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A flauta doce é um instrumento de sopro antigo e muito simples, que pode ser usado como objeto no estudo das
propriedades físicas relacionadas à Acústica, tais como frequência, modos normais etc., associando-as com os
aspectos da teoria musical para se obter maior compreensão da relação entre a Física e a Música. Analisamos dois
tipos de flauta doce germânicas: a soprano e a contralto. Para cada uma delas, medimos as frequências e intensidades
de algumas notas nas posições comuns e nas posições alternativas, com o objetivo de estudar se as diferentes nuances
sonoras identificadas pelo ouvido treinado dos músicos e utilizadas para obter efeitos estéticos durante a execução de
peças musicais em performances coletivas - grupos de músicos, orquestras etc. -, podem ser captadas e expressas em
quantidades físicas mensuráveis. Escolhemos as posições comuns e alternativas das notas musicais que são ensinadas
aos flautistas iniciantes e as analisamos através de gravação analógica de áudio, conversão para sinais digitais e
obtenção de dados de frequência e intensidade por meio do software Audacity. A análise de gráficos do espectro de
frequências mostra que existem pequenas diferenças, embora mensuráveis, entre as posições diferentes executadas
para obter a mesma nota. O equipamento e o software empregados forneceram recursos suficientes para a obtenção,
tratamento e análise dos dados necessários para efetuarmos a pesquisa.
Palavras-chave: Física Clássica e Música. Flauta Doce. Posições Comuns e Alternativas
The sweet flute is an old and very simple wind instrument, which can be used as an object in the study of the physical
properties of Acoustic, such as frequency, normal modes etc., associating with aspects of musical theory to
understanding the relationship between Physics and Music. We analyzed two types of Germanic sweet flute: the
soprano and contralto. For each one, we measured the frequencies and intensities of some notes in common and
alternative positions, with the aim of studying if the different sounds identified by the trained ear of the musicians and
used for aesthetic purposes while performing musical pieces in collective performances - groups of musicians,
orchestras etc. -, can be captured and expressed in measurable physical quantities. We chose the common and
alternatives positions of the musical notes that are taught to beginner’s flutists and analyzed through analog audio
recording, conversion to digital signals and obtainment of frequency and intensity data through the Audacity
software. The analysis of the graphs of frequency spectrum shows that there are small differences, but measurable,
between the different positions carried out for the same note. The equipment and the software used provided
sufficient resources to obtain, process and analyze the data needed to the research.
Keywords: Classical Physics and Music. Sweet Flute. Common and Alternatives Positions

INTRODUÇÃO
A flauta doce é um dos instrumentos musicais mais antigos de que se tem notícia. Registros
históricos indicam que ela já era utilizada há muitos séculos atrás, estando presente em diversas lendas,
histórias e obras de arte. O registro mais antigo confirmado em que aparece uma flauta doce é um afresco,
mostrado na Figura 1, datado de 1315 aproximadamente, da igreja de Staro Nagoricvino, na Macedônia,
chamado “The Mocking Of Jesus”.
Neste trabalho abordaremos as propriedades físicas da flauta doce ao estudar as frequências de
cada nota na flauta, efetuando relações entre a disciplina da acústica em física e a teoria musical, já que
estas duas estão intimamente ligadas.
Começaremos discutindo alguns aspectos das ondas sonoras e depois a flauta doce e seus tipos.
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Figura 1: The Mocking of Jesus (Fonte: A história da flauta doce; Nicholas S. Lander, 2000).

INSTRUMENTOS DE CORDA E DE SOPRO
Os instrumentos de corda e de sopro utilizam como controle das notas a alteração do tamanho da
corda (SANTOS, MOLINA, TUFAILE, 2013) ou da coluna de ar (RODRIGUES. et al, 2012) que
produzirá o som, fazendo variar a frequência deste som e consequentemente, produzindo uma nota
musical. Nos instrumentos de corda, temos uma onda transversal que possui amplitude igual à zero em
suas extremidades, que se propaga ao se deslocar pela corda (GOMÉZ, PONCZEK, 2004), enquanto nos
instrumentos de sopro, temos uma onda longitudinal com amplitude máxima em suas extremidades e que
se propaga pela variação de pressão no ar, como mostra a Figura 2.

