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1. INTRODUÇÃO À ACÚSTICA
1.1 - Objectivos
Este livro tem como principal público, curiosos ou simplesmente estudantes universitários
que necessitem de um livro de apoio na área da Acústica
O livro incluí alguns exercícios resolvidos de modo a relacionar a matéria desenvolvida ao
longo do livro com exemplos práticos do dia-a-dia.
1.2 – Acústica. Campos de Estudo.
A Acústica define-se como a ciência do som e é considerada o ramo da Física que estuda
ondas sonoras e vibrações.
Nesta pequena introdução, enumeramos alguns dos campos estudados pela Acústica, dando
a conhecer ao leitor o seu domínio específico, nomeadamente:
Acústica Arquitetónica – estudo do comportamento do som dentro de recintos fechados,
tais como salas de espetáculo, auditórios, estúdios de música, salas de aula ou fábricas.
Acústica de Edifícios – embora este campo esteja igualmente relacionado com acústica de
salas difere da descrição acima dada, visto que tem em conta aspetos exteriores à sala. O
seu estudo incide sobre questões relacionadas com o isolamento, ou seja, com a
transmissão de som e de vibrações através das diferentes estruturas de um edifício (ex:
paredes, tecto ou chão).
Acústica Ambiental – estuda a propagação do som em espaços exteriores bem como o
seu impacto a nível ambiental. Lida essencialmente com a poluição sonora.
Acústica Aeronáutica – estudo do som produzido por aviões a jato e, em particular, das
propriedades físicas de fenómenos a velocidades ultrassónicas (muito acima da
velocidade do som).
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Bioacústica – estudo da perceção e emissão do som dos animais e do seu uso na
comunicação. Entre os casos de maior interesse, destaca-se o estudo de baleias, elefantes,
morcegos ou golfinhos.
Acústica Biomédica – estuda o uso do som na medicina, tanto a nível terapêutico como a
nível de diagnóstico.
Electroacústica - este campo estuda a construção e funcionamento de microfones,
altifalantes e a construção e desempenho de caixas acústicas.
Psicoacústica – estudo do ouvido humano, quer do ponto de vista da perceção e
localização do som quer do ponto de vista das diferentes partes constituintes do ouvido.
Acústica Musical - estudo da acústica dos instrumentos musicais. Este domínio trata
especificamente da construção dos instrumentos e da influência dos materiais utilizados
na sonoridade do instrumento, e ainda do modo como aqueles radiam som.
Processamento de Sinal Digital – este campo usa o avanço tecnológico do mundo digital
para criar, modificar ou analisar sinais. Tem diversas aplicações geralmente relacionadas
com a indústria de áudio, tal como a síntese sonora (recriação do som de um instrumento
musical usando o computador).
Comunicação da fala – análise e estudo da fala humana, interligada com o processamento
de sinal digital, como por exemplo, o reconhecimento da voz humana.
Ultrassons – estudo do som em frequências acima das audíveis pelo ser humano. Tem
amplas aplicações entre as quais a verificação de deficiências em materiais ou em
diagnósticos médicos.
Acústica Submarina – estudo da propagação do som nos oceanos. Uma das aplicações é a
criação de mapas do fundo do mar ou a identificação de objetos submersos.
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2. CONCEITOS BÁSICOS DE ACÚSTICA
2.1 - Definição de Som
Todos os dias o ser humano está sujeito a uma pressão que resulta da camada de ar que se
encontra acima de cada um de nós a que chamamos atmosfera. Daí resulta o nome de
pressão atmosférica. Essa pressão assume-se como sendo constante embora varie com a
altura; quanto mais alto estivermos, menor é a camada de ar que temos em cima de nós.
Logo, menor é a pressão que atmosfera exerce em nós. A variação da pressão atmosférica
com a altura é tão pequena que se define como sendo constante para a maior parte das
situações (a não ser que nos encontremos em locais de grande altitude).
O som é então definido como uma forma de energia que é gerada a partir de vibrações num
meio gasoso, líquido ou sólido. No ar, por exemplo, o som pode ser caracterizado como uma
variação da pressão atmosférica causada por uma vibração de um objeto (por exemplo, uma
corda de uma guitarra clássica). Essa vibração provoca pressões acima da pressão
atmosférica (compressão) que na Fig. 2.1 são as zonas mais escuras ou abaixo da pressão
atmosférica (rarefação) quando a onda sonora se propaga no ar.

Fig. 2.1 - Compressão e rarefacção onda sonora
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Como é gerado e propagado o som?
Pensemos num instrumentista, mais concretamente um guitarrista, tendo como público
apenas um ouvinte. Poderíamos facilmente concluir que quando o guitarrista toca numa das
cordas da guitarra, esta vibra, fazendo deslocar o ar adjacente às cordas. E devido a essa
vibração, o ar viaja até aos ouvidos do espectador.
Errado!
Na realidade, o som produzido pela corda da guitarra faz oscilar as moléculas de ar
adjacentes a esta em torno de um ponto central, considerado o seu ponto de equilíbrio1. A
oscilação em redor desse ponto transmite parte dessa energia a novas moléculas que se
encontram na proximidade. Esse processo é contínuo até chegar aos ouvidos do espectador
onde o som é descodificado e transmitido para o seu cérebro, ou ate este se extinguir, visto
que a energia sonora não é totalmente transmitida de molécula em molécula e acaba,
digamos, por “morrer”.
É de realçar que no vácuo (ausência de ar) não existe som, porque não existe um meio onde
as vibrações sonoras possam propagar-se.

2.2 - O que é uma onda?
Uma onda é simplesmente a perturbação de um meio, em resultado da vibração ou do
impacto de um objeto. Esse meio pode ser um gás, um líquido como a água ou um sólido
como um metal.
A forma mais simples de vibração denomina-se onda sinusoidal e está representada na Fig.
2.2. Os picos representam o deslocamento máximo de cada molécula em torno da sua posição
de equilíbrio. Este tipo de comportamento oscilatório é designado por movimento
harmónico simples.

1

Numa perspectiva simplista considera-se que as moléculas de ar se encontram em repouso no seu estado de equilíbrio, ou
seja, na ausência de som.
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Fig. 2.2 - Onda sinusoidal de 50 Hz

Pode-se estabelecer uma analogia desse comportamento com o deslocamento de uma mola.
Num primeiro momento, uma mola encontra-se no seu estado de equilíbrio o que
corresponderá a uma pressão sonora nula. Em seguida, é movida até uma posição de
máxima distensão x (pico positivo da onda sinusoidal) voltando ao estado de equilíbrio e
deslocando-se até à posição de máxima compressão –x e em seguida retornado à sua posição
inicial. Este processo corresponde a um ciclo.
2.3 - Tipos de onda
As ondas classificam-se essencialmente pela sua forma e direção de propagação, embora
outras características possam ser utilizadas.
Direção de propagação
Relativamente à direção de propagação, salientam-se os seguintes procedimentos:
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Transversal – a onda propaga-se no sentido perpendicular em relação à força que a provoca.
É o caso, por exemplo, da corda de uma guitarra que, apesar de colocada em movimento no
sentido do guitarrista, a onda propaga-se ao longo do braço da guitarra. Estas ondas apenas
se propagam em sólidos.
Longitudinal – a onda propaga-se na mesma direção da força que a gera. É o caso de uma
onda sonora propagada num tubo (por exemplo, um instrumento de sopro). Estes tipos de
ondas podem propagar-se em sólidos, líquidos ou gases.
As ondas do mar são ondas de flexão, pois incorporam os dois tipos de movimento: o das
ondas transversais e longitudinais.
Ainda relativamente à direção de propagação existem outros tipos de ondas, tais como as
ondas de torção, Rayleigh ou Love mas que não serão abordados no contexto deste livro.
Forma de propagação:

A frente de onda é caracterizada por uma superfície imaginária contendo todas as moléculas
que num dado instante revelam o mesmo deslocamento (ou seja, que estão em fase entre si,
como se estivessem sincronizadas). À medida que a onda se propaga, vão sendo criadas
sucessivas zonas de compressão, pressão sonora nula, rarefação, pressão sonora nula e
novamente de compressão [Ver Fig. 2.1].

A forma de propagação de uma onda pode ser:
Esférica - a frente de onda propaga-se com se fosse uma esfera que sucessivamente aumenta
de diâmetro.
Plana - neste caso a frente de onda caracteriza-se por ser plana. A propagação do som em
condutas de ar condicionado é um dos exemplos no qual a onda sonora se propaga desta
forma.
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Velocidade de propagação:
A velocidade de propagação evolui seguindo duas configurações opostas:
Dispersiva - a velocidade de propagação varia com a frequência, ou seja, a baixas
frequências, a onda viaja mais devagar do que a altas frequências. Esta diferença nas
velocidades de propagação causa uma deformação na onda.
Não-Dispersiva - neste caso não existe variação da velocidade com a frequência e logo não
existe deformação da onda.

2.4 Frequência
A frequência é definida como o número de ocorrências por unidade de tempo e expressa
pela letra f.
Imagine que numa estação, a cada trinta minutos, parte um comboio. A frequência de partida
dos comboios será simplesmente de dois comboios por hora.
No que respeita ao som, a frequência indica o número de vibrações por segundo e é expressa
em Hz (Hertz). O ouvido humano deteta sons desde os 20 Hz (sons graves) até aos 20000 Hz
ou, abreviadamente, 20 kHz (sons agudos).
Sons acima dos 20 kHz denominam-se ultrassons e abaixo dos 20 Hz infrassons. Alguns
animais, como os elefantes, usam infrassons para comunicar a grandes distâncias, enquanto
que outros são capazes de ouvir ultrassons, como é o caso dos cães.
2.5

Período

O período é o inverso da frequência, sendo matematicamente expresso por:
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T=

1
f

(2.1)

No caso acima descrito, o período é de meia hora e indica o espaçamento entre ocorrências,
isto é, que de meia em meia hora um comboio sai da estação. Porém, não nos fornece
informação sobre a duração da ocorrência em si, especificando quanto tempo demora cada
comboio a sair da estação ou a chegar ao seu destino.
O período diminui com o aumento da frequência visto ser o seu inverso.
2.6

Amplitude

Considerando a onda representada na Fig. 2.2, conclui-se que a amplitude é o máximo
deslocamento das moléculas de ar em torno da sua posição de equilíbrio, representado no
eixo dos x , e está diretamente relacionado com a quantidade de variação da pressão sonora
relativamente à pressão atmosférica. Essa amplitude é identificada auditivamente, quando se
afirma: “O rádio está muito alto!” ou “Este local é muito silencioso.”
A pressão é definida pela força exercida por unidade de área e expressa geralmente em N/m2
(Newtons por metro quadrado) à qual se atribui o nome de Pascal, e cuja abreviação é
representada por Pa. A pressão acústica é expressa pela letra p enquanto a amplitude de uma
onda é denominada por p̂ . Trata-se da mesma letra p, diferenciada apenas pelo acento
circunflexo por cima de uma delas.
A título de curiosidade, 1 Newton (N) é definido pela força necessária para colocar uma
massa de 1 quilograma, com uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado em
movimento num espaço sem atrito (sem resistência do solo ou do ar). A pressão atmosférica é
cerca de 100000 Pa ou abreviadamente 105 Pa (mais corretamente 1.1013 ´ 105 Pa) o que dá
para ter uma noção da enorme pressão a que o ser humano está sujeito todos os dias.
Numa onda sinusoidal, o valor médio do deslocamento das moléculas e, deste modo, das
flutuações de pressão é nulo ao longo de um período, visto que os valores positivos da onda
são eliminados pelos valores negativos. É comum então usar o valor eficaz de uma onda
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para quantificar o deslocamento das moléculas, sendo este definido pela raiz da média dos
__

valores ao quadrado (do inglês root mean square ou abreviadamente RMS) e expresso por p .
Quando geralmente se diz que a pressão sonora de um som é de 1 Pa, este valor refere-se ao
valor eficaz e não à amplitude da onda. O valor máximo da onda designa-se, usualmente, por
pico da onda ou valor de pico da onda.
Saliente-se que para obter o valor eficaz, primeiro deve-se colocar os valores de pressão
acústica todos ao quadrado, convertendo os valores negativos da onda em valores positivos,
calculando depois a média desses valores (que nunca será igual a zero porque os valores ora
são positivos ora são nulos) e em seguida a raiz quadrada do valor médio obtido2.
Para uma onda sinusoidal esse valor é de aproximadamente 0.707 vezes a amplitude da onda
__

(p=

2

ˆ
p
)
2

T

1 2
Para os mais estudiosos o valor eficaz é dado por p =
p (t )dt
T ò0
__
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2.7 Comprimento de Onda

Fig. 2.3- Onda sinusoidal de 50 Hz (identificação de período e amplitude)

A figura 2.3 demonstra graficamente como se identifica o período e a amplitude de uma
onda. Como se pode constatar, o tempo que corresponde a um ciclo é designado por
período. O comprimento de onda representa a distância percorrida pela onda sonora numa
única vibração e pode ser calculado através de:

l=

c
= cT
f

(2.2)

