Fenômenos Ondulatórios
e Acústica

Ondas Sonoras
Som é uma forma de energia que se propaga através de um meio em forma
de onda mecânica longitudinal.
I. O som não se propaga no vácuo.
II. As ondas sonoras podem ser consideradas também como ondas de pressão,
pois, à medida que caminham num meio elástico, os pontos deste meio sofrem
sucessivas compressões e expansões.

I) Infra-sons: produzidos em abalos sísmicos
II) sons audíveis: produzidos por cordas vibrantes, vibração de colunas de ar
(tubos sonoros) ou em placas e membranas vibrantes.
III) ultra-sons: podem ser produzidos por vibrações elásticas em cristais de
quartzo; são aplicados em inspeções de defeitos em metais, medição de espessuras de
sólidos, localização acústica submarina, investigações em estruturas e propriedades de
substâncias; também em inúmeras aplicações em Medicina e Biologia.
A velocidade de propagação da onda sonora depende da elasticidade e da
inércia do meio: é maior nos sólidos e menor nos gases.

VSól. > VLíq. > VGas.
A velocidade de propagação do som em um dado meio varia com a temperatura.
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Qualidades fisiológicas do som:
altura: permite caracterizar o som como grave ou agudo, estando
relacionada à frequência do som. Um som é tanto mais grave quanto menor for a
frequência e tanto mais agudo quando maior for a frequência.

Sons graves ou baixos  frequência menor
Sons agudos ou altos  frequência maior
intensidade: permite classificar o som como forte ou fraco, estando
relacionada com a energia transportada pela onda, que por sua vez se relaciona
com a amplitude da onda.
Quanto mais forte (intenso) for o som, maior é a amplitude da onda sonora.
timbre: permite ao ouvido humano distinguir dois sons de mesma altura e
mesma intensidade emitidos por fontes diferentes. O timbre está relacionado com a
forma de onda do som e é determinado pela distribuição da energia através dos vários
harmônicos.

Reflexão de Ondas
Uma onda se propaga em um determinado meio, quando encontra a
superfície de fronteira com outro meio, pode sofrer reflexão, refração ou
absorção, simultaneamente ou não.
fincidente = frefletida
vincidente = vrefletida
 incidente =  refletida
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Reflexão de Pulsos
Em extremidade fixa: ocorre reflexão com inversão de fase.

Em extremidade livre: ocorre reflexão sem inversão de fase.

Refração de Ondas
Ocorre quando a onda muda seu meio de propagação. Na refração, há
alteração na velocidade de propagação (v) e no comprimento de onda (  ). A
frequência da onda não muda.

Difração
Fenômeno que consiste na possibilidade de uma onda contornar ou
transpor obstáculos colocados em seu caminho. A explicação do fenômeno
encontra apoio no princípio de Huygens:
Os pontos de uma frente de onda podem ser considerados como novas
fontes de onda. Num instante posterior, a nova frente de onda é a superfície que
tangencia essas “pequenas” ondas secundárias.
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O fenômeno da difração é bem caracterizado em uma onda reta que se
propaga na superfície da água e atinge um obstáculo dotado de um orifício, cuja
dimensão é compatível com o comprimento da onda.

Fenômeno da difração da luz através do tecido de um guarda-chuva

Quando a fenda é muito maior que o comprimento de onda, a difração é
pouco acentuada; no entanto, quando a fenda tem a mesma ordem de grandeza
do comprimento da onda, ou é menor que ele, a difração acentua-se.
 As ondas sonoras audíveis tem comprimento de onda entre 2cm e 20m,
portanto, se difratam com facilidade, contornando vários obstáculos. No caso das
ondas luminosas que tem comprimento de onda na ordem de 10-7m, só ocorre difração
em obstáculos com passagem livre muito reduzida.

Interferência
É o fenômeno originado pela superposição de dois ou mais movimentos
ondulatórios, em que se encontram se propagando num mesmo meio.
Observa-se que as ondas que se superpõe provocam um somatório algébrico de
efeitos (elongação, velocidade, aceleração, posição, etc.) e cada onda acontece no
meio como se as outras não existissem.
A interferência de ondas é o fenômeno que ocorre quando as ondas que se
superpõe têm a mesma frequência.
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I. Interferência Construtiva ou de Máximos:
Ocorre quando as ondas que se superpõe e estão em concordância de fase,
assim, em cada instante, haverá uma simples adição de efeitos.

