
ACÚSTICA 



VELOCIDADE DO SOM

340 m/s
→ no ar  a  25°C

❑ densidade do meio de propagação

O avião anglo-francês Concorde foi o primeiro avião comercial SUPERSÔNICO, 
tendo realizado várias viagens intercontinentais.

❑ temperatura

V = KT

𝐯𝐬𝐨𝐦 𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬 > 𝐯𝐬𝐨𝐦 𝐥í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨𝐬 > 𝐯𝐬𝐨𝐦 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬

Depende:



ESPECTRO SONORO

INFRASSOM SOM ULTRASSOM

Sons entre  20 Hz  e 20 000 Hz são audíveis para seres humanos



FENÔMENOS SONOROS

REFLEXÃO

∆𝑡1→ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 indireto

∆𝑡2→ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜

∆𝑡 = ∆𝑡1 − ∆𝑡2



REFLEXÃO

∆𝑡 ≅ 0

∆𝒕 ≤ 𝟎, 𝟏

∆𝒕 > 𝟎, 𝟏

REFORÇO

Obstáculo está muito próximo e a percepção é de  
um único som e forte.

REVERBERAÇÃO

Obstáculo já se apresenta um pouco mais longe, mas 

ainda não é possível distinguir um som do outro.

ECO

❑ Dois sons podem ser percebidos distintamente

❑ Existe a partir de uma distância mínima de 17 metros 
entre a origem do som e o obstáculo.



BATIMENTO
(Frequência ligeiramente próxima)

•A frequência da fonte é igual a frequência
do meio de propagação.

•Aumento progressivo da amplitude

RESSONÂNCIA

𝒇𝟐 ≅ 𝒇𝟏



QUALIDADES FISIOLÓGICAS DO SOM

I =
ΔE

A ∙ ∆t
→ I =

P

A

β = 10 ∙ log
I

io

❑ Intensidade

• Sons fracos 
• Sons fortes

❑ Timbre

• Diferencia sons de mesma 
altura e intensidade
• Formas de Ondas Diferentes

INTENSIDADE SONORA

Io = 10−12 ΤW m2 , onde Io é o

limiar de percepção auditiva.

❑ Altura

Sons agudos

• alta frequência

Sons graves

• baixa frequência

NÍVEL DE INTENSIDADE SONORA

𝟏 𝑩 = 𝟏𝟎 𝒅𝑩



Barulho em 
excesso pode 
causar estresse 
e perda 
auditiva

Qual é o seu?!



01. Uma sala de concertos deve permitir uma percepção clara dos sons, por isso deve estar livre

de eco e o tempo de reverberação deve ser pequeno. Assim,

I. na reverberação, trens de onda emitidos simultaneamente pela mesma fonte sonora,

percorrendo caminhos diferentes no ar, chegam ao ouvinte em instantes de tempo diferentes, mas

não são percebidos como sons separados.

II. o fenômeno de reverberação pode ser explicado considerando-se a interferência dos trens de

onda emitidos pela mesma fonte.

III. no eco, trens de onda emitidos simultaneamente pela mesma fonte sonora, percorrendo

caminhos diferentes no ar, chegam ao ouvinte em instantes de tempo diferentes e são percebidos

como sons separados.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I. b) apenas II. c) apenas III. d) apenas I e III. e) apenas II e III.



02.O nível sonoro S é medido em decibéis (dB) de acordo com a

expressão S =10. log.
𝐼

𝐼0
, onde I é a intensidade da onda sonora e

𝐼0 = 10−12 W/m2 é a intensidade de referência padrão

correspondente ao limiar da audição do ouvido humano. Numa

certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para
trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível

igual ou superior a 85 dB. O gráfico a seguir mostra o nível sonoro

em função da distância a uma britadeira em funcionamento na

obra.

a) A que distância mínima da britadeira os trabalhadores podem permanecer sem proteção
auditiva?

b) A frequência predominante do som emitido pela britadeira é de 100 Hz. Sabendo-se que a

velocidade do som no ar é de 340 m/s, qual é o comprimento de onda para essa frequência?

c) Qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 50 m?



03. As vozes de dois cantores, emitidas nas mesmas condições ambientais, foram representadas

em um osciloscópio e apresentaram os aspectos geométricos indicados a seguir.

A respeito dessas ondas, foram feitas várias afirmativas: 

1. As vozes possuem timbres diferentes.

2. As ondas possuem o mesmo comprimento de onda.

3. Os sons emitidos possuem alturas iguais.

4. As ondas emitidas possuem a mesma frequência.

5. os sons emitidos possuem a mesma intensidade.

6. As ondas emitidas possuem amplitudes diferentes.

7. O som indicado em A é mais agudo do que o indicado em B.

8. Os períodos das ondas emitidas são iguais.

O número de afirmativas CORRETAS é igual a:

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7



04. Os termos a seguir estão relacionados às ondas sonoras.

I - Volume se refere à intensidade da sensação auditiva produzida por um som e depende da

intensidade e da frequência da onda.

II - Altura se refere a uma qualidade da onda que depende somente da sua frequência: quanto

menor a frequência maior a altura.

III - Batimento se refere às flutuações na intensidade do som quando há interferência de duas

ondas sonoras de mesma frequência.

IV - Timbre é uma característica que depende da frequência e da intensidade dos tons

harmônicos que se superpõem para formar a onda sonora.

Está correto o que se afirma em

a) I e II, apenas. b) II e III, apenas. c) III e IV, apenas. d) I e IV, apenas.



05. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico, da

mesma forma que uma bússola se alinha com um campo magnético. Quando o campo elétrico

oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação

do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é

cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere a energia térmica às

moléculas circundantes.

HEWITT, P. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia

de rotação das moléculas de água é a

a) reflexão.

b) refração.

c) ressonância.

d) superposição.

e) difração. 



CORDAS VIBRANTES



TUBOS SONOROS

MACETE PARA CORDA VIBRANTE E TUBO 
SONORO ABERTOS

FECHADOS → 𝜆𝑛 =
4𝑙

𝑛
,onde n é ímpar

TUBO DE KUNDT

ABERTOS → 𝜆𝑛 =
2𝑙

𝑛

𝐹 =
𝑛𝑣

4𝓁𝐹 =
𝑛𝑣

2𝓁



06. Um motor produz vibrações transversais, com frequência de 10 Hz, em uma corda

homogênea de 2,0 m de comprimento e densidade linear 0,05 kg/m. Uma das extremidades da

corda é mantida fixa em uma parede, enquanto a outra está ligada ao motor. Sabendo-se que,

com esta frequência, a corda está no segundo harmônico, determine o valor da tensão na corda

e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta corretamente esse valor.

a) 10 N

b) 20 N

c) 200 N

d) 400 N

e) 1000 N





EFEITO DOPPLER

F′ = F ∙
vsom ± vobservador

vsom ± vfonte

aproximação →
+

−

afastamento →
−

+

F’ é a FREQUÊNCIA APARENTE   
F é a FREQUÊNCIA REAL

Ambulâââânciaaaaaaa...



07. A frequência do som emitido pela sirene de certa ambulância é de 600 Hz. Um observador em

repouso percebe essa frequência como sendo de 640 Hz Considere que a velocidade da onda

emitida é de 1200 km/h e que não há obstáculos entre o observador e a ambulância.

Com base nos dados acima, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do

enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A ambulância __________ do observador com velocidade de __________.

a) afasta-se – 75 km/h

b) afasta-se –80 km/h

c) afasta-se –121 km/h

d) aproxima-se – 80 km/h