Na Eq. 2.2 verifica-se que o comprimento de onda depende da velocidade do som c e a
frequência f ou o período T. Usa-se a letra c para expressar a velocidade do som e não a letra
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v, porque se assume que a velocidade é constante para determinado meio em condições
inalteradas (temperatura constante, humidade constante, etc.)
Com base na relação acima descrita, pode-se calcular o comprimento de onda para os
extremos da audição humana, tendo em conta os seus limites no que respeita à frequência, ou
seja, para os valores de 20 Hz e 20 kHz. Neste caso, considera-se o ar como o meio por onde a
onda sonora se propaga, estando à temperatura ambiente, normalmente estimada em 20 ºC.
Obtém-se, assim, as seguintes correspondências:

Para f=20 Hz

Þ

Para f=20 kHz

l=

Þ

343
= 17.15 m
20

l=

343
= 17.15 mm » 1.72 cm
20000

A importância do comprimento de onda irá sendo desenvolvida ao longo deste livro, visto
que este tem influência em diversos comportamentos acústicos.
Convém ainda frisar que noutros meios, esses extremos apresentarão valores diferentes, uma
vez que a velocidade do som será alterada.
2.8

Velocidade do som

A velocidade do som no ar é geralmente considerada constante e tem o valor de 343 m/s à
temperatura ambiente.
No entanto, esta pode variar com a temperatura. No caso de se lidar com graus Celsius o seu
valor é calculado por:

c = 331+ 0.6T

3

(2.3) 3

Na realidade a Eq. (2.3) é dada por c = 331.3 + 0.61T mas a aproximação é usada para simplificar a fórmula
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Outra fórmula também utilizada, expressa essa a temperatura não em graus Celsius, mas em
graus Kelvin:

c = 20 T

(2.4)

Os graus Kelvin têm como referência a temperatura mínima possível, cujo valor é de 273.15
graus Celsius negativos. Para converter graus Celsius em graus Kelvin, basta adicionar
273.15 ou simplificando apenas 273 (por exemplo, 0º C = 273 K) 4.
Note-se que usando as Eq. (2.3) e (2.4), os valores obtidos para a velocidade do som são
ligeiramente diferentes, no entanto qualquer um dos valores é aceitável. Aliás, em alguns
livros de Acústica5 refere-se que a velocidade do som no ar a 0 ºC é de 300 m/s, e a 20 ºC de
344 m/s.

4

A forma mais correcta de calcular a do som para gases é dada por

c=

gRT
M

onde g é a constante adiabática que caracteriza o gás (1.4 para o ar), R =8.314 Jol/ Mol K , M é o peso atómico do gás
expresso em kg/mol e T a temperatura absoluta expressa em Kelvin. No caso do ar através deste método resulta que

c = 20.05 T

5

donde é derivada a Eq. (2.4)

Ver Bibliografia
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A tabela abaixo indicada demonstra as velocidades do som em alguns meios:
Meio de propagação

Velocidade (m/s)

Ar (0º C)

331

Ar (20º C)

343

Hidrogénio (0º C)

1286

Oxigénio (0º C)

317

Hélio (0º C)

972

Água (0º C)

1402

Água (20º C)

1482

Água (25º C)

1493

Água do mar

1522

(20º C, 3.5% salinidade)
Água do mar

1533

(25º C, 3.5% salinidade)
Mercúrio (25º C)

1450

Querosene (25º C)

1324

Alcool Metílico (25º C)

1143

Diamante

12000

Vidro Pyrex

5640

Ferro

5130

Alumínio

5100

Latão

4700

Cobre

3560

Ouro

3260

Borracha

1600

Tabela 2.1 – Velocidades do som em diferentes meios (m/s)

Como se pode verificar na tabela acima a velocidade do som é superior nos metais, seguindose respetivamente, nos líquidos e por fim nos gases. Esse comportamento explica-se pela
correlação entre a densidade do meio (massa por unidade de volume) e a velocidade da
propagação do som, tendo como exemplo o caso do diamante que apresenta o valor mais
elevado justamente por ser o material mais denso. Nestes termos, quanto maior for a
densidade do meio, maior será a velocidade do som. Portanto, pode dizer-se que pelo facto
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de as moléculas estarem mais próximas umas das outras (maior densidade), a transmissão da
perturbação ocorre mais rapidamente, ou seja, a onda sonora viaja mais depressa.
A especificidade da velocidade do som não será abordada no âmbito da temática deste livro
pelo que não se irá aprofundar em pormenor o assunto em questão. De facto, a velocidade do
som num meio não depende exclusivamente da densidade deste e nos sólidos a velocidade
do som varia consoante o tipo de onda que se propaga no objeto, sendo os valores indicados
na tabela 2.1 válidos para ondas longitudinais. Caso o leitor esteja interessado nesta matéria,
sugere-se que pesquise pelos termos módulo de Young e módulo de Bulk.
2.9

Nível de Intensidade Sonora

Qualquer fonte sonora debita uma determinada quantidade de energia, expressa pela letra E,
durante um período de tempo t. Ao dividirmos a energia E, que é expressa em Joule (J), pelo
tempo t, expresso em segundos (s), teremos então a potência acústica debitada pela fonte
sonora, cuja unidade é o Watt (W).

P=

E
t

(2.5)

Para distinguirmos a pressão da potência nas diferentes equações, usaremos a partir de agora
a letra p para pressão e P para a potência acústica. Neste caso a pressão não é a amplitude da
onda mas o seu valor eficaz (RMS).
A intensidade acústica é a potência acústica por unidade de área onde esta última é expressa
em metros quadrados (m2). A Eq. (2.6) permite diferenciar duas fontes com a mesma
potência, mas que debitam energia sonora para áreas diferentes. Este tópico será
aprofundado com mais detalhe nos capítulos seguintes.

I=

P
A

(2.6)
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O nível de intensidade sonora pode ser calculado por:

æ I
LI = 10 logçç
è I0

ö
÷÷
ø

(2.7)

sendo I a intensidade acústica e I 0 um valor de referência que assume o valor de 10-12 W/m2.
Este valor representa o limiar de audição, isto é, equivale ao mínimo som que o ser humano
consegue distinguir.
A intensidade acústica necessária para atingir o limiar da dor é 1014 vezes maior do que a
intensidade necessária para se atingir o limiar de audição. O limiar da dor é a máxima
pressão que o ser humano consegue suportar sem ocorrer instantaneamente danos
permanentes no ouvido humano.
Na realidade o nível de intensidade acústica LI (antigamente designado por SIL ou Sound
Intensity Level) não representa valores absolutos. Indica apenas uma razão entre dois valores
tomando um como referência. Daí a função logarítmica log na Eq. (2.7)

X = log

A
B

(2.8)

A Eq. (2.8) foi usada pela companhia Bell para quantificar a perda de sinal em linhas
telefónicas e as suas unidades são o Bel. Na Eq. (2.7) na medida em que existe um fator de 10
a multiplicar pela função logarítmica as suas unidades serão os decibéis (deci equivale a dez,
ou seja, decibel significa dez béis). Abreviadamente usa-se dB para expressar essas unidades.
Por exemplo ao colocar na Eq. (2.7) o valor de referência de intensidade acústica no
numerador da equação obtemos:

æ 10 -12
LI = 10 logçç -12
è 10

ö
÷÷ = 10 log(1) = 0 dB
ø

Neste caso, o valor final é 0 dB mas isso não significa que a intensidade acústica seja nula,
apenas indica que se está a comparar um valor que tem a mesma intensidade acústica que o
valor de referência. A função log representa a função logarítmica na base de 10.
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Outra questão relevante é o que acontece a LI quando a intensidade acústica passa para o
dobro. Nesse caso obtém-se:

æ 2I ö
LI = 10 logç ÷ = 10 log(2) » 3 dB
è I ø
Repare-se que agora no denominador se colocou o valor I e não o valor de referência I 0 .
Neste caso o resultado final é a relação entre uma intensidade e o seu dobro que corresponde
a aumento de 3 dB aproximadamente6.
Outra forma de calcular o aumento quando a fonte sonora dobra a sua intensidade acústica é
simplesmente calcular o LI em ambos os casos e fazer a diferença ou seja:

æ 2I
ç -12
æ 2I ö
æ I ö
LI = 10 logç -12 ÷ - 10 logç -12 ÷ = 10 logç 10
ç I
è 10 ø
è 10 ø
ç -12
è 10

ö
÷
÷ = 10 log(2) » 3 dB
÷
÷
ø

Como exemplo se dois automóveis debitarem ambos um nível de intensidade sonora de 60
dB, desta forma, o LI total não será de 120 dB mas de 63 dB. É importante referir que não se
pode somar decibéis.
2.10

Nível de Pressão Sonora

O ouvido humano é um órgão sensível à pressão, sendo assim é mais conveniente usar a
pressão como medida da amplitude das ondas sonoras do que a intensidade acústica.
As variações de pressão acústica podem ser muito pequenas quando comparadas com a
pressão atmosférica e de facto a mínima variação de pressão que o ouvido humano consegue
identificar corresponde a um valor da ordem de um bilionésimo (10-9) da pressão
atmosférica!

6

Na realidade o aumento é de 3.0103 visto que o log(2)=0.30103 mas aproxima-se o valor para 3 dB. As razões para essa
simplificação serão mencionadas no capítulo dedicado à Psicoacústica.
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Na verdade, o limiar de audição corresponde a uma pressão sonora de 2 ´ 10-5 Pa para uma
frequência de 1000 Hz.
Convém relembrar que a intensidade acústica não é a mesma coisa que a pressão sonora
embora estejam relacionadas uma com a outra. O aumento da intensidade acústica implica o
aumento da pressão sonora e vice-versa. Para uma onda plana considera-se que a
intensidade acústica e a pressão se relacionam-se através de:

I=

p2
roc

(2.9)

Neste caso c continua a ser a velocidade do som e r o é a densidade do meio expressa em
kg/m3. No caso do ar esse valor é de 1.21 kg/m3, isto é, a intensidade acústica está
relacionada com a pressão sonora para o ar à temperatura ambiente por:

p2
p2
I=
Û I=
415
1.21 ´ 343

(2.10)

O produto da densidade do meio pela velocidade do som é conhecido como a impedância
característica ou impedância acústica específica tendo como unidades kgm-2s-1 às quais se
dá o nome de rayls. A palavra característica indica que esse produto define o meio por onde a
onda sonora se propaga.
Para o ar à temperatura ambiente a impedância característica é de 415 Rayls.

Existe então uma relação de proporcionalidade entre a intensidade acústica e a pressão
sonora onde I µ p 2 (a intensidade acústica é proporcional à pressão elevada ao quadrado),
sendo possível modificar a Eq. (2.7) e obtendo-se o nível de pressão sonora:

æ I
LI = 10 logçç
è I0

2

æ p ö
ö
æ p ö
÷÷ Þ L p = 10 logçç ÷÷ Û L p = 20 logçç ÷÷ (2.11)
è p0 ø
ø
è p0 ø
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em que p é a pressão da onda sonora e p 0 é a pressão de referência (2 ´ 10-5 Pa). As unidades
do nível de pressão sonora continuam a ser os decibéis. Como a intensidade acústica é
proporcional à pressão elevada, quer se calcule L p ou LI , obtém-se valores muito
aproximados considerando que a onda sonora é plana.

Antigamente o termo L p era designado por SPL, ou seja, Sound Pressure Level e ainda é usado
em artigos de revistas de áudio profissional ou em algumas especificações de material
profissional nesse campo.

Na seguinte tabela relaciona-se alguns níveis de L p com situações que ocorrem na realidade
diária:

Fonte Sonora

Pressão (Pa)

L p (dB)

Foguetão espacial “Saturn”

100,000 (1 atmos.)

194

Limiar da dor

200

140

Descolar de um avião a 500 metros

20

120

Camião a 20 metros

0.2

80

Conversa a 1 metro

0.0063

50

Ruído de fundo de uma sala calma

0.002

40

Farfalhar da folhagem a 20 metros

0.00063

30

Limiar de audição

0.00002

0

Tabela 2.2 – Nível de pressão sonora para diversas fontes

Refira-se a relação entre a pressão e o L p no sentido em que um aumento da pressão sonora
em 10 vezes implica um aumento correspondente a 20 dB, um aumento da pressão em 100
vezes provoca um aumento de L p de 40 dB e um aumento de pressão de 1000 vezes
desencadeia um aumento de 60 dB. No entanto para LI um aumento 10 vezes a intensidade
acústica implica apenas um aumento de 10 dB, um aumento de 100 vezes corresponde a 20
dB e assim sucessivamente.

19

Para o limiar da dor na Tabela 2.2, a pressão sonora correspondente é de 200 Pa e logo L p é
igual a 140 dB.

