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Programação das atividades para o 4º Bimestre: 

APOSTILA VOL.3  Completar até página 27 

APOSTILA VOL.4  Completar até página 25 

Apostila de Acústica (do professor)  Entregar os exercícios propostos (na 

forma de trabalho). Os extras de vestibulares e ENEM são opcionais e valerão 

ponto extra. 

DATA LIMITE: 21/Nov/12 
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ONDAS – A Luz e o Som 

Aqui nessa parte curso, daremos início ao estudo detalhado de dois tipos de ondas: o SOM e a LUZ. Como 

sabemos, são dois tipos de perturbações que se propagam transportando energia (e nunca massa, 

matéria), mas como são tão importantes e tão comuns na vida de todo planeta, o assunto virou duas 

“ciências” dentro de um contexto maior que é a Física: 

ACÚSTICA é a parte da física que estuda o SOM, suas características e efeitos. 

ÓPTICA é a parte da física que estuda a LUZ, suas características e efeitos. 

ACÚSTICA - O SOM 

Em Física definimos ondas sonoras como sendo ondas mecânicas, pois somente se propagam através de 

um meio material. Diferentemente das ondas eletromagnéticas (como, por exemplo, a luz), as ondas 

sonoras não podem se propagar no vácuo. 

MAS COMO SE FORMAM AS ONDAS SONORAS? 

As ondas sonoras são consideradas ondas de pressão, ou seja, ondas que se propagam a partir de 

variações de pressão do meio. Por exemplo, quando um músico bate em um tambor musical, a vibração da 

membrana produz alternadamente compressões e rarefações do ar, ou seja, produz variações de pressão 

que se propagam através do meio, no caso, o ar. 

Esse tipo de onda é denominado onda longitudinal, pois as moléculas constituintes do meio se aproximam 

e se afastam umas das outras de forma alternada. Cada secção (“corte”) do meio através do qual passa a 

onda longitudinal apenas oscila ligeiramente em torno de uma posição de equilíbrio, enquanto a onda 

propriamente dita pode se propagar por grandes distâncias. 

 

Figura 1 - O som é uma onda LONGITUDINAL 
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Ao longo da direção de propagação, a menor distância entre duas regiões nas quais o ar está 

simultaneamente comprimido corresponde ao comprimento de onda λ (lambda) da onda sonora. O 

mesmo se aplica à menor distância entre duas regiões nas quais o ar é rarefeito. 

FREQUÊNCIA E VELOCIDADE DAS ONDAS SONORAS 

Dependendo da fonte emitente, as ondas sonoras podem apresentar qualquer frequência, desde poucos 

hertz (como as ondas produzidas por abalos sísmicos), até valores extremamente elevados (comparáveis às 

frequências da luz visível). Porém, nós, seres humanos, só conseguimos ouvir ondas sonoras cujas 

frequências estejam compreendidas entre 20 Hz e 20.000 Hz, sendo chamadas, genericamente, de sons. 

Ondas sonoras que possuem frequência abaixo de 20 Hz são denominadas infrassons e as ondas que 

possuem frequência superior a 20.000 Hz são denominadas ultrassons. 

 

Figura 2 - Sons audíveis ao ouvido humano e intensidade de sons comuns 

Existem alguns animais, como o morcego, o cachorro e o gato, que possuem ouvidos sensíveis ao 

ultrassom. Já os elefantes e os hipopótamos, por exemplo, possuem ouvidos sensíveis ao infrassom. 
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Uma característica do som é a sua velocidade de propagação. A velocidade de propagação de uma onda 

sonora não depende da sua frequência, mas, sim, exclusivamente, do meio em que ela se propaga. Assim, 

podemos dizer que, em determinado meio, as ondas sonoras se propagam com a mesma velocidade. 

 

Material Vsom em m/s Vsom em km/h 

Ar 340 1224 

Água 1500 5400 

Vidro 4550 16380 

Ferro 5200 18720 

Tabela 1 - Velocidade de propagação do som aproximada nos meios mais comuns  

 

Não se esqueça de que as relações acima da ondulatória geral valem também para o SOM! 