Figura 2: Comparação entre os modos normais para instrumentos de corda e de sopro.

O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência e proporcional ao comprimento
L da corda ou do meio onde a onda estacionária está se propagando (GOTO, 2009), portanto a frequência
também é inversamente proporcional à L. Igualando as duas equações, temos:
v/f = 2L/n

(1)

Portanto, quanto menor o comprimento da corda, maior será a frequência, ou seja, o som
produzido será mais agudo (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2009). Este é um dos princípios dos
instrumentos musicais de corda como o violão, por exemplo, pois quando se pressiona a corda em uma
casa cada vez mais perto do corpo de violão, o comprimento da corda que provoca o som, diminui, e o
som sai mais agudo. Isso também vale para instrumentos de sopro, como a flauta, mas ao invés de uma
corda temos uma coluna de ar que se altera de acordo com os furos que são pressionados: quando todos os

1401.2

CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 14 (01): 1401.1-13, 2016

A Física da Flauta Doce...

furos são pressionados temos a coluna de ar de tamanho máximo e, portanto, o som mais grave possível.
À medida que se solta os furos, a coluna diminui e o som fica mais agudo.
Intensidade
A intensidade I de uma onda se refere ao volume ou nível sonoro, que também está relacionado
com a amplitude. Ela é definida pela seguinte equação:
I = P/A,

(2)

onde P é a taxa de variação da transferência de energia por unidade de tempo (potência) e A é a
área na qual a onda incide. Em termos da amplitude de pressão E, que é a amplitude de uma onda sonora,
temos que:
I = E2/2ρv,

(3)

onde ρ é a densidade média do ar e v é a velocidade da onda sonora.
O ouvido humano pode ouvir em uma faixa muito grande de amplitudes, que varia de 10-5 m, para
o som mais alto, até 10-11 m, para o som mais baixo, havendo assim uma variação de 106. Como a
intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, teremos uma variação de 1012 para o ouvido
humano.
Como esse intervalo é muito grande, utilizamos uma equação logarítmica, chamada de nível
sonoro β, dado pela seguinte equação:
β = (10dB) log (I/I0),

(4)

onde dB é a unidade de medida decibel, equivalente a 0,1 bel, e I0 é uma constante que representa
a menor intensidade sonora audível ao ouvido humano, que é de 10-12 W/m2.
A FLAUTA DOCE E SEUS TIPOS
A flauta doce (Figura 3) é um instrumento de tubo aberto constituído de três partes: a cabeça, o
corpo e o pé. A cabeça é basicamente um apito que produz todo o som da flauta. O corpo e o pé são as
partes responsáveis pelas notas da flauta, juntas elas formam um tubo com sete orifícios na parte superior
e um orifício na parte inferior, utilizado pelo dedo polegar.

Figura 3: A flauta doce soprano germânica e suas partes constituintes.
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Existem diversos tipos de flauta doce (Figura 4), entre eles os mais conhecidos e utilizados são a
sopranino, a soprano, a contralto, a baixo e a contrabaixo. A flauta soprano é afinada em DÓ e pode
alcançar até duas oitavas e meia, assim como as outras. Ela difere da flauta contralto por 3 semitons e
meio (uma quinta abaixo), ou seja, enquanto a soprano começa em DÓ (527,26 Hz) a contralto começa
em FÁ (349,23 Hz), abaixo da nota mais grave da soprano. A flauta sopranino difere da contralto por
produzir notas com o dobro da frequência (uma oitava acima), a flauta baixo por notas com a metade da
frequência da contralto (uma oitava abaixo), a tenor difere da soprano por uma oitava abaixo e a
contrabaixo por duas oitavas abaixo (VILÃO, R. C., 2004).

Figura 4: Os tipos de flauta doce (Fonte: www.ciframelodica.com/flautadoce).