II. Interferência Destrutiva ou de Mínimos:
Ocorre quando as ondas que se superpõe em P estão em oposição de fase,
assim, em cada instante, haverá uma simples subtração de efeitos.
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Ondas Estacionárias
Fenômeno que ocorre quando duas ondas de mesma frequência e amplitude,
que se propagam numa mesma direção e em sentidos opostos, se superpõe.
Os pontos onde a amplitude é nula são chamados nós (N) ou nodos da onda
estacionária. Os pontos onde a amplitude é máxima são os ventres (V) da onda. A
figura seguinte representa a visualização do aspecto da onda estacionária.

Batimentos
É o fenômeno ondulatório decorrente da superposição de suas ondas de
frequências muito próximas entre si, f1 e f2, apresentando uma flutuação em sua
amplitude resultante.

É o fenômeno ondulatório decorrente da superposição de suas ondas de
frequências muito próximas entre si, f1 e f2, apresentando uma flutuação em sua
amplitude resultante.
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Ressonância
Em geral, sempre que um corpo capaz de oscilar está sujeito a uma série
periódica de impulsos, tendo uma frequência igual a uma das frequências naturais de
oscilação do corpo, este entra em oscilação com uma amplitude relativamente grande.
Este fenômeno é chamado ressonância.
Literalmente, ressonância é uma espécie de “indução à vibração”, mas só
acontece se for obedecida a seguinte relação:
A frequência do indutor deve ser igual ou múltipla da frequência do induzido.

Percutindo-se o diapasão A, observa-se que o diapasão B vibra por ressonância,
já que as frequências de A e B são iguais.
Os fornos de microondas são exemplos de ressonância em que as moléculas de
água absorvem seguidamente a energia radiante, obtendo-se assim um aquecimento
sem chamas. Também a fragmentação de cálculos renais com o uso de ultra-som é uma
importante aplicação da ressonância na medicina, que pode muitas vezes evitar os
inconvenientes de uma cirurgia.

A ponte Tacoma Narrow, construída em Puget Sound, no estado de
Washington, EUA, foi inaugurada em 01/07/1940 e ruiu quatro meses depois. Um
vento brando, mas com frequência próxima da frequência natural da estrutura, fez
a ponte oscilar com amplitudes cada vez maiores, até o rompimento de seu vão
principal.
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Polarização
A polarização de uma onda é um fenômeno que só ocorre em ondas
transversais. Consiste em se converter, através de um polarizador, infinitos
planos de vibração, num único plano de vibração, como ocorre com a corda
mostrada abaixo.

Ondas sonoras (=longitudinais) não são polarizáveis.
Ondas luminosas (luz=transversal) são polarizáveis.
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Efeito Döpler
Quando a fonte de ondas e o receptor estão se movendo um em relação ao
outro e a frequência observada pelo receptor não é a mesma frequência da fonte.

Ondas num tanque de ondas provocadas por uma fonte que se desloca para a
direita com velocidade menor que a velocidade da onda. Os comprimentos de onda são
menores adiante e maiores atrás da fonte do que os comprimentos de onda de uma
mesma fonte estacionária.
 aproximação relativa: f0 > fF ;  0 <  F
– o observador percebe um som mais agudo;
 afastamento relativo: f0 < fF ;  0 >  F
– o observador percebe um som mais grave;
Na figura abaixo, a fonte F está se deslocando para a esquerda, com
velocidade v constante, aproximando-se do observador O1 e afastando-se do
observador O2:

aproximação

afastamento

relativa:

relativo:

