     e     f3 = 3f1     (3o harmônico) 
 
          λ4 = λ1 / 4     e     f4 = 4f1     (4o harmônico) 
 
etc. A corda, vibrando segundo cada uma de tais ondas estacionárias, produz, no 
ar, ondas sonoras com a freqüência correspondente. 
 
Ondas Estacionárias em Tubos 
 
          Nas extremidades de um tubo aberto, a onda sonora exibe ventres, isto é, 
regiões onde a pressão do ar é a pressão atmosférica normal. As ondas 
estacionárias num tubo aberto de comprimento L podem ter comprimentos de 
onda: 
 
          λ1 = 2L     (modo fundamental ou 1o harmônico) 
 
          λ2 = λ1 / 2     (2o harmônico) 
 
          λ3 = λ1 / 3     (3o harmônico) 
 
          λ4 = λ1 / 4     (4o harmônico) 
 
etc. Na extremidade fechada de um tubo, a onda sonora exibe um nó, isto é, uma 
região de compressão ou rarefação máximas. As ondas estacionárias, nesse caso, 
podem ter comprimentos de onda: 
 
          λ1 = 4L     (modo fundamental ou 1o harmônico) 
 
          λ3 = λ1 / 3     (2o harmônico) 
 
          λ5 = λ1 / 5     (3o harmônico) 
 
          λ7 = λ1 / 7     (4o harmônico) 
 
etc. 
 
Notas Musicais 
 
           Quando uma corda é posta a vibrar, desenvolve-se nela uma onda que é a 
superposição do modo fundamental. Nota musical é a onda sonora desenvolvida 
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no ar por essa onda complexa. O mesmo vale para uma coluna de ar dentro de um 
tubo ou para uma membrana. A nota é musical, ou seja, agradável ao ouvido 
humano, porque as freqüências das componentes (os harmônicos e o modo 
fundamental) guardam entre si relações matemáticas simples. Caso contrário, a 
onda sonora seria associada a um som desagradável (ruído). De qualquer forma, é 
a freqüência do modo fundamental que define a nota. Por exemplo, 
independentemente dos harmônicos que possam se somar ao modo fundamental, 
se esse tem uma freqüência de 256 Hz, a nota é chamada dó. 
 

 

 

 

 

 

 
Timbre 
 
          Um pêndulo ou um diapasão oscilam, cada um, com sua freqüência natural 
própria. Obrigados a oscilar, por um impulso periódico externo, numa freqüência 
diferente, eles o farão com uma amplitude pequena, mas obrigados a oscilar com 
sua freqüência natural, eles o farão com amplitudes cada vez maiores, mesmo que 
o impulso externo periódico seja pouco intenso. A coincidência da freqüência do 
impulso periódico externo com a freqüência natural é o que se chama de 
ressonância. Quase todos os instrumentos musicais possuem uma caixa de 
ressonância capaz de aumentar a amplitude apenas de determinados harmônicos 
e, com isso, definir a qualidade das suas notas musicais ou, como se diz, o seu 
timbre. 
 
Escalas Musicais 
 
          Uma escala musical é uma sucessão de notas de freqüências (alturas) 
crescentes cujas relações têm efeito agradável ao ouvido humano. Como duas 
notas estão separadas por uma oitava quando a freqüência de uma delas é o 
dobro da da outra, a definição de uma escala deve abarcar uma oitava porque, na 
oitava seguinte, as freqüências das notas serão o dobro das correspondentes na 
oitava anterior. Por exemplo, na escala diatônica maior, as freqüências das notas 
compreendidas numa oitava obedecem as seguintes relações matemáticas entre 
suas freqüências: 

Nota dó ré mi fá sol lá si dó 
Relação 1 9 / 8 5 / 4 4 / 3 3 / 2 5 / 3 15 / 8 2 

f (Hz) 256 288 320 341,3 384 426,7 480 512 
 
 
Notas e Instrumentos 
 
         Os instrumentos musicais fazem vibrar o ar de diversas maneiras. O violão e o piano, por 
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cordas, a flauta, por uma borda pontiaguda e o saxofone, por uma lingüeta flexível no caminho do 
ar soprado, o tambor, por uma membrana, etc.  
          Uma corda comprida dá uma nota mais grave que uma corda curta. Assim, no violão e no 
violino, a nota desejada é obtida diminuindo-se apropriadamente o comprimento da corda com os 
dedos da mão esquerda. No caso de um piano ou uma harpa, existem cordas com todos os 
comprimentos correspondentes às notas do instrumento. Por outro lado, como a altura da nota 
produzida por uma corda depende, além do seu comprimento, também da tensão e da massa por 
unidade de comprimento, as cordas são esticadas por tensões diferentes e/ou têm diâmetros 
diferentes. Um tubo comprido dá uma nota mais grave que um tubo curto. Assim, a nota desejada 
é obtida controlando-se o comprimento efetivo do tubo fechando alguns orifícios, como no caso de 
uma flauta, abrindo, como no caso de um saxofone ou movendo uma vara em forma de U, no caso 
de um trombone. No caso de um órgão, existem tubos com os comprimentos correspondentes às 
notas do instrumento. 
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