A flauta doce também pode ser classificada em dois tipos, quanto a sua digitação, ou seja, quanto
às posições dos dedos para executar as notas. Elas podem ser germânicas ou barrocas, tendo diferenças no
modo como se produzem as notas FÁ e FÁ# graves e agudos e o SOL# agudo, na notação da soprano,
tenor e contrabaixo, e as notas SI e LA# graves e agudos e o DÓ# agudo, nas flautas sopranino, contralto
e baixo.
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA FLAUTA DOCE
Como a flauta doce é um instrumento de sopro, o seu princípio de funcionamento se baseia em
produzir uma coluna de ar dentro de um tubo, criando uma onda estacionária que produzirá o som
(FENG, J. Q., 2012). Utilizamos as posições dos dedos para controlar o tamanho da coluna de ar dentro
do tubo e assim obter as notas musicais ao fazer as posições corretas.
Para a produção do som, o ar que entra no bocal (Figura 5) da flauta (onde se coloca a boca) se
choca com uma fina lâmina que fica na janela da cabeça da flauta, chamada de lingueta, criando assim um
filete de ar que entra no tubo com os orifícios. Este filete de ar já tem o próprio som da flauta, mas não
tem afinação, sendo que ele só terá a frequência de uma nota musical ao entrar no tubo.

Figura 5: Esquema mostrando o ar que faz o som na flauta.

POSIÇÕES DAS NOTAS
Na flauta doce existem muitas notas que dispõem de mais de uma posição para serem executadas,
no caso das posições normais ou comuns não servirem para o propósito estético que se tem em mira, e são
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chamadas de posições alternativas. Essas posições são utilizadas no caso de as posições comuns não
apresentarem uma afinação satisfatória ou uma intensidade muita alta ou muito baixa em relação às outras
notas ou em relação à performance de conjunto, por exemplo, no caso de tocar com outro flautista ou com
outros instrumentos.
A Figura 6 mostra as duas posições para a nota SI.

Figura 6: Posições comum e alternativa para o SI da flauta soprano. Os círculos no retângulo superior representam o
orifício inferior da flauta (Fonte: www.moeck.com).

METODOLOGIA
A metodologia do trabalho consistiu em medir as frequências e intensidades de algumas notas das
flautas contralto e soprano germânicas nas posições comuns e alternativas, e compará-las entre si. Para
isso foi utilizado o software Audacity, versão 1.3.12-beta, que é um software para gravação e edição de
áudio e que permite transformar um determinado som gravado em dados binários, em termos de
frequência e amplitude, e também utilizamos um microfone para captar o som.
As notas escolhidas para a flauta soprano foram LÁ#, SI, DÓ# agudo (que tem duas posições
alternativas), FÁ# agudo e LÁ# agudo. Para a flauta contralto temos RÉ# (mesma posição do LÁ# na
soprano), MI (mesma posição do SI na soprano), FÁ# agudo (as mesmas posições do DÓ# agudo da
soprano), DÓ# agudo (correspondente ao SOL# agudo na soprano que, nesse caso, foi analisado por ter
uma diferença bastante perceptível na frequência, sendo necessário o uso da posição alternativa) e RÉ#
agudo (mesma posição do LÁ# agudo da soprano).
Tais notas foram escolhidas porque, em geral, são as que apresentam mais problemas de afinação
quando se toca flauta e que o iniciante de flauta doce aprende primeiro, para evitar futuros erros. Essas
posições sempre aparecem nos manuais de flauta doce, exceto a posição alternativa do DÓ# agudo da
flauta contralto.
Ao todo temos um total de 93 posições alternativas para a flauta soprano e 93 para a flauta
contralto.
Quanto aos equipamentos, utilizamos um microfone GVB SM-58S (Figura 7) como meio para
captar as notas executadas pelas flautas soprano Yamaha YRS – 301 II e pela flauta contralto Yamaha
YRA - 27 III, mostradas na Figura 8.

Figura 7: Microfone utilizado para captar o som das flautas.
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Figura 8: As flautas soprano e contralto germânicas, respectivamente.

Para registrar, processar e produzir os gráficos a serem analisados, executar o software Audacity,
utilizamos um notebook Positivo Mobile Z520, mostrado na Fig. 9.

Figura 9: Notebook Positivo Mobile Z520.