INTENSIDADE SONORA 

Se observarmos a propagação de uma onda do ponto de vista geométrico apenas teremos o meio em 

forma de onda, já ao observa-la do ponto de vista físico teremos que uma onda é basicamente a 

propagação de energia. 

A intensidade I de uma onda é definida como a média no tempo da quantidade de energia que é 

transportada pela onda, por unidade de área ao logo do tempo. Assim:  

 

 , onde P é a amplitude de pressão,   é a densidade média do ar e  a velocidade da onda sonora. Deve-

se notar que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Quanto maior a amplitude, maior é a 

intensidade, que é o costumeiramente chamado “VOLUME” que estamos habituados em ajustar em 

nossos diversos aparelhos de som. 

NÍVEL DE INTENSIDADE E VOLUME 

Devido à grande gama de intensidades as quais o ouvido é sensível, torna-se mais conveniente utilizarmos 

a escala logarítmica para representar o nível de intensidade sonora ( ). 

http://www.infoescola.com/audicao/ouvido/
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled3.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled4.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled3.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled4.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled3.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled4.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled3.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled4.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled3.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled4.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled3.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/untitled4.jpg
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, onde I0 é a intensidade sonora mínima que é audível sendo I0 = 10-12 W/ m2. A unidade de   é o decibel 

(db) que representa um décimo de bel, unidade adotada em homenagem a Alexander Graham Bell.  

FENÔMENOS QUE OCORREM COM O SOM 

 REFLEXÃO DO SOM – ECO E REVERBERAÇÃO 
O eco é a repetição de um som que foi produzido instantes antes. O eco dá-se quando uma onda sonora 

atinge uma superfície dura e lisa. Isto acontece quando a onda encontra um obstáculo e é obrigada a 

mudar de direção. Para distinguir o som original do refletido, é necessário que exista entre eles um 

intervalo mínimo de 0,1s. No ar o som propaga-se com uma velocidade de 340 m/s. Como: 

d = v . Δt 

a distância que o som percorre é : 

 

d = 340 . 0,1  d = 34m 

Para que seja possível ouvir distintamente o eco é necessário que a superfície refletora esteja a uma 

distância mínima de aproximadamente 17 m da fonte emissora (que é metade dos 34m acima calculados). 

Quanto a distância da fonte sonora e da superfície refletora é inferior a 17 m, ocorre a reverberação do 

som. Neste caso não se consegue distinguir o som original do som refletido, pelo que à apenas a sensação 

de prolongamento do som original. 

 

 REFRAÇÃO DO SOM 

http://www.infoescola.com/fisica/ondas-sonoras/
http://cfq8.wordpress.com/2010/05/20/fenomenos-que-ocorrem-com-o-som/
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/ressonancia-36.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/ressonancia-36.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/ressonancia-36.jpg
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A refração do som ocorre quando o som encontra uma parede, e propaga-se através dela, chegando à sala 

do lado. Mas nem todo o som é refratado, e a intensidade do som que atinge a sala do lado é menor. Um 

exemplo disso é conseguirmos ouvir, mesmo que fracamente e com distorção, uma conversa ou uma 

televisão ligada que ocorre dentro de um quarto completamente fechado. 

 RESSONÂNCIA 

A ressonância origina um aumento da intensidade do som. A ressonância acústica é gerada quando uma 

fonte emite um som de frequência igual à frequência de vibração natural de um receptor. Como em todo 

tipo de ressonância, ocorre uma espécie de amplificação do som, aumentando a intensidade deste. 

 ABSORÇÃO 

Certos materiais absorvem grande parte da energia transferida pela onda sonora, sendo o som refletido 

muito fraco. A cortiça e a lã são alguns exemplos de materiais que tem grande poder de absorção. 

Isolantes acústicos, geralmente feitos de materiais como espumas, são usados para “abafar” sons emitidos, 

diminuindo a intensidade e quantidade das ondas sonoras do meio em que estão instalados esses 

isolantes. 

 DIFRAÇÃO 

A difração do som é um fenômeno que está relacionado com a capacidade que o som tem de contornar 

obstáculos.  