Pode igualmente verificar-se o que acontece com L p quando se dobra a pressão acústica.
Nesse caso obtém-se:

æ 2p ö
÷÷ = 20 log(2) » 6 dB
L p = 20 logçç
è p ø
Este valor é igualmente um valor aproximado7 tal como aconteceu com LI . O raciocínio é
exatamente o mesmo, qualquer valor que seja colocado para a pressão p ocorre sempre um
aumento de 6 dB. Este resultado é igualmente obtido através de:

æ 2p
ç
5
æ 2p ö
æ p ö
ç 2 ´ 10
L p = 20 logç
20
log
=
20
log
÷
ç
÷
5
5
ç p
è 2 ´ 10 ø
è 2 ´ 10 ø
ç
è 2 ´ 10 5
2.11

ö
÷
÷ = 20 log(2) » 6 dB
÷
÷
ø

Nível de Potência Sonora

O nível de potência sonora é dado por:

LW = 10 log

P
P0

(2.12)

A potência sonora pela Eq. (2.6) é equivalente à intensidade acústica multiplicada pela área.
Neste caso P0 assume o valor de 10-12 W.
A Eq. (2.12) pode ser simplificada para:

æ W
LW = 10 logç -12
è 10
7

ö
-12
÷ = 10 log(W ) - 10 log(10 ) Þ (2.13)
ø

O aumento é de 6.0206 dB mas aproximado para 6 dB.
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Para ter uma ideia dos valores típicos de potência acústica note-se que o descolar de um
avião produz 100 kW, uma grande orquestra 10 W e o grito de uma pessoa apenas 1 mW. As
unidades expressas pelas Eqs. (2.12) ou (2.13) são como nos outros casos os decibéis.
2.12

Interferência

A Fig. 2.2 representa uma onda sinusoidal que descreve a oscilação mais simples que pode
existir. Essa oscilação é considerada periódica porque se repete num intervalo de tempo. Se
duas ondas sonoras se propagarem no mesmo espaço estas irão interferir uma com a outra.
Existem nesse âmbito dois casos que merecem alguma atenção:
- Interferência construtiva: neste caso os picos positivos e negativos das duas ondas ocorrem
simultaneamente. Por outras palavras temos duas ondas onde a compressão e rarefação
ocorrem ao mesmo tempo. É interessante constatar visualmente essa situação na Fig. 2.4.

Fig. 2.4- Ondas em fase (50 Hz)
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A amplitude da onda que resulta da interferência é a soma das amplitudes das duas ondas
iniciais. Esta interferência construtiva só é contínua ao longo do tempo se as duas ondas
sinusoidais tiverem a mesma frequência. Logo matematicamente a interferência construtiva
descreve-se através de8:

y = Asen(2pft ) + Bsen(2pft ) = ( A + B) sen(2pft )

Neste caso f é a frequência, t o tempo, A a amplitude, sen a função seno e A e B as amplitudes
das duas ondas iniciais.

- Interferência destrutiva: os picos positivos e negativos das duas ondas estão desfasados de
tal modo que as duas ondas se cancelam uma a outra como se pode ver pela Fig. 2.5

Fig. 2.5- Ondas em oposição de fase (50 Hz)

8

O termo 2pf é também conhecido como frequência angular expressa para letra
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w cujas unidades são os radianos.

Nesta situação as ondas estão em oposição de fase sendo essa interferência expressa por:

y = Asen(2pft ) + Bsen(2pft + p ) = Asen(2pft ) - Bsen(2pft ) = ( A - B) sen(2pft )

Na realidade o MHS é corretamente definido por:

y = Asen(2pft + j )

(2.14)

onde j é considerada a fase inicial que quantifica o desfasamento de uma onda. É essa a
razão pelo qual a função que descreve a segunda onda tem um termo adicional p , indicando
que esta está desfasada da primeira. Neste caso cada uma das ondas assume em cada
instante um valor simétrico em relação à outra onda o que origina o cancelamento de ambas.

O desfasamento de uma onda é geralmente dado em radianos, o que corresponde a um certo
ângulo como mostra a Fig. 2.6

Fig. 2.6 – Fase inicial

j geralmente varia de 0 a 2p correspondendo este último valor a uma volta completa. Se
uma das ondas é considerada como a onda de referência e tem uma fase inicial nula, então
relativamente à segunda onda diz-se que quando j = 0 não ocorre desfasamento entre elas, e
assim, a interferência é construtiva. Se j = p logo os picos da segunda onda estão desfasados
meio período o que provoca cancelamento entre as ondas, ou seja, interferência destrutiva.

23

Quando j = 2p , a interferência entre as duas ondas é novamente construtiva, mas o
desfasamento entre elas não é nulo porque as duas ondas estão separadas temporalmente um
período.

Estes simples exemplos descrevem os dois tipos de interferência, ora construtiva ora
destrutiva. No entanto existem casos em que ocorrem os dois tipos de comportamento como
é o caso dos batimentos. Estes surgem quando duas ondas com frequências muito próximas
uma da outra se desenvolvem simultaneamente.

Fig. 2.7 - Batimentos entre duas ondas sinusoidais de 100 e 110 Hz

Visualmente é possível observar-se a ocorrência de batimentos na Fig. 2.7 descrita pela linha
preta. A soma das duas ondas com frequências f 1 e f 2 resulta numa onda que assume uma
frequência igual a:
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f =

f1 + f 2
2

(2.15)

No entanto, a onda resultante apresenta uma amplitude que não é constante. Na realidade
esta amplitude não varia de uma forma aleatória. A frequência dessas flutuações de pressão
sonora que se denomina por frequência de batimentos é dada por:

f B = f1 - f 2

(2.16)

Os batimentos originam uma sensação de o som estar constantemente a diminuir e aumentar
o seu volume por assim dizer. Este é um caso de modulação em amplitude porque a
amplitude é controlada escolhendo as frequências que originam a onda resultante.
Um dos casos em que os batimentos são vulgarmente usados é na afinação de instrumentos
musicais. Um guitarrista pode auditivamente afinar uma corda da guitarra comparando-a
com outra que já esteja afinada ao usar as mesmas notas no braço da guitarra. Esse processo
executa-se escutando os batimentos que ocorrem entre as duas notas. Quando os batimentos
cessam significa que as duas notas têm a mesma frequência e que cordas estão afinadas.
Para frequências de batimento maiores que 15 Hz o ouvido humano passa a ouvir os dois
sons distintamente.
2.13

Adição de Duas Fontes Sonoras

Quando existe mais que uma fonte sonora estas podem-se relacionar de duas formas:
- Fontes sonoras não-correlacionadas ou incoerentes: neste caso as fontes são distintas e
independentes uma da outra ao longo do tempo (por exemplo, uma guitarra e um saxofone)
e, nesta medida, não consideramos que existe interferência entre os dois sons.
- Fontes sonoras correlacionadas ou coerentes: neste caso existe interferência entre os dois
sons porque estes têm a mesma natureza, ou seja, estão relacionados no que respeita à sua
fase. Esta interferência pode ser construtiva ou destrutiva como já foi mencionado.
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Relativamente à adição de duas fontes incoerentes, a intensidade acústica total é a soma das
intensidades acústicas de cada uma:

I TOT = I 1 + I 2

(2.17)

Quanto à pressão sonora e tendo em conta a Eq. (2.9), assim:

2

2

pTOT = p1 + p 2

2

(2.18)

E logo o L p será dado por:

æ p2+ p 2ö
L = 10 logçç 1 2 2 ÷÷
è p0
ø

(2.19)

Note-se que na Eq. (2.19) usa-se a letra L em substituição de L p .A partir deste momento

L representa quaisquer dos níveis L p ou LI até agora estudados se o valor de referência for
sempre relativo ao limiar de audição.
Se ambas as fontes sonoras tiverem a mesma intensidade acústica I (com um nível de
intensidade acústica LI ), então:

æI +Iö
æ 2I ö
æ I
÷÷ = 10 logçç ÷÷ = 10 logçç
LTOTAL = 10 logçç
è I0 ø
è I0 ø
è I0

ö
÷÷ + 10 log(2) = LI + 3 dB
ø

Ocorre um aumento de 3 dB quando se soma duas fontes incoerentes que debitam a mesma
intensidade acústica.
No caso de as fontes serem coerentes a Eq. (2.19) altera-se para:

æ p1 2 + p 2 2 + 2 p1 p 2 cos q ö
÷
L = 10 logçç
2
÷
p
0
è
ø
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(2.20)

Existe então um termo adicional 2 p1 p2 cos q que está relacionado com a interferência entre as
duas fontes, onde cosq representa a diferença de fase entre as duas ondas. Na possibilidade
das fontes terem a mesma intensidade acústica I e, supondo que a interferência é construtiva,
quando o ângulo é de 0º, isto é, quando cos q = 1 , o resultado é:

æI +I +2 I2 ö
÷ = 10 logæç 4 I ö÷ = 10 logæç I
LTOTAL = 10 logç
çI ÷
çI
ç
÷
I0
è 0ø
è 0
è
ø

ö
÷÷ + 10 log(4) = LI + 6 dB
ø

No caso da interferência ser destrutiva, quando o ângulo é de 180º, ou seja, quando

cos q = -1,os termos anulam-se e a pressão sonora resultante é nula.

Se as duas fontes sonoras tiverem frequências diferentes não é possível definir uma diferença
de fase fixa ao longo do tempo como acontece com os batimentos, ocorrendo a interferência
destrutiva bem como construtiva.
2.14

Adição de Múltiplas Fontes Sonoras

De acordo com o que foi referido anteriormente, qualquer grandeza que é expressa em
decibéis não pode ser somada aritmeticamente. Se assim fosse duas pessoas falariam com a
mesma intensidade que se produz num concerto rock (60+60=120 dB, o que está obviamente
errado).
Para se encontrar o nível de pressão sonora de várias fontes sonoras sabe-se que a
intensidade acústica total é dada por:
I TOTAL = I 1 + I 2 + ... + I n

æI
E, portanto, LTOTAL = 10 logçç TOTAL
è I0

ö
æI
I ö
I
÷÷ = 10 logçç 1 + 2 + ... + n ÷÷
I0 ø
ø
è I0 I0

Sabe-se igualmente que para a fonte sonora 1 :
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æI
L1 = 10 logçç 1
è I0

L1
ö
I
÷÷ Û 1 = 10 10
I0
ø

E por analogia para a fonte sonora n:

æI
Ln = 10 logçç n
è I0

Ln
ö
I
÷÷ Û n = 10 10
I0
ø

Combinando estas duas últimas equações obtêm-se uma expressão que permite somar os
valores em decibéis de todas as fontes:

(

LTOTAL = 10 log 10 L1 / 10 + 10 L2 / 10 + ... + 10 Ln / 10

)

(2.21)

Pode dividir-se a equação acima pelo número de fontes e obter-se um valor médio:

æ 10 L1 / 10 + 10 L2 / 10 + ... + 10 Ln / 10 ö
÷÷
LAV = 10 logçç
n
è
ø

(2.22)

Aqui optou-se por usar o termo LAV que representa uma média dos valores (do inglês
average).
A Eq. (2.22) pode ser transformada em:

L AV

æ 10 L1 / 10 + 10 L2 / 10 + ... + 10 Ln / 10
= 10 logçç
n
è

ö
÷÷ = 10 log 10 L1 / 10 + 10 L2 / 10 + ... + 10 Ln / 10 - 10 log(n) =
ø

(

SOMA _ EM _ DÉCIBEIS - 10 log(n)
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)

Imagine que se quer somar por exemplo 90 e 95 dB. Uma diferença de 5 dB corresponde a 1.2
dB, o resultado final será de 96.2 dB.
Se as duas fontes sonoras tiverem o mesmo valor, o valor a ser somado será de 3 dB.
No caso das diversas fontes sonoras terem a mesma intensidade acústica tem-se que:
ITOTAL = nI

E assim:

æI
LTOTAL = 10 logçç TOTAL
è I0

ö
æ nI ö
æ I
÷÷ = 10 logçç ÷÷ = 10 logçç
ø
è I0 ø
è I0

ö
÷÷ + 10 log(n)
ø

Ou seja, para n fontes sonoras com a mesma intensidade acústica:

Ltotal = L1 + 10 log(n)

(2.23)

em que L1 representa o nível de intensidade acústica ou de pressão sonora que cada fonte
debita.
Convém também referir que geralmente qualquer valor expresso em decibéis no que respeita
às grandezas acústicas já estudadas é arredondado para o número inteiro mais próximo. O
ouvido humano apenas consegue detetar aumentos de 1 dB em condições específicas apenas
encontradas num laboratório de acústica onde o nível de ruído de fundo é controlado e a
pessoa se encontra absolutamente concentrada nos seus sentidos auditivos, em detrimento de
outros tais como a visão ou o olfato.
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2.15