RESULTADOS
Durante a análise qualitativa, notamos diferenças significativas entre os sons de uma nota
produzida nas flautas nas posições comum e alternativa, simplesmente observando o registro da
propagação das ondas sonoras criadas pela execução das notas no software Audacity. O registro sonoro é
mostrado na Figura 10, para a nota LÁ#, executada na flauta soprano.

Figura 10: Propagação da onda do LÁ# da flauta soprano, nas posições comum e alternativa, respectivamente. (Fonte:
software Audacity 1.3.12-beta).
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Podemos observar que existe uma diferença na amplitude nos dois sons, mas a frequência do
harmônico fundamental (pico principal) é exatamente a mesma. Isso acontece porque os dois sons estão
afinados, sendo que a diferença ocorre somente na amplitude do som. A distância entre a flauta e o
microfone para se fazer as gravações do som foi a mesma para todas as notas, a saber, 15 cm de distância.
Para uma análise mais detalhada, temos os seguintes gráficos (Figura 11 e Figura 12):

Figura 11: Espectros de frequência para a nota LÁ# da flauta soprano, na posição comum.

Figura 12: Espectros de frequência para a nota LÁ# da flauta soprano, na posição alternativa.

Nos dois gráficos do espectro de frequência (Figura 11 e Figura 12), podemos ver que o pico de
maior nível sonoro (volume do som) está praticamente na mesma frequência para os dois casos, porém
em níveis diferentes. A diferença no nível sonoro também se observa nos outros picos, o que nos revela a
diferença de som entre as duas posições para a nota.
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Utilizando os dados obtidos, temos os gráficos que mostram as diferenças de frequência e
intensidade para as demais notas e suas posições.
A Figura 13 mostra as diferenças de frequência e intensidade para a nota LÁ# executada na flauta
soprano.

Figura 13: Gráfico Nível X Frequência para a nota LÁ# da flauta soprano, nas posições comum (LÁ# 1) e alternativa
(LÁ# 2). Ao lado, desenho das posições do LÁ#.

Na Figura 14 temos o gráfico mostrando as diferenças de frequência e intensidade para a nota SI
da flauta soprano.

Figura 14: Gráfico Nível X Frequência para a nota SI da flauta soprano, nas posições comum (SI 1) e alternativa (SI
2). Ao lado, desenho das posições do SI.

A Figura 15 mostra o gráfico da nota DÓ# agudo da flauta soprano.
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Figura 15: Gráfico Nível X Frequência para a nota DÓ# da flauta soprano, nas posições comum (DÓ# 1) e alternativa
(DÓ# 2 e 3). Ao lado, desenho das posições do DÓ# agudo.

E em seguida temos o gráfico da nota FÁ# agudo da soprano.

Figura 16: Gráfico Nível X Frequência para a nota FÁ# agudo da flauta soprano, nas posições comum (FÁ# 1) e
alternativa (FÁ# 2). Ao lado, desenho das posições do FÁ# agudo.

E a Figura 17 mostra as diferenças de frequência da nota LÁ# agudo na flauta soprano.
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Figura 17: Gráfico Nível X Frequência para a nota LÁ# agudo da flauta soprano, nas posições comum (LÁ# 1) e
alternativa (LÁ# 2). Ao lado, desenho das posições do LÁ# agudo.

Na nota LÁ# agudo da flauta soprano (Figura 17) podemos ver que a diferença de intensidade é
muito grande em comparação às notas mais graves, pois para ser executada, ela exige maior força no
sopro, fazendo com que o som saia com maior intensidade.
A seguir, temos as notas da flauta contralto.
A Figura 18 mostra a nota RÉ# da flauta contralto, que utiliza as mesmas posições do LÁ# da
flauta soprano.

Figura 18: Gráfico Nível X Frequência para a nota RÉ# da flauta contralto, nas posições comum (RÉ# 1) e alternativa
(RÉ# 2). Ao lado, desenho das posições do RÉ#.
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Na Figura 19 temos a nota MI da flauta contralto (mesmas posições do SI da flauta soprano).

Figura 19: Gráfico Nível X Frequência para a nota MI da flauta contralto, nas posições comum (MI 1) e alternativa
(MI 2). Ao lado, desenho das posições do MI.

