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Visão Geral 

 

Usando como contexto geral o tema Comunicações (a curtas e a longas distâncias), proporciona-se a 

oportunidade de compreender como se realiza a transmissão de informação nas suas diversas formas, 

estudando-se os conceitos de som e radiação electromagnética, enquadrados no modelo geral da propagação 

ondulatória. A este respeito, é importante ressaltar que não se pretende a formulação da equação da 

propagação e que o estudo será feito essencialmente por meio de observação e registos gráficos, para os quais 

o uso de osciloscópios e de calculadoras gráficas é particularmente útil. 

No contexto da comunicação a curtas distâncias, propõe-se uma actividade inicial de discussão de 

informação com a finalidade de rever e aprofundar conceitos já estudados anteriormente e úteis para o 

prosseguimento do estudo deste tema. 

Lembramos os cuidados a ter com a linguagem usada no ensino/aprendizagem da noção de meios de 

propagação. Muitas vezes a formulação, propagação através de um meio, reforça a concepção alternativa de 

a propagação de fenómenos deste tipo ser, ondas, a passar através de um meio e não a comunicação 

consecutiva da vibração de partículas do próprio meio, como é o caso do som, conceito que será objeto de 

ensino nesta Unidade. 

O estudo da indução electromagnética justifica-se pela necessidade do uso de microfones e altifalantes 

na comunicação sonora, mesmo a curtas distâncias. Serve também para facilitar a interpretação gráfica dos 

sinais observados nos osciloscópios, reforçando a ideia da imprescindível conversão dos sinais sonoros em 

elétricos. 

No estudo da lei de indução de Faraday, será introduzida a noção de fluxo. Os conceitos de campo 

eléctrico e magnético (este último já abordado no 3º ciclo) serão estudados qualitativamente, em termos da 

sua origem, acção, características, zonas de maior ou menor intensidade, apenas a partir da observação de 

espectros elétricos e magnéticos e da sua representação pelas respectivas linhas de campo. Não se pretende o 

estudo de qualquer expressão de intensidade dos campos. 

Embora a velocidade do som possa ser medida por diversos modos, optou-se, na respectiva atividade 

laboratorial, pela medição do tempo de trânsito de um impulso sonoro. Este método facilita a compreensão do 

conceito de velocidade, salientando o facto de que o som demora um certo intervalo de tempo a propagar-se 

a uma certa distância. 
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A atividade de natureza histórica que se propõe no segundo contexto desta Unidade visa as finalidades 

gerais de tarefas deste tipo, tendo a particularidade de poder ser ilustrada com demonstrações experimentais 

que ajudarão a compreender a evolução dos conceitos e a orientação para novas descobertas. Será a partir 

desta atividade que irão emergir os conceitos básicos à compreensão da importância fundamental da radiação 

electromagnética na transmissão de informação a grandes distâncias, sem recorrer a um modelo complexo de 

onda eletromagnética. 

Lidando o aluno diariamente com a receção de informação através de ondas hertzianas, considerou-se 

imprescindível referir processos de modulação, embora não se pretenda um tratamento matemático. 

Os fenómenos de reflexão, refração, reflexão total, difração e absorção de ondas deverão ser 

estudados. Fenómenos, comuns a qualquer tipo de onda, são fundamentais nos processos de comunicação.  

 

Objeto de ensino 

 

2.1. Comunicação de informação a curtas distâncias 

 

• Transmissão de sinais 

• Sinais 

• Propagação de um sinal: energia e velocidade de propagação (modelo ondulatório) 

• Onda periódica: periodicidade no tempo e no espaço 

• Sinal harmónico e onda harmónica 

• Som 

• Produção e propagação de um sinal sonoro 

• Som como onda mecânica 

• Propagação de um som harmónico 

• Espectro sonoro 

• Sons harmónicos e complexos 

• Microfone e altifalante 

• Finalidades 

• Campo magnético e campo elétrico. Unidades SI 

• Linhas de campo 

• Fluxo magnético através de uma e de várias espiras condutoras 

• Indução eletromagnética 

• Força eletromotriz induzida. Lei de Faraday 
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2.2. Comunicação de informação a longas distâncias 

 

• A radiação eletromagnética na comunicação 

• Produção de ondas de rádio: trabalhos de Hertz e Marconi 

• Transmissão de informação 

• Sinal analógico e sinal digital 

• Modulação de sinais analógicos, por amplitude e por frequência 

• Reflexão, refração, reflexão total, absorção e difração de ondas 

• Bandas de radiofrequência 

 

Objetivos de aprendizagem 

 

2.1. Comunicação de informação a curtas distâncias 

 

• Identificar um sinal como uma perturbação de qualquer espécie que é usada para comunicar (transmitir) uma 

mensagem ou parte dela. 

• Reconhecer que um sinal se localiza no espaço e no tempo, podendo ser de curta duração ou contínuo 

• Identificar diferentes tipos de sinais 

• Interpretar a propagação de um sinal por meio de um modelo ondulatório 

• Reconhecer que um sinal demora um certo tempo t a percorrer um determinado espaço x e que, 

consequentemente, lhe pode ser atribuída uma velocidade de propagação (v = x/t ) 

• Reconhecer que um sinal se transmite com velocidade diferente em diferentes meios 

• Reconhecer que um fenómeno ondulatório se caracteriza pela existência de uma perturbação inicial que 

altera localmente uma propriedade física do meio e pela propagação dessa perturbação através desse meio 

• Identificar fenómenos de propagação ondulatória longitudinal e transversal 

• Identificar sinais que necessitam e que não necessitam de meio elástico para se transmitirem. 