Sons Complexos

Até agora considerou-se apenas sons puros. Com efeito, não existem sons puros a não ser
num mundo “digital”, com o auxílio de um computador onde estes podem ser facilmente
recriados. Um dos sons que se aproxima mais de um som puro é o de um diapasão que é
vulgarmente usado para afinar instrumentos musicais. Um diapasão é um objeto metálico
que ao embater numa superfície dura gera um som com uma frequência de 440 Hz, que
correspondente atualmente à nota Lá permitindo qualquer músico afinar o seu instrumento.
De que forma se distingue o som de um piano e o de uma guitarra ?
Se os dois instrumentos tocarem simultaneamente um som com a mesma frequência
consegue-se perfeitamente distinguir a nota do piano da nota da guitarra. Isto acontece
porque o som da guitarra tal como o piano é considerado um som complexo na medida em
que contém mais do que uma frequência, na qual à mais grave se dá o nome de frequência
fundamental. As seguintes frequências mais agudas e quase sempre com menor intensidade
definem o timbre do instrumento e permitem identificá-lo. Considera-se que essas
frequências são múltiplas da frequência fundamental a que se atribui o nome de harmónicos.
Se a frequência fundamental de um som for 50 Hz, os seus harmónicos serão 100, 150, 200,
250, 300 Hz e aí por diante. Qualquer som que seja periódico, mas que não seja uma onda
sinusoidal ou co sinusoidal, pode ser representado por uma soma de senos e cossenos.
Este teorema denomina-se Teorema de Fourier. Não pretendendo o alargamento deste
assunto basta apenas dizer que matematicamente o teorema de Fourier é apresentado por:

x(t ) =

a0 ¥
2npt
2npt
+ å a n sen(
) + bn cos(
)
2 n =1
T
T

(2.24)

A Eq. (2.24) é conhecida como a série de Fourier. Os coeficientes a n e bn regulam a amplitude
dos harmónicos. O som de um piano terá amplitudes diferentes nos seus harmónicos em
relação ao som de uma guitarra e daí estes instrumentos soarem diferentes. A grande
utilidade do teorema de Fourier é que permite primeiramente decompor um som complexo
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num conjunto de sons puros, sendo possível analisá-lo e, em segundo lugar, recriar sons
complexos usando sons puros, o que representa um tipo de síntese sonora denominada por
síntese aditiva.
Relativamente ao som do piano e da guitarra, afirma-se que o espectro dos dois instrumentos
é diferente, ou seja, a composição de ambos ao longo da frequência difere uma do outro.
Finalizando convém dizer que nenhum instrumento musical contém harmónicos exatos, ou
seja, as frequências que definem o timbre não são múltiplas da frequência fundamental.
Neste caso essas frequências denominam-se parciais e os instrumentos musicais apresentam
uma maior ou menor inarmonicidade, isto se os seus parciais estiverem mais ou menos
próximos dos valores previstos dos harmónicos. A inarmonicidade implica que o espectro de
um som varie ao longo do tempo e que este não é periódico. Está igualmente relacionada
com a nossa sensação de um som ser agradável ou não. Sons desagradáveis apresentam
parciais muito afastados dos harmónicos.
2.16

Bandas de Oitava e Terços de Oitava

A análise de um som complexo deverá ser efetuada não só ao longo do tempo como
igualmente em função da frequência, sendo esta realizada quase sempre em bandas, que
consistem essencialmente em analisar qual a energia contida num conjunto de frequências. A
nota de um instrumento musical que tenha uma frequência fundamental de 100 Hz mais os
respetivos parciais pode ser analisada usando as bandas de frequência entre os 100 Hz e os
200 Hz, depois entre os 200 Hz e os 300 Hz, e assim sucessivamente.
Na realidade os intervalos acima apontados raramente são usados. As bandas de frequência
mais usadas são as bandas de oitava e de terços de oitava. As bandas de oitava caracterizamse pelo seu limite superior ser o dobro do limite inferior (ex: 500 - 1000 Hz). Os limites da
banda de oitava a seguir seriam de 1000-2000 Hz e o seguinte de 2000-4000 Hz. Como o nome
indica, cada banda forma uma oitava, que se define o som mais agudo ter o dobro da
frequência do som mais grave. Repare-se que, à medida que a frequência aumenta, cada
banda de oitava abrange um maior número de frequências.
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Geralmente usa-se uma frequência central para definir uma banda de oitava. Essa
frequência central é dada pelo limite inferior multiplicado por 1,414 ou, mais concretamente,
por

2.

Bandas de terço de oitavas são bandas de oitava divididas em três partes.
Com efeito, as bandas de oitava usadas dentro do limite da audição humana são 16, 31.5, 63,
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e 16000 Hz.
Exemplos de bandas de terço de oitava são: 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200,
250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, etc…
A Eq. (2.25) permite encontrar um dos limites de uma banda de frequências caso o outro
limite seja conhecido. O valor de k é igual a 1 para bandas de oitava e igual a 1/3 para bandas
de terços de oitava. Pode-se usar a Eq. (2.25), por exemplo, para uma banda de meia oitava
em que o valor de k deve assumir o valor de 1/2.

f n +1
= 2k
fn

(2.25)

A equação (2.26) permite calcular a frequência central se os limites da banda de oitava sejam
conhecidos.

fc =

f n f n +1
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(2.26)

2.17

Ruído Branco e Ruído Rosa

Considera-se ruído um som que contém energia sonora em todas as frequências, ou seja, que
o seu espectro é contínuo.

Se esse som tiver a mesma energia em todas as frequências é conhecido por ruído branco. É
um som que atravessa todo o espectro de modo igual, sendo usado em medições acústicas e
extremamente desagradável ao ouvido.
Qualquer estudo acústico necessita de um sinal que teste a forma como determinado sistema
altera o som (este sistema pode ser uma sala por exemplo), sendo impossível testar
determinada frequência se o sinal de teste não conter essa mesma. Excitando o sistema com
um sinal que abrange todas as frequências de igual modo e depois gravando e analisando
um sinal captado com o microfone é possível averiguar como o sistema altera o som.
Igualmente usado em medições acústicas, o ruído rosa difere do ruído branco por conter a
mesma energia em todas as bandas.
No ruído branco uma banda de oitava irá ter o dobro da energia da banda de oitava inferior,
porque abrange o dobro de frequências. Para que ocorra uniformidade em todas as bandas
de oitava no que respeita à energia contida em cada uma delas, a energia de cada uma delas
terá que ser reduzida para metade à medida que a frequência aumenta, correspondendo a
um decréscimo de 3 dB por oitava.
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2.18

Absorção e Reflexão

Quando o som embate numa superfície parte da sua energia será parcialmente refletida e
outra parte será parcialmente absorvida.
Ao processo pelo qual a energia é absorvida denomina-se por absorção, enquanto que o
processo pelo qual a energia é refletida intitula-se de reflexão.

Fig. 2.8.- reflexão do som

Ocorrem dois processos que quase sempre estão interligados embora possa existir absorção
do som em situações onde não exista reflexão (ex: absorção do som no ar).
Se o som embater numa superfície perpendicularmente sofrerá uma mudança no sentido de
propagação da onda. Se a incidência do som for num ângulo diferente de 90º, o ângulo de
reflexão é igual ao ângulo de incidência, como se pode ver em a) e em b) na Fig 2.8.
Este tipo de analogia, em que as ondas sonoras são vistas como raios acústicos, é apenas
valido para as médias e altas frequências onde o comprimento de onda é muito pequeno
comparativamente com a maior parte dos objetos. Se a fonte sonora se encontrar muito
afastada a superfície refletora, logo os raios acústicos podem ser considerados paralelos entre
si e as ondas sonoras descritas como ondas planas.
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Se a fonte sonora estiver perto de uma superfície plana esta pode ser considerada um ponto e
a reflexão será descrita em b). Nesta figura o angulo de reflexão será igual ao ângulo de
incidência, mas os raios acústicos que descrevem a radiação da fonte sonora não serão
paralelos.
Os outros exemplos descrevem como a geometria de um objeto pode modificar a reflexão do
som. Uma geometria convexa descrita em c) obriga a que o som refletido se espalhe por uma
área maior enquanto que uma geometria concava d) tendem a focalizar o som numa área. A
figura e) descreve uma geometria parabólica refletora.
O som raramente permanece inalterado quando embate numa superfície porque existe
sempre alguma energia que é absorvida. Para quantificar essa absorção usa-se uma grandeza
que se chama de coeficiente de absorção, dado por:

a=

Ei - E r E a
=
Ei
Ei

(2.27)

Na Eq. (2.27) Ei é a energia incidente, E r a energia refletida e E a a energia absorvida. O
coeficiente de absorção é simplesmente a energia absorvida dividida pela energia incidente.
Um coeficiente de absorção cujo valor igual seja 1, significa que toda a energia é absorvida
pela superfície onde o som incide. Neste caso o material é totalmente absorvente. Se o
coeficiente de absorção for igual a 0.5 significa que metade da energia incidente é refletida e a
outra parte é absorvida. E se o coeficiente for igual a 0 então toda a energia é refletida, ou
seja, o material é totalmente refletor.
Na maioria dos casos, cada material absorve diferentes quantidades de energia para
diferentes bandas de frequência, e os materiais absorvem sempre mais energia nas
frequências mais agudas do que nas frequências graves.
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Alguns coeficientes de absorção são enunciados na Tabela 2.3:

Material

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1kHz

2 kHz

4 kHz

Cimento

0.01

0.01

0.015

0.02

0.02

0.02

Painel acústico

0.15

0.3

0.75

0.85

0.75

0.4

Tijolo

0.024

0.025

0.03

0.04

0.05

0.07

Alcatifa fina

0.05

0.1

0.2

0.25

0.3

0.35

Cortinas

0.05

0.12

0.15

0.27

0.37

0.5

Fibra de vidro 1’’

0.07

0.23

0.42

0.77

0.73

0.7

Fibra de vidro 4’’

0.38

0.89

0.96

0.98

0.81

0.87

Tacos de madeira

0.05

0.05

0.05

0.07

0.1

0.1

Vidro

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

Tabela 2.3 – Coeficientes de absorção para diferentes materiais em bandas de oitava

Nos livros de acústica, bem como em empresas que vendem material acústico ou material de
construção, os coeficientes de absorção são expressos em bandas de oitava e, quase sempre,
entre as bandas de oitava de 125 Hz e 4 kHz embora estudos mais recentes incluam as
bandas de oitava de 63 e 8000 Hz.
A energia incidente numa superfície transforma-se em três distintas partes: energia reflectida,
energia absorvida e energia transmitida. Esta última consiste na onda sonora que atravessa
um objecto (uma parede, por exemplo) e que é transmitida para o exterior ou para outra
superfície.

Ei = E r + E a + Et

(2.28)

As diferentes impedâncias características, dadas por

r0co e r1c1, onde as letras A, B e C

representam, respetivamente, a onda incidente de amplitude A, a onda refletida de
amplitude B e a onda transmitida de amplitude C.
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Pode relacionar-se a onda incidente com a onda reflectida através de:
B r1c1 - r o co
=
A r1c1 + r o co

(2.29)

Se o valor de r1c1 for muito maior que r0co , tal é o caso do som transmitido pelo ar ao incidir
numa superfície rígida como uma parede, então a onda refletida terá praticamente o mesmo
valor que a onda incidente, e a onda transmitida apresentará uma amplitude pequena.

a =1-

Er
B2
= 1 - 2 (2.30)
Ei
A

A Eq. (2.30) relaciona o coeficiente de absorção com a amplitude da onda incidente e
refletida. Se os coeficientes A e B tiverem amplitudes próximas, deste modo o coeficiente de
absorção será pequeno.
2.19

Refracção

Quando o som passa de um meio para outro meio, a direção de propagação das ondas
sonoras altera-se. Esse fenómeno é conhecido por refração. Pode, todavia, igualmente ocorrer
no mesmo meio se as condições deste se alterarem, por exemplo, uma mudança de
temperatura em que este se encontra.
De facto, a refração está relacionada com a velocidade de propagação do som em diferentes
meios. A Fig. 2.16 mostra a mudança da direção da propagação do som quando se passa de
um meio pouco denso para um mais denso.

37

Fig. 2.16 – Refracção do som

A lei de Snell relaciona as velocidades de propagação do som em ambos os meios com o
ângulo de incidência e o ângulo de refração através de:

senq i c0
=
senq t c1

(2.31)

A equação acima só é valida quando o ângulo de incidência é oblíquo, isto é, quando a
incidência do som não é perpendicular ao plano que separa os dois meios (ver Fig. 2.14). Os
ângulos q i e q t são respetivamente o ângulo de incidência e o ângulo refratado, sendo c0 e
ci as respetivas velocidades de propagação do som em cada meio.

Pode transformar-se a Eq. (2.31) e obter:

senq i c0
c
=
Û senq t = 1 senq i
senq t c1
c0

Quando c0 > ci logo

c1
c
< 1 e como senq i £ 1 obtêm-se que 1 senq i < 1,ou seja, qualquer que
c0
c0

seja o ângulo de incidência o som é refratado.
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Quando c0 < ci e sabendo que o valor máximo do senq t é igual a 1, então para

c1
senq i > 1 não ocorre refração do som.
c0
Se a incidência for perpendicular, a velocidade do som altera-se, mas a direção do som
mantém-se, como ilustra a Fig. 2.13.