O1 perceberá um som mais grave

O2 perceberá um som mais agudo
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TREINANDO PARA O ENEM
1. Em alguns filmes de ficção científica a explosão de uma nave espacial é ouvida
em outra nave, mesmo estando ambas no vácuo do espaço sideral. Em relação a
esse fato é correto afirmar que:
a) isso não ocorre na realidade pois não é possível a propagação do som no vácuo.
b) isso ocorre na realidade, pois sendo a nave tripulada, possui seu interior
preenchido por gases.
c) isso ocorre na realidade uma vez que o som se propagará junto com a imagem
da mesma.
d) isso ocorre na realidade, pois as condições de propagação do som no espaço
sideral são diferentes daquelas daqui da Terra.
e) isso ocorre na realidade e o som será ouvido com maior nitidez, por não haver
meio material no espaço sideral.
2. Morcegos podem produzir e detectar sons de frequência muito maiores do que
as que o ouvido humano é sensível. Para caçar insetos que fazem parte da sua
dieta, uma frequência típica usada é 100 kHz. Se a velocidade do som no ar, à
temperatura ambiente, é de 344 m/s, o comprimento de onda associado àquela
frequência vale:
a) 3,4 mm
b) 3,4 cm
c) 1,0 cm
d) 2,9 mm
e) 2,9 cm
3. O que permite diferenciar a mesma nota musical emitida por dois instrumentos
diferentes é a diferença entre
a) as fases.
b) os timbres.
c) as intensidades.
d) as alturas.
e) os modos de propagação.
4. Um submarino é equipado com um aparelho denominado sonar que emite
ondas acústicas de frequência de 4x104 Hz, As velocidades das ondas emitidas no
ar e na água são, respectivamente, de 3,70x102 m/s e 1,40x103 m/s. Esse
submarino, quando em repouso na superfície, emite um sinal na direção vertical
através do oceano e o eco é recebido após 0,80 s.
A profundidade do oceano, em metros, e a razão entre o comprimento de onda do
som no ar e na água, valem, aproximadamente, respectivamente:
a) 5,6x102; 0,26
b) 5,6x102; 3,84
c) 1,12x103; 0,26
d) 1,12x103; 3,84
e) 1,12x103; 1,00
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5. Um aparelho de rádio receptor pode operar nas faixas AM (Amplitude Modulada)
e FM (Frequência Modulada). Na faixa AM, capta sinais de rádio no intervalo de
frequências entre 550 e 1550 kHz e, na faixa FM, entre 88 e 108 MHz.
Com base nessas informações e nos conceitos relacionados com as radiações
eletromagnéticas em geral, é correto afirmar:
a) A velocidade dessas ondas, no vácuo, é menor do que a da luz visível, também
no vácuo.
b) As ondas da faixa FM têm maior velocidade, no vácuo, de que as ondas da faixa AM.
c) Os comprimentos de onda das ondas AM são menores que os das ondas FM, no
vácuo.
d) Ondas na faixa FM têm comprimentos de onda da ordem de grandeza 100m.
e) Ondas na faixa AM têm comprimentos de onda da ordem de grandeza entre
105m e 106m.
6. Em relação às ondas sonoras, é correto afirmar:
a) O fato de uma pessoa ouvir a conversa de seus vizinhos de apartamento
através da parede da sala é um exemplo de reflexão de ondas sonoras.
b) A qualidade fisiológica do som que permite distinguir entre um piano e um
violino, tocando a mesma nota, é chamada de timbre e está relacionada com a
forma da onda.
c) Denominam-se infrassom e ultrassom as ondas sonoras cujas frequências estão
compreendidas entre a mínima e a máxima percebidas pelo ouvido humano.
d) A grandeza física que diferencia o som agudo, emitido por uma flauta, do som
grave, emitido por uma tuba, é a amplitude da onda.
e) A propriedade das ondas sonoras que permite aos morcegos localizar
obstáculos e suas presas é denominada refração.
7. Quanto à refração e reflexão de ondas, pode-se afirmar que uma propriedade
comum a ambas as situações é que:
a) A fase não pode variar porque a velocidade não varia.
b) O comprimento de onda sempre diminui.
c) A fase pode variar devido à variação da frequência.
d) O comprimento de onda se mantém constante.
e) A frequência da onda se mantém constante.
8. Ondas acústicas podem sofrer amortecimento à medida que se propagam em
um certo meio. Por exemplo, quanto mais distante a fonte sonora, mais difícil
torna-se para ouvir o som emitido. O amortecimento de uma onda é caracterizado
por uma variação
a) na frequência da onda.
b) na amplitude da onda.
c) na velocidade de propagação da onda.
d) no comprimento da onda.
e) na temperatura do ar.
9. Considere as afirmações abaixo:
I. O som se propaga no ar com uma velocidade de aproximadamente 340 m/s.
II. As velocidades de propagação do som no ar e no vácuo são aproximadamente
iguais.
III. O eco é devido à reflexão do som.
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Quais delas são corretas?
a) apenas I.
b) apenas I e II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.
10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo
abaixo:
Ondas acústicas em meios fluidos são oscilações .............. de compressão e
rarefação.Quando a frequência dessas ondas está entre os limites aproximados
de 20 Hz e 20 000 Hz, elas provocam sensações sonoras nos seres humanos. As
ondas acústicas de frequência superior a 20 000 Hz são chamadas .............................
e são amplamente utilizados na medicina.
a) longitudinais – infra-sons
b) longitudinais – ultra-sons
c) transversais – raios X
d) transversais – infra-sons
e) transversais – ultra-sons
11. Considere as afirmações abaixo:
I. As ondas luminosas são constituídas pelas oscilações de um campo elétrico e de
um campo magnético.
II. As ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar.
III. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se
propagar.
Quais delas são corretas?
a) apenas I.
b) apenas I e II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.
12. Para que ondas sonoras, ao encontrarem-se no espaço, interfiram
destrutivamente, produzindo o silêncio, é necessário que as ondas possuam:
a) a mesma frequência e amplitude, e estejam em oposição de fase.
b) a mesma frequência e amplitude, e estejam em fase.
c) a mesma velocidade e estejam em oposição de fase.
d) a mesma velocidade e estejam em fase.
e) o mesmo comprimento de onda e período, e estejam em fase.
13. Analise as afirmações:
I. Duas ondas transversais de mesma frequência encontram-se em um ponto. A
amplitude da onda resultante neste ponto depende da diferença de fase dessas
ondas.
II. Refração da luz é o fenômeno onda a luz muda a sua velocidade ao passar de um
meio para outro.
III. O fenômeno da polarização ocorre com ondas eletromagnéticas e com ondas
mecânicas longitudinais.
Está(ão) correta(s):
a) somente I.
b) somente II.
c) somente III.
d) somente I e II.
e) somente I e III.
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14. A figura a seguir ilustra o modo de vibração de uma corda de violão fixa em
seus extremos, formando 5 nós. Sendo L o comprimento da corda, o comprimento
de onda ( ) para esse tipo de vibração é
a) L/5
b) L/4
c) L/3
d) L/2
e) L/1
15. Em uma onda sonora estacionária, no ar, a separação entre um nodo e o
ventre mais próximo é de 0,19m. Considerando-se a velocidade do som no ar igual
a 334 m/s, qual é o valor aproximado da frequência dessa onda?
a) 1 760 Hz.
b) 880 Hz.
c) 586 Hz.
d) 440 Hz.
e) 334 Hz.
16. As ondas sonoras são classificadas como ondas longitudinais e as ondas
luminosas como transversais. Dos fenômenos abaixo, não é comum nos dois tipos
de ondas:
a) a refração.
b) a interferência.
c) a reflexão.
d) a difração.
e) a polarização.
17. Na figura abaixo, estão representados três modos distintos de vibração de
uma corda. A corda está esticada entre dois pontos fixos, que distam 60 cm um do
outro.