A Figura 20 mostra as diferenças de nível sonoro para as frequências nas posições do FÁ# agudo
(mesmas posições do DÓ# agudo da flauta soprano).

Figura 20: Gráfico Nível X Frequência para a nota FÁ# agudo da flauta contralto, nas posições comum (FÁ# 1) e
alternativa (FÁ# 2 e 3). Ao lado, desenho das posições do FÁ# agudo.

E na Figura 21, o gráfico do DÓ# agudo que utiliza as mesmas posições do SOL# da flauta
soprano.
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Figura 21: Gráfico Nível X Frequência para a nota DÓ# agudo da flauta contralto, nas posições comum (DÓ# 1) e
alternativa (DÓ# 2). Ao lado, desenho das posições do DÓ# agudo.

Na nota DÓ# agudo da flauta contralto (figura acima) podemos ver que há uma diferença evidente
no pico principal, mostrando que a nota na posição comum tem uma diferença de frequência em relação à
alternativa. Isso acontece porque a nota comum é desafinada e o uso da posição alternativa se torna
necessário. Também podemos notar que os picos inferiores de frequência na região dos 5000 Hz estão em
frequências diferentes.
E por último, na Figura 22, o gráfico para as posições da nota RÉ# agudo da flauta contralto
(mesmas posições do LÁ# da flauta soprano).

Figura 22: Gráfico Nível x Frequência para a nota RÉ# agudo da flauta contralto, nas posições comum (RÉ# 1) e
alternativa (RÉ# 2). Ao lado, desenho das posições do RÉ# agudo.
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Nesses gráficos podemos observar que as diferenças de intensidade nas frequências dos picos
menores aumentam quanto mais aguda é a nota tocada, principalmente na flauta soprano, já que ela exige
uma maior força no sopro para tocar as notas mais agudas. As variações de intensidade se situam
principalmente na região dos 2500 Hz até 8000 Hz aproximadamente.
CONCLUSÃO
Como se pode notar a partir do exame dos gráficos apresentados nas figuras, há diferenças
significativas entre as posições comuns e alternativas de cada uma das notas, sobretudo na intensidade
dos picos na região de frequência próxima a 5000 Hz. Cada nota tocada foi afinada de modo que os picos
principais apresentem a mesma frequência entre os dois tipos de posição.
As diferenças de afinação entre as posições também são influenciadas pela habilidade do
executante, já que a afinação da flauta depende também da posição dos lábios, da força do sopro e da
abertura da flauta.
O software apresentou resolução suficiente para ressaltar as diferenças sonoras entre as posições
comuns e alternativas, já que os dados de frequência por ele fornecidos têm uma precisão de seis casas
decimais.
REFERÊNCIAS
FENG,

J.

Q.

Music

in

Terms

of

Science.

arXiv.org,

2012.

Disponível

em:

<http://arxiv.org/abs/1209.3767>. Acesso em: 30 out. 2014.
GOTO, M. Física e música em consonância. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 31, n.
2, p. 2307, 1-8, 2009.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física Vol. 2. 8ª ed. Rio de Janeiro:
Brasil, 2009.
RODRIGUES, Luís Gustavo Pires et al. Sobre a não-linearidade de fenômenos acústicos e o
funcionamento da flauta transversa: uma incursão pela acústica musical. Caderno Brasileiro
de Ensino de Física, Florianópolis, v. 29, n. 1, p. 156-179, 2012.
SANTOS, E. M.; MOLINA, C.; TUFAILE, A. P. B. Violão e guitarra como ferramentas para o ensino
de física. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 2507, 1-7, 2013.
VILÃO, R. C. A Física das escalas musicais. Gazeta de Física, Lisboa, v. 27, n. 4, p. 14-19, out. 2004.
GOMÉZ, P. J.; PONCZEK, R. L. Contribuição harmônica e fatores que influenciam o timbre no
piano do “Concerto Italiano 971 de Bach”. Caderno de Física da UEFS, Feira de Santana,
Bahia, v. 12, n. 1, p. 67-77, 2014.

1401.13