2.20

Difracção

O fenómeno da reflexão ocorre apenas quando o comprimento de onda é demasiado
pequeno quando comparado com as dimensões do objeto. Na verdade, os objetos que
existem na vida corrente podem ter dimensões muito variáveis oscilando entre 10 cm até 10
metros e assim os seus comprimentos de onda variarem de 1.72 cm até 17 m. Isso significa
que a reflexão do som somente ocorre para determinadas frequências consoante o tamanho
de um objeto.
Por exemplo, se numa estrada vazia existir uma barreira (ver Fig. 2.16) e se colocar-se uma
fonte sonora num dos lados, verifica-se que parte do som será refletido. No entanto, outra
parte do som irá contorná-la e formar uma fonte virtual, que irá radiar som por detrás da
barreira. Este processo de alteração da frente de onda denomina-se por difração.

Fig. 2.17 - Difracção do som através de uma barreira
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O outro exemplo de difração é o caso de uma rua com prédios em ambos os lados onde o
som é forçado a propagar-se em linha recta. Se num de os lados dessa rua existir uma outra
secundária, perpendicular à principal, apenas as baixas frequências se propagam por essa
saída enquanto as altas frequências continuarão a prosseguir o seu caminho em frente.
A difração também ocorre em pequenas aberturas, tal como a fechadura de uma porta. O
comportamento do som nesse caso pode ser retratado como se formasse uma nova fonte
esférica logo após a abertura.

Fig. 2.18 – Difração do som através de uma abertura

Tal como a reflexão só ocorre quando os objetos apresentam dimensões menores que o
comprimento de onda, a difração apenas acontece quando as dimensões do objeto são
maiores que o comprimento de onda.
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A figura seguinte sintetiza os exemplos mencionados para melhor compreensão.

Fig. 2.19 - Comparação de comprimento de onda com as dimensões de uma barreira (ocorrência de difracção)

Exemplo A - objetos de pequenas dimensões não se apresentam como obstáculos às ondas
sonoras visto que estas têm um comprimento de onda muito maior que as dimensões do
objeto.
Exemplo B - se o tamanho do objeto aumentar para dimensões maiores que os comprimentos
da onda sonora, o objeto bloqueará o som. Irão ocorrer zonas de sombra em que o objeto
impede as ondas sonoras de se propagarem.
Para comprimentos de onda maiores que as dimensões do objeto existirá difração, ou seja, as
ondas sonoras irão contornar o objeto. Quando maior for o comprimento de onda, maior será
a incursão das ondas sonoras nas zonas de sombra.
Exemplo C - este exemplo representa a difração de uma onda sonora por uma pequena
abertura. Essa abertura pode ser analisada acusticamente como se existisse uma nova fonte
sonora que radia som hemisfericamente.
Exemplo D - quando o tamanho da abertura aumenta, as ondas sonoras atravessam
normalmente a barreira.
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2.21

Fontes Pontuais e Cilíndricas. Efeito da Distância no Decaimento do Som.

A uma determinada distância d, a fonte sonora que radia energia irá cobrir uma certa área
(A) e, ao dobrar essa distância para 2d, essa área será de 4A. Consequentemente, ao dobrar-se
a distância, a energia sonora espalha-se para uma área quatro vezes maior; a energia por
unidade de área reduz-se em quatro vezes. Esse facto indica que quando se dobra a distância
ocorre uma redução de 6 dB no nível de pressão sonora.
Existem situações onde convém considerar a fonte sonora como cilíndrica em que a fonte
sonora não é um ponto, mas uma linha. Por exemplo, o ruído causado pelo tráfego
rodoviário numa rua ou o ruído ferroviário.

Fig. 2.21 – Propagação sonora de uma fonte cilíndrica

A intensidade acústica de uma fonte pontual em função da distância pode ser calculada
sabendo-se a potência sonora da fonte através de:

I=

P
4pr 2
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(2.32)

Se o solo for totalmente refletor, a área de radiação sonora reduz-se para metade e a equação
acima demonstrada é modificada para:

I=

P
2pr 2

(2.33)

Aquelas equações expressam a intensidade acústica em função da potência acústica P de
uma fonte sonora, a uma distância r expressa em metros, onde existe uma relação entre o
decaimento do som e a distância ao quadrado. Dessas equações deriva uma lei que afirma
que a variação do nível de pressão sonora é proporcional ao inverso da distância ao
quadrado: quando a distância passa para metade o L p aumenta 6 dB, mas quando a distância
passa para o dobro, o L p diminui 6 dB.

No caso da fonte sonora ser cilíndrica, quando se dobra a distância o som não decresce 6 dB
mas apenas 3 dB.
É de referir que se considera que as condições são ideais e que se menospreza diversos
fatores tais como a absorção do som devido à influência de ar ou a existência de um solo.
Para uma fonte sonora pontual o nível de pressão sonora em função da distância é calculado
por:
L p = LW - 20 log(r )- 11

(2.34)

Na Eq. (2.34) LW é o nível de potência sonora e r a distância em metros à fonte sonora. Se uma
fonte debitar 80 dB, sabe-se que a um metro de distância o nível de pressão sonora será de 69
dB, porque L p = 80 - 20 log(1)- 11 = 80 - 11 = 69 dB.

Nos casos em que o solo não é absorvente usa-se a Eq. (2.35):
L p = LW - 20 log(r )- 8
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(2.35)

Verifica-se então um acréscimo de 3 dB quando se compara a Eq. (2.35) e a Eq. (2.34).
Para uma fonte cilíndrica visto esta radia para uma menor área que uma fonte pontual, o
nível de pressão sonora é obtido por:
L p = LW - 10 log(r )- 8

(2.36)

Pode haver situações em que o valor da potência acústica e, consequentemente, de LW não é
conhecido, sabendo-se, todavia, qual o nível de pressão sonora a uma determinada distância
r.
Considere-se duas distâncias onde os níveis de pressão sonora são dados por:
L p ,1 = LW - 20 log(r1 )- 11 e L p , 2 = LW - 20 log(r2 )- 11

Se o nível de pressão sonora L p ,1 for conhecido, como é possível descobrir L p , 2 se não se
souber o valor de LW ?
Para solucionar esse problema efetuar-se-á a diferença dos níveis de pressão sonora através
de:

æ r2
L p ,1 - L p , 2 = LW - 20 log(r1 )- 11 - ( LW - 20 log(r2 )- 11) = 20 log(r2 )- 20 log(r1 )= 20 logçç
è r1

ö
÷÷ (2.37)
ø

Neste caso considera-se que a fonte sonora é pontual. Se a fonte sonora for cilíndrica, os
níveis de pressão sonora são adquiridos por:
L p ,1 = LW - 10 log(r1 )- 8 e L p , 2 = LW - 10 log(r2 )- 8
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E a diferença dos níveis de pressão sonora será de:

æ r2
L p ,1 - L p , 2 = LW - 10 log(r1 )- 8 - ( LW - 10 log(r2 )- 8) = 10 log(r2 )- 10 log(r1 )= 10 logçç
è r1

ö
÷÷ (2.38)
ø

Como já foi referido, para uma fonte cilíndrica, quando a distância passa para o dobro, o
nível de pressão sonora reduz-se 3 dB, e quando a distância passa para metade, o nível de
pressão sonora aumenta 3dB.
2.22

Directividade de uma Fonte Sonora

As equações apresentadas descrevem o decaimento do som em função da distância e são
apenas válidas quando r é, pelo menos, três vezes maior que a maior dimensão da fonte. É
assente igualmente que as fontes sonoras radiam uniformemente para todas as direções
quando, na realidade, isso não acontece.
Para solucionar esse problema usa-se o fator Q, denominado por fator de diretividade, que
descreve a forma como cada fonte radia energia sonora em função da direção:

Q=

I
Intensidade à distância r numa dada direcção
= r (2.39)
Média das intensidades considerando todas as direcções, à mesma distância r I AV

Se existirem três fontes a radiar com intensidades acústicas de I 1 , I 2 e I 3 , então I AV será dado
por:

I AV =

I1 + I 2 + I 3
3

O fator de diretividade da primeira fonte será de Q1 =
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I1
I AV

Porém, como as medições acústicas são geralmente expressas através do nível de pressão
sonora em vez da intensidade acústica, a diretividade de uma fonte é expressa geralmente
pelo índice de diretividade, calculado por:

D = L p - L AV (2.40)

Consideramos então que L p é o nível de pressão sonora numa determinada direção a uma
distância r, e LAV é o nível médio de pressão sonora considerando todas as direções à mesma
distância.

DI = 10 log(Q ) (2.41)
O índice de diretividade

(“Directivity Índex”) pode ser relacionado com o factor de

diretividade da Eq. (2.41).
Se o fator de diretividade Q for maior que 1, o som numa determinada distância é mais
intenso que o valor médio do nível de pressão sonora em todas as direções. Se esse fator for
menor que 1, indica que o som é menor que o valor médio do som irradiado em todas as
direções. Da mesma forma o índice de diretividade DI pode ser positivo quando Q é maior
que 1, ou negativo quando Q é menor que 1.
O nível de pressão sonora à distância r para fontes pontuais é obtido por:
L p ,r = LW - 20 log(r )- 11 + DI (2.42)

No caso da fonte irradiar energia sonora esfericamente, o fator de diretividade Q assume o
valor 1 e, logo, DI é nulo. A intensidade acústica é expressa pela Eq. (2.32) ou mais
concretamente I =

P
4pr 2

.
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Ao colocar a fonte sonora sobre uma superfície rígida (solo), a intensidade acústica passa
para o dobro, ou seja, I =

P
onde Q=2 e DI=3 dB. Sendo que a fonte sonora é colocada
2pr 2

contra duas superfícies rígidas, tais como o chão e uma das paredes de uma sala, a
intensidade acústica irá passar novamente para o dobro, isto é, para I =

P
onde Q=4 e
pr 2

DI=6 dB. Finalmente, se a fonte sonora estiver junto a um canto, que é basicamente a junção
de três superfícies rígidas, o Q=8 e DI=9 dB. A fonte sonora sofre um acréscimo de 9 dB
provenientes de reflexões das três paredes que formam o canto de uma sala, supondo
obviamente que a interferência é destrutiva porque cada reflexão da parede pode ser vista
como uma nova fonte adicional.

Se o nível de potência sonora LW não for conhecida mas tendo-se o valor de L p a uma
distância r1 , é possível encontrar o nível de pressão sonora para qualquer distância r2 pela
Eq. (2.37), desde que a diretividade da fonte não se modifique com a distância.
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2.23

EXERCICIOS RESOLVIDOS – CAPÌTULO II

Nesta secção alguns exercícios relativos à matéria exposta previamente irão ser resolvidos.
Exercício 2.1
Duas pessoas estão separadas 500 metros e uma delas executa o disparo de uma arma. Passado quanto
tempo é que a outra pessoa ouve o disparo se a temperatura ambiente for de 30 ºC ? E se for de – 10 ºC
? E se o meio de propagação do som for a água e esta tiver a 25ºC ?
Resolução:
Sabendo a distância entre as duas pessoas e a velocidade do som no meio de propagação da
onda sonora pode-se facilmente descobrir quanto tempo ocorre até a segunda pessoa ouvir o
disparo.
Quando o meio de propagação da onda sonora é o ar sabe-se que a velocidade do som é dada
por c = 331+ 0.6T , o que implica que:
Para -10ºC Þ c = 331 + 0.6(-10) = 331 - 6 = 325 m/s
Para 30ºC Þ c = 331 + 0.6(30) = 331 + 18 = 349 m/s

Como velocidade =

distância
distância
vem que tempo =
e calcula-se os valores pedidos:
tempo
velocidade

Para -10ºC Þ t =

500
= 1.54 » 1.5 s
325

Para 30ºC Þ t =

500
= 1.51 » 1.5 s
331

Averigua-se que para uma distância considerável o resultado final é praticamente igual para
dois valores de temperatura muito diferentes um do outro. Saliente-se que quanto mais alta
for a temperatura do ar mais rápido o som se propaga.
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No caso da água terá que se recorrer à Tabela 2.1 onde se verifica que a velocidade do som a
25º C é de 1493 m/s.
Resolvendo o exercício como anteriormente obtém-se:

Para a água Þ t =

500
» 0.3 s
1493

Na água a onda sonora propaga-se muito mais rápido que no ar, ao constatar-se pelo
resultado (cerca de cinco vezes mais rápido!).
Exercício 2.2
Uma

onda

sinusoidal

de

500

Hz

com

um

pico

máximo

de

0.2

Pa.

propaga-se no ar à temperatura ambiente. Assume-se que a onda propagada é plana.
Calcule:
a)

o período e o comprimento de onda

b)

o nível de pressão sonora

c)

a intensidade acústica da fonte sonora

Resolução:
a)

O período é o inverso da frequência que, neste caso, assume o valor de 500 Hz,

ou seja, T=1/500=0.002 s=2 ms. Quanto maior a frequência menor será o período, pois
as frequências agudas têm um período menor que as frequências graves.