Os comprimentos de onda, em centímetros, das ondas correspondentes aos
modos I, II e III, valem, respectivamente
a) 30, 60 e 90
b) 60, 30 e 20
c) 60, 120 e 180
d) 120, 60 e 20
e) 120, 60 e 40
18. A diagnose por ultra-som faz uso do efeito DOPPLER no exame de partes
internas do corpo humano em movimento. O exame detecta a diferença entre a
frequência emitida pela fonte e a frequência percebida pelo observador. Quando a
fonte se aproxima do observador, a frequência percebida pelo observador ________ ,
e quando o observador se afasta da fonte, a frequência percebida pelo observador
___________ .
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As palavras que completam corretamente as lacunas do texto acima são:
a) aumenta – diminui
b) aumenta – permanece igual
c) permanece igual – aumenta
d) diminui – aumenta
e) diminui – diminui
19. Considere as seguintes afirmações a respeito de ondas transversais e longitudinais.
I. Ondas transversais podem ser polarizadas e ondas longitudinais não.
II. Ondas transversais podem sofrer interferência e ondas longitudinais não.
III. Ondas transversais podem apresentar efeito Doppler e ondas longitudinais
não.
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas I e III.
20. A velocidade de propagação de uma onda sonora aumenta ao passar do ar
para a água, portanto o comprimento de onda _________ e a frequência _____________.
Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas.
a) aumenta – não se altera
b) não se altera – aumenta
c) aumenta – diminui
d) diminui – aumenta
e) diminui – não se altera
21. Considere as afirmações a seguir, a respeito da propagação de ondas em
meios elásticos.
I. Em uma onda longitudinal, as partículas do meio no qual ela se propaga vibram
perpendicularmente à direção de propagação.
II. A velocidade de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para
outro.
III. A frequência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para
outro.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas I e III.

Gabarito
1A
11E
21C

2A
12A

3D
13D

4A
14D

5E
15D

6B
16E

7E
17E

8B
18A

9C
19A

10B
20A
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