• Identificar uma onda periódica como aquela que resulta da emissão repetida de um sinal a intervalos 

regulares, independentemente da sua forma. 

• Associar a periodicidade no tempo de uma onda periódica ao respectivo período e a periodicidade no espaço 

ao respectivo comprimento de onda 

• Descrever um sinal harmónico simples através da função A sin ωt 

• Relacionar o período com a frequência do sinal 

• Relacionar a intensidade do sinal com a amplitude da função que o descreve 

• Interpretar uma onda harmónica como a propagação de um sinal harmónico simples (sinusoidal) com uma 

dada frequência 
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• Relacionar o comprimento de onda da onda harmónica, com o período do sinal, com base no significado da 

velocidade de propagação 

• Explicar o sinal sonoro como resultado de uma vibração de um meio mecânico 

• Interpretar o mecanismo de propagação do sinal sonoro como uma onda longitudinal, proveniente de 

sucessivas compressões e rarefacções do meio 

• Comparar a velocidade do som em diferentes meios 

• Explicar o som ou qualquer onda mecânica como um fenómeno de transferência de energia entre partículas 

de um meio elástico, sem que exista transporte destas. 

• Identificar diferentes pontos do espaço com o mesmo estado de vibração, com base no significado de 

propagação ondulatória 

• Associar a frequência de um sinal sonoro harmónico recebido pelo receptor à frequência da vibração que lhe 

deu origem 

• Localizar as frequências audíveis ao ouvido humano no espectro sonoro 

• Interpretar sons complexos como sobreposição de sons harmónicos 

• Identificar as finalidades de um altifalante e de um microfone 

• Identificar um campo magnético B como a grandeza que se manifesta através da ação que exerce sobre 

ímanes naturais e correntes elétricas 

• Reconhecer que um campo magnético B tem a sua origem em ímanes naturais e em correntes elétricas 

• Identificar o campo eléctrico E como a grandeza que se manifesta através da ação que exerce sobre cargas 

elétricas 

• Reconhecer que um campo elétrico E tem a sua origem em cargas elétricas e em campos magnéticos variáveis 

• Identificar zonas de campo elétrico e magnético mais ou menos intenso e zonas de campo aproximadamente 

uniforme, a partir da observação de espectros elétricos e magnéticos e da sua representação pelas respetivas 

linhas de campo 

• Exprimir as intensidades dos vetores campo elétrico E e campo magnético B em unidades SI. 

• Identificar o fluxo magnético que atravessa uma espira (Φ = B A cosα), como o produto da intensidade de 

campo magnético que a atravessa perpendicularmente pela sua área, e explicar as condições que o tornam 

máximo, mínimo ou nulo. Generalizar para várias espiras 

• Explicar em que consiste o fenómeno de indução eletromagnética 

• Explicar como se produz uma força eletromotriz induzida num condutor em termos dos movimentos deste 

que originam variações do fluxo 

• Identificar força electromotriz induzida como a taxa de variação temporal do fluxo magnético (Lei de Faraday) 

• Exprimir o valor de uma força electromotriz em unidades SI 

• Relacionar a força eletromotriz de um gerador com a energia que este pode disponibilizar 

• Explicar o funcionamento de um microfone de indução e de um altifalante 
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2.2. Comunicação de informação a longas distâncias 

 

• Compreender as limitações de transmitir sinais sonoros a longas distâncias, em comparação com a transmissão 

de sinais eletromagnéticos, e consequente necessidade de usar ondas eletromagnéticas (ondas portadoras) 

para a transmissão de informação contida nos sinais sonoros 

• Reconhecer marcos importantes na história do Eletromagnetismo e das comunicações (trabalhos de Oersted, 

Faraday, Maxwell, Hertz e Marconi) 

• Explicitar a necessidade de converter um sinal sonoro num sinal elétrico de modo a poder modular uma onda 

eletromagnética 

• Distinguir um sinal analógico de um sinal digital 

• Distinguir um sinal modulado em amplitude (AM) de um sinal modulado em frequência (FM) pela variação 

que o sinal a transmitir produz na amplitude ou na frequência da onda portadora, respetivamente 

• Reconhecer que parte da energia de uma onda incidente na superfície de separação de dois meios é refletida, 

parte transmitida e parte é absorvida 

• Reconhecer que a repartição da energia refletida, transmitida e absorvida depende da frequência da onda 

incidente, da inclinação do feixe e das propriedades dos materiais 

• Enunciar as leis da reflexão e da refração 

• Relacionar o índice de refracção da radiação relativo entre dois meios com a relação entre as velocidades de 

propagação da radiação nesses meios 

• Explicitar as condições para que ocorra reflexão total da luz, exprimindo-as quer em termos de índice de 

refração, quer em termos de velocidade de propagação 

• Reconhecer as propriedades da fibra ótica para guiar a luz no interior da fibra (transparência e elevado valor 

do índice de refração) 

• Explicar em que consiste o fenómeno da difração e as condições em que pode ocorrer 

• Explicar, com base nos fenómenos de reflexão, refração e absorção da radiação na atmosfera e junto à 

superfície da Terra, as bandas de frequência adequadas às comunicações por telemóvel e transmissão por 

satélite 

• Reconhecer a utilização de bandas de frequência diferentes nas estações de rádio, estações de televisão, 

telefones sem fios, radioamadores, estações espaciais, satélites, telemóveis, controlo aéreo por radar e GPS e 

a respetiva necessidade e conveniência. 

 

 

 