O comprimento de onda pode ser encontrado através da relação l =
retira que l =

c
= cT , onde se
f

343
= 0.686 m = 68.6 cm, considerando-se que a velocidade do som é de
500

343 m/s.
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Por outro lado, quanto maior for a frequência menor será o comprimento de onda,
mas para uma frequência fixa quanto maior for a velocidade do som maior será o
comprimento de onda.

b)

æ p ö
O nível de pressão sonora é calculado por L p = 20 logçç ÷÷ mas neste caso não
è p0 ø

se pode substituir diretamente p por 0.2 Pa porque o valor dado no enunciado do
exercício é o valor do pico da onda e não o valor eficaz. É este o valor que primeiro se
deve calcular. Sabendo que para uma onda sinusoidal o valor eficaz pode ser
calculado ao multiplicar-se o valor do pico da onda por 0.707, resulta um valor eficaz
de 0.1414 Pa. É esse valor que se irá usar, obtendo-se então:

æ p ö
æ 0.1414 ö
L p = 20 logçç ÷÷ = 20 logç
» 77 dB
-5 ÷
p
2
´
10
è
ø
è 0ø

Para uma onda sinusoidal a diferença entre o valor de pico e o valor eficaz é 3 dB.
Portanto,

c)

se

L p = 77

dB,

o

valor

de

pico

corresponderá

a

80

Neste caso assume-se que o valor de L p é igual ao valor de LI tendo-se em

conta que a onda é plana. Logo,
æ I
LI = 10 logçç
è I0

ö
æ I
L
÷÷ Û I = logçç
10
ø
è I0

ö
æ I
÷÷ Û çç
ø
è I0

LI
LI
ö
÷÷ = 10 10 Û I = I 0 ´ 10 10 onde resulta que
ø

77

I = 10 -12 ´ 10 10 = 10 -12 ´ 10 7.7 = 10 -12+ 7.7 » 5.0 ´ 10 -5 W/m2

50

dB.

Exercício 2.3
Qual é a pressão acústica se o nível de pressão sonora for de 50 dB? Se o nível de pressão sonora
aumentar 10 dB qual é a pressão sonora? Qual é a razão entre as duas pressões calculadas?

Resolução:

Sabendo

que

æ p ö
L p = 20 logçç ÷÷ ,
è p0 ø

p ö
50
p ö
æ
æ
50 = 20 logç
Û
= logç
Û
-5 ÷
-5 ÷
20
è 2 ´ 10 ø
è 2 ´ 10 ø

assim

50

50
p ö
p ö
æ
æ
Û
= logç
Û 10 20 = ç
Û p » 6.32 ´ 10 -3 Pa
-5 ÷
-5 ÷
20
2
´
10
2
´
10
è
ø
è
ø

Quando se aumenta o nível de pressão sonora para 60 dB:

60

p ö
60
p ö
p ö
æ
æ
æ
60 = 20 logç
Û
= logç
Û 10 20 = ç
Û p » 0.02 Pa
-5 ÷
-5 ÷
-5 ÷
20
è 2 ´ 10 ø
è 2 ´ 10 ø
è 2 ´ 10 ø

A razão entre as duas pressões é facilmente calculada por

0.02
» 3.16
0.00632

No entanto, não era necessário efetuar o cálculo das pressões para se encontrar a razão entre
elas. Sabendo-se que a diferença entre as duas pressões é de 10 dB, poderia simplesmente terse efetuado:

10
æ p1 ö
æ p1 ö
æp ö
p
10
10 = 20 logçç ÷÷ Û
= logçç ÷÷ Û 10 20 = çç 1 ÷÷ Û 1 » 3.16
20
p2
è p2 ø
è p2 ø
è p2 ø
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Exercício 2.4
Qual é o valor eficaz de uma onda quadrada que tem uma amplitude de 2 Pa?
A onda quadrada descrita no enunciado é dada pela seguinte figura:

Este tipo de onda apenas tem dois valores ao longo do tempo que são os respetivos picos da
onda que assumem os valores de -2 e 2 Pa. Colocando-se então os valores da onda ao
quadrado resulta uma onda com valor constante de 4Pa2, e fazendo-se a raiz quadrada deste
valor obtém-se o valor eficaz da onda que é de 2 Pa.
Conclui-se que neste tipo de onda o valor eficaz da onda é igual ao valor de pico da onda.
Isso acontece porque todos os pontos que constituem a onda assumem a amplitude máxima
desta. Se uma onda periódica tiver um grande número de pontos com magnitude muito
pequena relativamente à sua amplitude, o valor eficaz da onda será bastante menor que o
valor de pico da onda.

Exercício 2.5
Numa sala existem cinco unidades de ar condicionado que fazem no seu conjunto um ruído de fundo
com nível de pressão sonora de 60 dB. Todas elas debitam a mesma intensidade acústica. Para além do
ruído causado pelo ar condicionado existe igualmente um rádio que, quando ligado, faz com que o nível
de pressão sonora na sala seja de 62 dB.
Calcule:
a)

O nível de pressão sonora do rádio

b)

O nível de pressão sonora quando se desliga duas unidades de ar condicionado
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Resolução:
a) Sabe-se que houve um acréscimo de 2 dB quando o rádio está ligado e, usando a Fig. 2.8,
calcula-se diretamente o nível de pressão sonora deste. Dessa figura constata-se que um
acréscimo de 2 dB corresponde sensivelmente a uma diferença de pouco mais que 2 dB.
Logo, o nível de pressão sonora do rádio será sensivelmente de 58 dB.
Outra forma de averiguar esse valor seria executando uma série de cálculos tais como:

62
æ p
ö
æ p
ö
æ p
ö
L p ,total = 20 logç total-5 ÷ Û 62 = 20 logç total-5 ÷ Û
= logç total-5 ÷ Û
20
è 2 ´ 10 ø
è 2 ´ 10 ø
è 2 ´ 10 ø
62

62

æ p
ö
Û 10 20 = ç total-5 ÷ Û 10 20 ´ 2 ´ 10 -5 = ptotal Û ptotal = 0.025179
è 2 ´ 10 ø

Pa

Sabe-se qual é o nível de pressão sonora do ar condicionado, concluindo-se que:

æp
ö
æp
ö
L p ,arcondionado = 20 logç arcondicon-5ado ÷ Û 60 = 20 logç arcondicon-5ado ÷ Û
è 2 ´ 10
ø
è 2 ´ 10
ø
60

60

æp
ö
Û 10 20 = ç arcondicon-5ado ÷ Û 10 20 ´ 2 ´ 10 -5 = p arcondiconado Û p arcondiconado = 0.2
è 2 ´ 10
ø

Sabendo então que ptotal =

ptotal =

Pa

2
2
p arcondiconado + p radio calcula-se que:

2
2
2
2
2
p arcondiconado + p radio Û ptotal = p arcondiconado + p radio Û p radio » 0.0153 Pa e assim o nível

de pressão sonora pode ser encontrado através de:

æ p
ö
L p ,radio = 20 logç radio-5 ÷ Û L p ,radio = 57.67 Û L p ,radio » 58 dB
è 2 ´ 10 ø
b) Sabendo que cinco unidades de ar condicionado produzem 60 dB e visto que as fontes não
são coerentes , é válida a Eq. (2.23):
Ltotal = L1 + 10 log(n) Û 60 = L1 + 10 log(5) Û L1 = 60 - 6.99 Û L1 = 53 dB
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Este valor representa apenas uma unidade de ar condicionado. Por curiosidade, para se ter
um aumento de 10 dB seria necessário 10 unidades de ar condicionado resultando em 63 dB.
Do mesmo modo, para se ter um ruído proveniente do ar condicionado com um valor de 73
dB apenas seria possível se existissem 100 unidades de ar condicionado em que cada uma
debitasse 53 dB !!
Usando de novo a Eq. (2.23), pode calcular-se o ruído proveniente de apenas três unidades
de ar condicionado visto que duas estão desligadas:
Ltotal = L1 + 10 log(n) Û Ltotal = 53 + 10 log(3) Û Ltotal = 60 - 6.99 Û L1 » 57.8 Û L1 » 58 dB

Somando este valor ao ruído proveniente do rádio, usando a Fig. 2.8 ou a Tabela 2.3, sabendo
que a diferença entre esses valores é 0 dB, obtém-se 61 dB de ruído resultante de ambas as
fontes. O resultado é praticamente idêntico se se tiver todas as unidades de ar condicionado a
funcionar simultaneamente.
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3 – INTRODUÇÃO À PSICOACÚSTICA
3.1– O ouvido humano
O ouvido humano é o órgão responsável pela audição humana bem como pelo seu equilíbrio.
O ouvido encontra-se dividido em três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido
interno.
O ouvido externo é constituído pelo pavilhão auditivo, pelo canal auditivo e é responsável
pelo redireccionamento das ondas sonoras para as regiões mais internas do ouvido.

O ouvido médio contém o tímpano bem como três ossos interligados, o martelo, a bigorna e
o estribo. É igualmente constituído pela trompa de Eustáquio que mantêm a pressão nesta
zona.

O ouvido interno é a zona onde se situam as estruturas responsáveis pelo equilíbrio e pela
conversão das ondas sonoras em sinais elétricos que serão depois enviados para o cérebro. É
constituído pela cóclea, órgão que distingue a frequência e a intensidade do som, os canais
semicirculares e o nervo auditivo.
Em seguida irá aprofundar-se de uma forma mais detalhada cada uma das regiões acima
indicadas.

3.2 O ouvido externo

Exteriormente ao ouvido externo encontra-se a orelha cuja finalidade é direcionar o som para
o ouvido externo. Por sua vez, este último compõe-se do pavilhão auditivo e do canal
auditivo, com 2,5 cm de comprimento. Devido ao seu comprimento, à sua sinuosidade bem
como à rigidez das suas paredes, o canal auditivo impede que o ouvido interno seja
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danificado, protegendo-o de poeiras e da introdução de objetos estranhos. Para esse mesmo
efeito o canal auditivo está coberto de pelos finos e milhares de glândulas que produzem
cerúmen, mais conhecida por cera.
Um sistema de limpeza está igualmente implementado nesta parte do ouvido. Denominada
por migração epitelial, esta limpeza consiste na deslocação lateral da pele do tímpano em
direção ao começo do canal auditivo.

Outra das funções do canal auditivo é manter o interior do ouvido a condições climatéricas
constantes, nomeadamente temperatura e humidade, independentemente dos valores que se
encontram no meio ambiente exterior.

Para além dos mecanismos de segurança e limpeza acima descritos, o ouvido externo
também apresenta algumas funções acústicas.
Observe-se a figura a seguir:

Fig. 3.2 - Efeitos acústicos do ouvido externo
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Um determinado som após ter percorrido o ouvido externo já sofreu uma “equalização”
significativa, sobretudo na gama de frequências entre os 1.5 kHz e os 7 kHz, com um
aumento de 5 a 20 dB respetivamente.
Existem duas fontes preponderantes nesse aumento: a ressonância do pavilhão auditivo na
zona dos 5 kHz e a ressonância do canal auditivo e do tímpano perto dos 2.5 kHz.
Uma ressonância consiste num processo físico no qual um som com determinada frequência
é gerado ou amplificado através da movimentação de uma massa de ar. Ocorre por exemplo
quando se sopra num tubo e este emite um som. Se o comprimento do tubo for fixo a nota
emitida terá sempre a mesma frequência. Outro caso de ressonância surge por exemplo em
salas pequenas onde certas frequências são amplificadas consoante as dimensões da sala. O
mesmo acontece nas caixas acústicas de um instrumento musical tal como o violino ou uma
guitarra, que funcionam como um amplificador e equalizador do som. As dimensões do
objeto, seja este uma sala, uma caixa ou um tubo é que ditam qual a frequência ou
frequências que serão amplificadas.
3.3 O ouvido médio
A função de maior relevo do ouvido médio consiste em amplificar as ondas sonoras
provenientes do ouvido externo de modo a transmiti-las para o ouvido interno. O ouvido
médio é basicamente um sistema de amplificação constituído por três pequenos ossos,
designados por martelo, bigorna e estribo, e que não ocupam no seu conjunto mais que o
tamanho de um pequeno botão mais o tímpano, que consiste num conjunto de fibras
circulares cuja função é converter parte da energia acústica em energia mecânica. Este separa
o ouvido externo do ouvido médio.
O processo de amplificação pode ser visto simplesmente como a transmissão das ondas
sonoras por parte do tímpano, que cada vez que vibra transmite essa vibração ao martelo.
Por sua vez, este último transmite a informação à bigorna e esta ao estribo, estando este
alojado numa abertura chamada janela oval onde se passará a informação ao ouvido interno.
Porque é necessária esta amplificação no ouvido médio?
A razão principal tem a ver com a elevada perda por reflexão que ocorre quando as ondas
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sonoras embatem na janela oval e que apresenta valores perto dos 30 dB. Para compensar
essa perda os ossos do ouvido médio funcionam como uma alavanca mecânica aumentando
a pressão. Outra forma de compensar essa perda é o estreitamento do caminho perto da
janela oval que implica que ocorra um aumento de pressão adicional pois, como se sabe, para
uma mesma força a pressão é maior se a área onde a onda sonora se propaga for comprimida
ou reduzida.

