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As ondas sonoras são produzidas por 
deformações provocadas pela diferença de 
pressão em um meio elástico qualquer (ar, 
metais, isolantes, etc), precisando deste meio 
para se propagar. Desta forma, percebemos 
que o som é uma onda mecânica, não se 
propagando no vácuo. 



Ondas Sonoras

• Quando as variações de pressão chegam aos 
nossos ouvidos, os tímpanos são induzidos a 
vibrar e nos causam a sensação fisiológica do 
som. Um ouvido normal consegue ouvir uma 
faixa de freqüências 

• Já outros animais podem produzir e ouvir sons 
em freqüências inacessíveis aos ouvidos 
humanos como é o caso do morcego. 



Ouvido Humano



Onda Sonora

A velocidade do som em qualquer meio é dada por 

onde r é a densidade do meio e B é o módulo de 
compressão volumétrica, definido por

onde uma mudança na pressão Dp causa uma mudança 
no volume DV de um meio.



Onda Sonora

• Observe a tabela que apresenta a velocidade 
de propagação do som a  25°C.

Meio v (m/s)

Ar 346

Água 1498

Ferro 5200

Vidro 4540



Fenômenos Sonoros

• Sendo o som uma onda, ele apresenta as 
seguintes propriedades características: 
reflexão, refração, difração, interferência e 
ressonância. 



Fenômenos Sonoros

• Reflexão

A reflexão do som pode ocasionar os fenômenos eco e 
reverberação (múltiplas reflexões em locais fechados). 



Fenômenos Sonoros

• Refração 

• Consiste em a onda sonora passar de um meio 
para o outro, mudando sua velocidade de 
propagação e comprimento de onda, mas 
mantendo constante a freqüência.



Fenômenos Sonoros

Difração = o som e também outros tipos de 
ondas) tem a capacidade de contornar obstáculos.



Difração

o orifício funciona como se fosse uma fonte de ondas puntiforme, 
produzindo ondas circulares 



Difração

O fenômeno da difração pode ser entendido com base no 
princípio de Huygens, descoberto em 1678 pelo holandês 
Christiaan Huygens. 



Fenômenos Sonoros

• Interferência 

Consiste em um recebimento de dois ou mais 
sons de fontes diferentes. Neste caso, 
teremos uma região do espaço na qual, em 
certos pontos, ouviremos um som forte, e em 
outros, um som fraco ou ausência de som.



Fenômenos Sonoros

• Ressonância 
Quando um corpo começa a vibrar por 
influência de outro, na mesma freqüência 
deste, ocorre um fenômeno chamado 
ressonância. 
Como exemplo, podemos citar o vidro de uma 
janela que se quebra ao entrar em 
ressonância com as ondas sonoras produzidas 
por um avião a jato.



Batimento

Designamos por batimento ao fenômeno que 
acontece quando existe uma superposição entre 
duas fontes emissoras de ondas que produzam 
ondas que possuam a mesma direção, amplitude e 
freqüências próximas f1 e f2. Pelo fato das 
freqüências diferirem uma da outra, haverá
momentos de interferência construtiva, onde a 
amplitude resultante será grande e momentos de 
interferência destrutiva, acarretando numa 
amplitude diminuta. 



Batimento

y(x,t) = ym [sen(kx - w1t + f1) + sen(kx - w2t + f2 )]



• Pelo princípio da superposição de ondas, a onda resultante será
determinada pela soma algébrica das duas ondas individuais. 

• y(x,t) = ym [sen(kx - w1t + f1) + sen(kx - w2t + f2 )]
• Através do uso da relação entre a soma de dois senos, 

verificamos que a expressão anterior pode ser reescrita sob a 
forma: 

• y(x,t) = ym cos(wbatt + fbat) sen(kx - wmedt + fmed)]
•

onde a fase de batimento 
• fbat=(f1 - f2) / 2
• e as freqüência e fase médias são dadas pelas média aritmética 

das freqüências e fases iniciais : fmed = wmed / 2p = (f1+f2)/2 e 
• fmed = (f1 + f2)/2. 



Intensidade do som

• Escala de intensidade do som: decibel

• Decibel é uma unidade inventada para medir 
a intensidade do som. Ela é uma razão entre 
valores, com um valor de referência. Como a 
intensidade absoluta dos sons varia em uma 
escala muito grande, a unidade é definida em 
termos de uma escala logarítimica. 



Para se medir a intensidade do som é necessário uma pressão de referência, 
P0. Usamos uma pressão sonora que é aproximadamente igual ao limiar de 
audibilidade a 1000 Hz, isto é, a pressão exercida por uma onda de som de um 
som de 1000 Hz no tímpano, que é apenas o suficiente para ser ouvida. Esta 
pressão é tomada como sendo 2 x 10-5 N/m2. A escala de intensidade do som 
é então dada por: 

20 log10(P/P0) [dB]
(Note que a fórmula para a escala usa 20 log em vez de 10 log, já que a 
intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude de pressão.) A 
intensidade do som no limiar da audibilidade, I0, é 10 -12 W/m2. A 
intensidade som indica o fluxo da potência acústica sobre uma dada área. 
Para a intensidade, a fórmula acima fica 

10 log10(I/I0) dB
A intensidade do som pode ser obtida em função do deslocamento máximo 
dos elementos do fluido onde ele se propaga. 



Efeito Doppler

O efeito Doppler é um 
fenômeno observado 
com todas as ondas. Ele 
possui o nome do 
cientista austríaco 
Christian Doppler 
(1803-1853). 



Efeito Doppler

• (a) Observador em movimento
A frequência aparente do som que alcança o 
observador é

f = f0 (v + vo) / v
onde v é a velocidade do som, e vo é a 
componente da velocide do observador na 
direção da fonte (vo é negativo se o 
observador estiver se movendo para longe da 
fonte.). 



Efeito Doppler

• (b) Fonte em movimento

• A frequência observada de uma onda sonora 
também varia se o observador estiver se movendo. A 
frequência aparente neste caso é dada por 

f = f0 v / (v - vs)

onde vs é a componente da velocidade da fonte na 
direção do observador (vs é negativo se a fonte se 
mover para longe do observador.). 



Efeito Doppler

Situação onde o observador e a fonte estão em 
movimento relativo: 

f = f0 (v + vo) / (v - vs)
Onde: 
• v = velocidade da onda 
• vs = velocidade da fonte 
• vo = velocidade do observador 
• f = freqüência real emitida pela fonte 
• fo = freqüência aparente recebida pelo observador.



Convenção de Sinal

• Os sinais mais (+) ou menos (-) que precedem 
o vo ou vs são utilizados de acordo com a 
convenção: 

vo + observador se aproxima da fonte;

vo - observador se afasta da fonte;

vs + fonte se afasta do observador;

vs - fonte se aproxima do observador;



Exemplo

• Um automóvel, movendo-se a 20 m/s, passa 
próximo a uma pessoa parada junto ao meio-fio. A 
buzina do carro está emitindo uma nota de 
freqüência 2,0 kHz. O ar está parado e a velocidade 
do som em relação a ele é 340m/s. 

• Que freqüência o observador ouvirá: 
• a) quando o carro estiver se aproximando? Resp.: 

2,125 Hz.
• b) quando o carro estiver se afastando? Resp.: 1,889 

Hz.