Fig. 3.3 – Amplificação das ondas sonoras pelos ossículos (ouvido médio).
(a) – os três ossos ligam o tímpano ao ouvido interno (janela oval)
(b) – efeito alavanca : uma pequena força atuando numa grande distância: resulta numa força acentuada que
acuta numa distância pequena
(c) – efeito pistão : uma pressão baixa que é distribuida numa área grande resulta numa pressão alta numa área
pequena
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Outra das funções do ouvido médio é proteger o ouvido interno de sons com grande
intensidade ou mudanças súbitas de pressão através de dois conjuntos de músculos: um que
faz a contração do tímpano e outro que afasta o estribo da janela oval. Efetuando uma
diminuição de intensidade da onda sonora que pode alcançar entre os 15-30 dB permite-se
que a fala de uma pessoa seja percetível mesmo que o ambiente em redor seja ruidoso. Este
sistema de proteção é mais eficaz para frequências graves.

A proteção efetuada por estes músculos apresenta uma latência de 30 a 40 milissegundos e a
proteção total apenas ocorre após 150 milissegundos. A proteção não é imediata o que
implica que sons impulsivos tais como o disparo de uma pistola quando efetuados perto de
uma pessoa não serão afetados por este sistema de proteção. Como se sabe, exposições a sons
de grande intensidade implicam quase sempre perda de audição.

Outro elemento do ouvido médio é a trompa de Eustáquio que liga este à cavidade nasal
(nasofaringe) e faz com que a pressão no ouvido médio seja igual à pressão atmosférica
através de aberturas periódicas. Se a trompa de Eustáquio efetuar uma abertura lenta ou não
abrir, como acontece quando ocorrem súbitas mudanças na pressão exterior (ex: mudanças
de altitude), o mecanismo de transmissão das ondas sonoras sofre alterações. Assim sendo, o
som sofre uma perda abaixo dos 1kHZ na ordem dos 20 dB.
3.4 O ouvido interno

É no ouvido interno que se encontram as estruturas que permitem ao ser humano identificar
e caracterizar os sons e suas fundamentais características: frequência, intensidade e timbre.
Outra das grandes funções do ouvido interno tem a ver com a regulação e manutenção do
equilíbrio do corpo humano.
O ouvido interno é composto por canais semicirculares, pela cóclea e pelo nervo auditivo e
está situado no interior do crânio, protegido por um fluído e alojado no osso temporal. Os
canais semicirculares são três canais perpendiculares que não desempenham nenhuma
função na audição humana, mas são fundamentais no equilíbrio do corpo humano. Um
estado de puro silêncio pode na realidade ser muito desconfortável para o ser humano não só
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a nível psicológico, mas igualmente a nível do equilíbrio do corpo humano. Este está
habituado a ouvir algum ruído de fundo no seu dia-a-dia. É comum quando alguém entra
pela primeira vez numa câmara anecoica (espaço completamente isolado onde não existe
reflexões e é sem dúvida dos sítios mais silenciosos que existem) perder a sensação de
equilíbrio.
Cada um destes canais tem um fluído que estimula minúsculos sensores semelhantes a pelos.
Quando o corpo se movimenta estes três canais mantêm o equilíbrio do corpo enviando
impulsos nervosos e informando o cérebro da posição em que o corpo se encontra. A razão
de estes canais serem perpendiculares entre si tem a ver com o facto de cada um deles ser
responsável pela deteção do movimento em diferentes direções, respetivamente, de cima
para baixo, de trás para a frente e de um lado para outro.
O equilíbrio estático, ou seja, quando o corpo está parado, é controlado através de umas
minúsculas partículas chamadas otólitos, que se encontram nas células sensoriais existentes
na cóclea.
É na cóclea que se faz a conversão de ondas sonoras em impulsos nervosos. Esta assemelhase a uma casca de um caracol e é constituída pelo canal vestibular, o canal timpânico e pelo
canal médio ou coclear que separa os outros dois canais. No início do canal vestibular
encontra-se a janela oval, que transmite as ondas sonoras que foram amplificadas no ouvido
médio para dentro da cóclea. A ligação do canal vestibular ao timpânico consiste numa
pequena abertura a que se dá o nome de helicotrema.

A cóclea contém dois líquidos denominado endolinfa, que se encontra no canal médio, e
perilinfa nos restantes canais. Estes dois líquidos estão separados por duas membranas: a
membrana de Reisser e a membrana basilar sendo esta última a que assume maior
importância para a audição humana . Em cima da membrana basilar existe o órgão de Corti
que contém várias filas de células auditivas. Estas células recetoras assumem uma forma
cilíndrica tendo na sua extremidade um conjunto de pelos sensíveis, os cílios. Cada uma
dessas células sensoriais está inervada na sua base a fibras eferentes e aferentes do nervo
coclear.
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Existem dois tipos de células auditivas: internas e externas. Em média o ser humano tem 3500
células auditivas internas e 12000 externas e cada uma destas células contém cerca de 100
cílios, sendo que a sua estrutura e forma diferem consoante o tipo de célula em que os cílios
se encontram. Noventa por cento da audição humana deve-se às células sensoriais internas.

De que forma as ondas sonoras actuam nos cílios ?
Quando o estribo vibra contra a janela oval, essa vibração é transmitida para o canal
vestibular por meio do fluído coclear, ou melhor, da endolinfa. Toda essa vibração percorre o
canal vestibular e o canal timpânico encontrando depois a janela redonda.
A membrana basilar é uma estrutura ressonante, isto é, determinadas zonas da membrana
basilar têm uma resposta mais acentuada numa pequena gama de frequências, fazendo com
que ela se desloque mais. Perto da janela oval os sons agudos sofrem o efeito de ressonância e
apresentam uma maior amplitude, onde a membrana basilar se apresenta mais estreita e
rígida. Por outro lado, os sons graves apresentam picos de pressão mais acentuados perto da
janela redonda, no final do canal timpânico, onde a membrana basilar é mais larga e frouxa.

Quando a membrana basilar entra em ressonância provoca uma inclinação dos cílios, e
imediatamente gera sinais elétricos que serão enviados para o cérebro. A ressonância da
membrana basilar ativa os cílios que resultam na depolarização ou hiperpolarização das
células auditivas, como apresenta a figura seguinte.

A depolarização e a hiperpolarização estão relacionadas com a quantidade de impulsos
nervosos que são enviadas pelas fibras em direção ao cérebro. Na depolarização o envio de
impulsos nervosos é máximo enquanto na hiperpolarização este é mínimo. O envio destes
sinais é feito através do nervo craniano VIII, o oitavo nervo craniano que assume duas partes:
o nervo vestibular que recebe envia informação relativamente ao equilíbrio humano e o
nervo coclear que envia informação relativamente à audição humana.
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Frequências não audíveis (abaixo dos 20 Hz e acima dos 20 kHz) não provocam assim o
estado de ressonância da membrana basilar e, desta forma, não provocam a inclinação dos
cílios e o correspondente envio de impulsos nervosos para o cérebro.

Células que estejam danificadas, seja mecanicamente ou seja por doença, exibem uma fraca
resposta. A destruição destas células resulta na perda de sensibilidade auditiva na gama de
frequências representada por elas mesmas. Alguns sons podem ser ouvidos através de
vibrações do crânio, chegando depois ao ouvido interno. Este tipo de propagação de ondas
sonoras através dos ossos desempenha um papel importante na fala humana. Sons, tais como
o bater dos dentes, são ouvidos quase exclusivamente pela condução através dos ossos (basta
tapar os ouvidos e constatar que, ao produzir esses sons, estes ouvem-se claramente).
Ouvir-se a si próprio a falar ou a cantar implica que na realidade se ouve dois sons distintos:
aquele que se propaga através do ar e aquele se propaga através dos ossos. É por isso que
muitas pessoas se surpreendem quando ouvem a sua voz captada por um microfone, pois
este capta apenas o som que é propagado pelo ar.
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3.5 A percepção do som
Atribui-se o nome de altura à perceção que o ser humano tem da frequência de um som. A
discriminação da altura de um som é sempre subjetivo e varia de pessoa para pessoa. De
facto, para algumas pessoas, um som com uma frequência constante pode ter diferentes
perceções de altura consoante este é mais captado pelo ouvido esquerdo ou direito (este
fenómeno chama-se “binaural diplacusis”).
Em 1933, Fletcher e Munson demonstraram como está definida a sensibilidade auditiva do
ser humano. Para esse efeito, pediram a um grupo diverso de pessoas, que primeiro
ouvissem um som puro a 1000 Hz e regulassem o volume até este se tornar quase inaudível.
Efectuaram o mesmo teste para outras frequências e obtiveram uma curva que descreve o
limiar de audição.

Em seguida, colocaram o mesmo som puro de 1000 Hz a 10 dB e pediram que se comparasse
esse som com outro, mas numa frequência diferente, de modo a que os dois sons
auditivamente tivessem o mesmo volume.
Esse teste extendeu-se até aos 120 dB. Em 1956, Robison and Dadson efetuaram o mesmo
teste mas numa camara anecoica, espaço isento de reflexões e substituíram o uso de
auscultadores por um altifalante.

63

Fig. 3.7 – Curvas de Fletcher-Munson a) e Robinson –Dadson b)
(1 fone é a unidade de sensação de intensidade (loudness))
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A curva a tracejado em b) representa o limiar de audição e como se pode averiguar o ouvido
apresenta-se bastante insensível a sons graves e tem a sua sensibilidade máxima entre os 3500
e os 4000 Hz, perto da primeira zona de ressonância que ocorre no ouvido externo. A
segunda zona de ressonância ocorre perto dos 13 kHz onde graficamente se observa um
segundo vale.
O fone é uma unidade acústica que quantifica a sensação de intensidade do ouvido humano
e está definido em relação a 1000 Hz. Nessa frequência, 10 fone correspondem a um nível de
pressão sonora de 10 dB, embora 10 fone a 200 Hz correspondem a 20 dB sensivelmente.
Outra unidade acústica, que resulta de experiências a nível psicoacústico, onde foi pedido a
voluntários que ajustassem dois sons, até um deles estar duas vezes mais alto que o outro,
tem o nome de sone, estando definido que 1 sone corresponde a 40 fones.
Experimentalmente foi comprovado que um aumento de 10 dB no nível de pressão sonora
corresponde sensivelmente a sensação de um som dobrar o seu volume, pelo que 0.5 sone
corresponde a 30 fones, 1 sone a 40 fones, 2 sones a 50 fones, 4 sones a 60 fones e assim
sucessivamente.

A perceção auditiva altera-se com a intensidade do som visto que as curvas não são idênticas
para as diferentes intensidades. É sensivelmente aos 85 dB que o ouvido humano apresenta
uma maior linearidade (do inglês “flat”) e note-se igualmente a elevada insensibilidade a
sons graves quando o nível de pressão sonora é pequeno. Comparando as duas curvas é
possível igualmente constatar as diferenças entre a audição através de auscultadores e de um
altifalante, particularmente na região das frequências mais graves.
Para se ter uma ideia do que o ouvido humano está a percecionar quando ouve determinado
som foram criadas curvas de compensação que possibilitam analisar a forma como o ouvido
humano capta cada som que escuta. A maior parte dos sonómetros, além de terem um modo
de leitura linear, contém igualmente outros modos de leitura tal como ilustra o seguinte
gráfico:
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Fig. 3.8 – Curvas de ponderação A,B,C e D

De todas as curvas de ponderação usadas verifica-se que a curva de ponderação A é a que se
assemelha mais à resposta do ouvido humano e é usada em medições de ruído ambiental. A
curva D é usada quase exclusivamente para estudo e tratamento de som em aviões. A curva
C é usada para sons intensos e muito aplicada a nível de ruído industrial. A curva B não é
muito usada.
Por exemplo um som com uma frequência de 30Hz que tenha uma intensidade de 70 dB é
expresso em dB(A) como tendo uma intensidade de 30 dB(A), visto que o ouvido humano
tem menor capacidade de percecionar sons graves.
A capacidade de distinguirmos a mínima alteração no tom de um som depende da
frequência, da intensidade sonora, da duração do som, da velocidade da alteração bem como
do próprio treino auditivo do ouvinte. O ouvido humano é bastante sensível a diferenças de
frequências entre dois sons.
Estudos feitos por Stevens concluíram que sons puros de baixa frequência tendem a parecer
mais graves ao aumentarmos a intensidade destes, sendo essa impressão mais acentuada por
volta dos 150 Hz. Pelo contrário, sons agudos tendem a parecer mais agudos do que são na
realidade, sendo essa impressão mais acentuada por volta dos 8000 Hz.
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Usando instrumentos musicais em vez de sons puros verificou-se que, a alteração de altura
do som era mínima, da ordem dos 17 centos, quando o nível de pressão sonora se modificava
dos 65 dB até os 95 dB.

No que respeita à duração do som e a percepção da altura deste, temos que ter em conta o
princípio de incerteza acústica dada por

, em que

é a incerteza na frequência e

a duração do som. Em condições exemplares, K pode tomar o valor de 0.1.
O ouvido tem mais facilidade em detectar alterações na frequência em sons complexos que
em sons puros. Por exemplo, considerando ruído branco centrado nos 1500 Hz com largura
de banda de 10 Hz e um som puro de 1500 Hz, notou-se que

tem um valor seis vezes

maior em relação ao ruído do que em relação ao som puro, ou seja, o som puro apresenta
uma incerteza

bem menos elevada.

Convém relembrar aqui que uma onda periódica pode ser decomposta nas suas
componentes parciais com frequências f,2f,3f,4f, etc, em que f é a frequência fundamental.
Pode acontecer que a frequência fundamental tenha menor intensidade que um dos
harmónicos, como foi demonstrado por Seeback em meados do século XVIII. O ouvido tem
então a capacidade de identificar a frequência fundamental mesmo que esta tenha uma
intensidade mais fraca quando comparada outro harmónico. Este facto possibilita então que
seja possível ao ouvido humano reconhecer sons graves em altifalantes de pequena dimensão
ou rádios portáteis, visto que para sons complexos com a fundamental até aos 200 Hz a altura
do som é reconhecida fundamentalmente usando a quarta e quinta harmónica.

Outro efeito curioso acontece devido a comportamentos não lineares no sistema auditivo:
pode ser observado quando se produz um som puro de frequência f suficientemente intenso
de modo a que o ouvido tenha a percepção de harmónicas 2f,3f,4f, etc... embora estas não
existam na realidade. Estes harmónicos aurais foram observados por Fletcher em 1929,
sugerindo que a resposta do ouvido seria auferida pela expressão:
(3.1)
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em que p é a pressão sonora e

são constantes que podem ser determinadas

empiricamente.
O timbre é a característica do som que permite identificar dois instrumentos musicais
diferentes, mesmo que estes tenham a mesma frequência, intensidade e duração. Helmholtz,
em 1877, descobriu que a caracterização do timbre da maior parte dos instrumentos musicais
é feita através dos harmónicos, concluindo que:
1) instrumentos musicais com energia em muitos harmónicos, tal como o piano, soam a ricos
musicalmente
2) instrumentos musicais com energia quase exclusivamente nos harmónicos ímpares, como
o clarinete, são menos ricos e assumem um carácter nasal no seu som
Na verdade, a forma que o ouvido humano tem de detectar o timbre de um instrumento, é
de analisar auditivamente as suas componentes harmónicas. Uma nota musical “lá” tocado
num piano, com uma frequência fundamental de 440 Hz, não soará igual a um “lá” tocado
numa flauta com a mesma frequência.
Porque ?
A razão consiste em que cada uma dessas notas irá excitar diferentes partes da membrana
basilar, de acordo com a intensidade dos seus harmónicos.
A capacidade de distinguir o timbre de um instrumento varia bastante de pessoa para
pessoa: existirão aquelas que não conseguirão ou terão dificuldade em diferenciar um
saxofone de uma flauta e outras que não terão problemas em se aperceberem dessa diferença.
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3.6 - “Masking” - abafamento ou efeito máscara. Banda Crítica.
O mundo onde vivemos apresenta ao ser humano diversos sons que são escutados
simultaneamente. O sistema auditivo e o cérebro humano conseguem discernir
automaticamente qual o som a que se deve dar mais importância. No entanto muitas vezes é
dificil ouvir um som quando outro mais intenso está presente. A essa ocorrência dá-se o
nome de abafamento ou efeito de máscara e quantifica-se pelo limiar de audição de um som
quando outro está presente. Por exemplo, se alguém estiver com o rádio ligado dentro do seu
carro terá certamente mais dificuldade em ouvir o som do motor porque este é abafado pelo
som do rádio. Até pode acontecer que o som do rádio abafe completamente o som do motor
do carro, ficando este imperceptível.
Para determinar esse limiar de audição, o som mascarador, ou seja, o som que causa o efeito
de máscara, deverá ser ruído com uma pequena largura de banda, centrado na frequência do
som a ser mascarado, que para o devido efeito será um som puro. A intensidade do som
mascarador será aumentada até o som alvo deixar de se ouvir. É esse o valor que será
considerado o limiar de audição do som puro, na presença do efeito de máscara.
É também possível criar o efeito de máscara variando a largura da banda do ruído. Irá no
entanto ocorrer um ponto onde a variação da largura de banda do som mascarador não
provocará um maior efeito máscara. A essa largura de banda dá-se o nome de banda crítica.
A bandas crítica relaciona-se com um conjunto de cílios na membrana basilar que reagem a
uma banda de frequências. Actuam como se fossem filtros auditivos, de modo a identificar
qual ou quais as frequências contidas no sinal ouvido. Esta aumenta com a frequência, o que
significa que existem mais bandas críticas nas frequências graves do que nas frequências
agudas, onde as bandas críticas serão maiores.
A largura de banda crítica corresponde uma zona onde dois sons afectam a mesma banda
crítica mas a interefência entre ambos é ainda identificada, seja por ocorrência de batimentos
ou por sensação de coloração do som.
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Fig. 3.10 – Efeito de máscara

O som que esteja a iniciar-se pode igualmente ser abafado por outro que já tenha terminado
desde que o espaçamento entre os dois sons ocorra num curto espaço de tempo. Isso ocorre
porque os cílios não tiverem tempo suficiente para voltar à sua posição de repouso. Esse
espaçamento temporal pode assumir valores até aos 20 a 30 ms para que o efeito de máscara
ocorra. No entanto, se o primeiro som for bastante curto e muito mais intenso que o segundo,
o espaçamento temporal pode ir até 500 ms. Este processo designa-se por efeito máscara
antecipado.
Pode ocorrer o inverso, ou seja, um som que esteja a terminar ser abafado por outro que se
esteja a iniciar. Nesse caso, o tempo entre os dois acontecimentos deverá ser no máximo de 10
ms para que o efeito de máscara ocorra. Este processo designa-se por efeito máscara
atrasado.

Fig. 3.11 – Efeito de mascara temporal
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Sobre o efeito máscara foi também concluído que:
1 – relativamente a dois sons puros, o abafamento é maior quanto mais próximo estiverem as
suas frequências.
2 - um som puro abafa mais facilmente outro som puro nas frequências agudas do que nas
graves.
3 - quanto maior for a intensidade do som puro maior é a largura de banda que este pode
abafar.
4 - uma curta largura de banda de ruído apresenta as características de abafamento já
definidas para os sons puros. O ruído branco abafa sons de todas as frequências.
Relativamente à banda crítica, esta pode ser quantificada através de uma unidade designada
por bark, que corresponde a largura de uma banda crítica. Para frequências abaixos dos 500
Hz temos que 1 bark é equivalente a f/100, enquanto acima dos 500 Hz 1 bark equivale a 9 +
4log(f/1000).
A figura seguinte demonstra a resposta da membrana basilar a dois sons puros em quatro
situações distintas.

Fig. 3.12 – Resposta da membrana basilar a dois sons puros
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Repare-se que em a) as excitações produzidas pelos dois sons quase não se sobrepõem, e logo
o abafamento é mínimo. É o caso de dois sons puros com frequências bastante afastadas uma
da outra. Em b) existe já um abafamento significativo por parte do som B. Se este se tornar
mais intenso então irá abafar quase completamente o som de frequência mais alta A (c). Por
outro lado, verifica-se uma situação contrária em d), onde A é mais intenso do que B mas o
efeito de máscara não é total, concluindo-se de novo, que é mais fácil abafar um som com
uma frequência aguda do que som com uma frequência grave.

Localização espacial
A percepção espacial de um som, ou seja, a localização espacial de uma fonte sonora por
parte de um ouvinte, consiste em descobrir o azimute, a altura (ou latitude) e a
profundidade, como mostra a figura abaixo.

Fig. 3.13– Localização espacial de um som

Quando uma fonte sonora se encontra mais à esquerda ou mais à direita em relação a um
ouvinte, isso implica que o som chegue a um dos ouvidos mais depressa do que o outro,
como demonstra a figura abaixo.
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Consideremos a cabeça do ouvinte como uma esfera de raio r:

Fig. 3.14 – Distância adicional percorrida pela onda em relação a um dos ouvidos

É possível encontrar a diferença temporal, percecionada pelo ouvinte, através da expressão:

(3.2)

Numa experiência efetuada por Mertens e Fendderson, considerando que r assumia o valor
de 8,75 cm e a velocidade do som de aproximadamente 340 m/s, obteve-se o seguinte gráfico
que contrapõe valores experimentais e teóricos:
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Fig. 3.15 – “Delay” nos tempos de chegada versus azimute

Da figura cima retira-se que se a fonte sonora estiver a 90º, ou seja, direcionada em relação a
um dos ouvidos, a distância temporal sentida será de

ms. É esse pequeno valor,

retirado da Fig. 3.15, que permite localizar quando uma fonte sonora se encontra num dos
lados !
A nossa cabeça, bem como as orelhas, o pavilhão auditivo, o canal auditivo e o tímpano
constituem um obstáculo ao som, causando difração e absorção do som, e funcionando como
um filtro que depende da posição da fonte sonora relativa à cabeça e aos ouvidos. Para
diferentes frequências, a distância temporal retirada pela experiência efectuada por Mertens e
Fendderson, demonstrou que para frequências mais graves a distância temporal sentida será
maior.
A próxima figura mostra as diferenças de nível de pressão sonora sentidas pelo ser humano
à medida que uma fonte sonora se move dos 0º até aos 180º, estando esta afastada dois
metros do ouvinte.
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Fig. 3.16 – Diferenças de nível de pressão sonora em função do azimute

A diferença do nível de pressão sonora captada pelo ouvido humano é dependente da
frequência, sendo estas diferenças mais significativas para frequências acima dos 250 Hz.
Logo, pequenos movimentos instintivos permitem a um ouvinte localizar mais
pormenorizadamente a localização da fonte sonora, especialmente nas frequências agudas.
Por outro lado, para frequências graves, a localização espacial de um som é mais
problemática visto que as diferenças do nível de pressão sonora em função do azimute são
muito pouco acentuadas. Explica-se então a dificuldade que o ser humano ter de percecionar
a localização de uma fonte sonora se esta tiver uma frequência muito grave.
A figura que se segue demonstra a diferença do nível de pressão sonora em função do ângulo
de incidência, dos 0º até aos 180º, usando ruído branco com uma duração de 100 ms.
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Fig. 3.17 – Diferença de intensidade em função do ângulo da fonte (ruído branco com a duração de 100 ms)

Note-se que a diferença máxima de nível de pressão sonora é verificada não aos 90º, mas sim
perto dos 60º e dos 120º, com o valor de 7 dB.
A precisão da localização da fonte sonora encontra-se descrita na Fig. 3.18 e assume o menor
valor quando a fonte sonora se encontra de frente para o ouvinte, visto que nesse caso ele usa
os dois ouvidos para localizar a fonte sonora. Quando a fonte sonora se encontra a 180º a
incerteza é um pouco maior porque a orelha humana funciona como um
Os valores com maior incerteza encontram-se quando a fonte sonora está situada ora a 90º ou
a 270º, correspondendo a situações onde o ouvinte usa praticamente apenas um ouvido, pois
a fonte sonora encontra-se angularmente na mesma direção que este. Dessa forma, o ouvido
oposto encontra-se numa situação desfavorável porque a cabeça do ouvinte funciona como
um obstáculo.
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Fig. 3.18 – Zonas de incerteza no plano horizontal

Relativamente à localização no plano vertical, esta é menos precisa do que no plano
horizontal. Os únicos factores que intervêm neste processo são algumas assimetrias do corpo
humano. A incerteza da localização neste plano situa-se entre os 15º e os 20º para uma fonte
situada acima da cabeça. A Fig. 3.19 mostra a importância que desempenha a frequência do
som na localização.

Fig. 3.19 – Localização vertical de um som
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Constata-se que certas zonas do espectro impõem uma direção aparente ao ouvido, tal que:
- Fontes sonoras com forte intensidade nos 8 kHz parecem surgir de cima
- Fontes sonoras com forte intensidade nos 1 kHz parecem surgir detrás
- Fontes sonoras com forte intensidade nos 3 kHz parecem surgir de frente
Esta noção pode ser então criada artificialmente, de modo a sugerir ao ouvinte onde o som se
apresenta no plano vertical. Por exemplo, o efeito de que uma fonte sonora está a ser elevada
pode ser recriado através de uma acentuação na região dos 8 kHz.
Com este capítulo concluí-se este livro, que se espera ter transmitido as bases principais a
nivel de conhecimento relativamente à Acústica. Para um maior aprofundamento nesta
ciência recomenda-se a consulta de alguns livros descritos na bibliografia.
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