PROPRIEDADES DO SOM 

Os sons têm diversas características que permitem distingui-los. Os diversos tipos de som distinguem-se 

através da: 

 ALTURA DO SOM 

A altura do som permite classificar os sons em agudos (altos ou finos) e graves (baixos ou grossos). 

 A altura do som depende da frequência da onda sonora!! Erroneamente, no dia a dia falamos que um 

som ALTO é quando o volume do aparelho que estamos usando está setado em alta escala. Isso é a 

INTENSIDADE!! 

http://cfq8.wordpress.com/2010/05/02/propriedades-do-som/
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Figura 3 - O voz masculina geralmente emite sons mais baixos que a voz feminina 

Quanto maior é a frequência da onda sonora, mais agudo é o som e maior a altura. 

Quanto menor é a frequência da onda sonora, mais grave é o som e menor a altura. 

 

 INTENSIDADE DO SOM 

A intensidade dom som permite classificar os sons em fortes e fracos. 

A intensidade do som esta relacionada com a amplitude da onda sonora. 

 

Figura 4 - O som do lançamento de um foguete é mais intenso que o canto do pássaro 

Quanto maior é a amplitude da onda sonora, mais forte é o som e maior a sua intensidade. 

Quanto menor é a amplitude da onda sonora, mais fraco é o som a menor a sua intensidade. 

 Aqui sim, é o “volume” do aparelho de som que altera essa AMPLITUDE da onda sonora. 

http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/alicia_keys_lead_wideweb__470x31321.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/pavarotti2.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/descular.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/bird.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/alicia_keys_lead_wideweb__470x31321.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/pavarotti2.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/descular.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/bird.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/alicia_keys_lead_wideweb__470x31321.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/pavarotti2.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/descular.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/bird.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/alicia_keys_lead_wideweb__470x31321.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/pavarotti2.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/descular.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/bird.jpg
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 TIMBRE 

Essa característica sonora que permite distinguir sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde 

que as ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Por exemplo: dois aparelhos 

musicais, violão e violino, por exemplo, podem emitir sons com a mesma frequência, mas com timbres 

diferentes, pois as ondas sonoras possuem formas diferentes. 

 

Figura 5 – No timbre, a forma da onda sonora é diferente. 

É muito difícil associar o timbre a uma única grandeza física, como fizemos para a intensidade (associada à 

energia) e a altura (associada à frequência).  

 EFEITO DOPLER 

O efeito Doppler é a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento 

relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador. Um exemplo típico do efeito 

Doppler é o caso de uma ambulância com a sirene ligada quando ela se aproxima ou se afasta de um 

observador. Quando ela se aproxima do observador o som é a cada segundo mais agudo e quando ele se 

afasta o som vai se tornando mais grave. Esse é um fenômeno característico de qualquer propagação 

ondulatória, e ele é muito mais presente no cotidiano do que pensamos.  

O Efeito Doppler é utilizado para medir a velocidade de objetos através de ondas que são emitidas por 

aparelhos baseados em radiofrequência ou lasers como, por exemplo, os radares. Na astronomia esse 

fenômeno é utilizado para medir a velocidade relativa das estrelas e outros objetos celestes em relação ao 

planeta Terra. E na medicina o efeito doppler é utilizado nos exames de ecocardiograma para medir a 

direção e a velocidade do fluxo sanguíneo ou do tecido cardíaco.  

O efeito Doppler não ocorre somente com o som. Como foi dito, esse fenômeno é característico de 

propagações ondulatórias, ou seja, é possível observar esse fenômeno com qualquer tipo de onda. Dessa 

forma, podemos observar o efeito Doppler com a luz, que também é uma onda. Para esse caso, o 

fenômeno do efeito Doppler se manifesta na mudança de cor que é percebida pelo observador, uma 

pessoa, por exemplo, que se aproxima de um sinal de trânsito que está vermelho, percebe a coloração 

vermelha mais intensa se ela estiver parada, pois a frequência de onda luminosa é maior do que quando a 

pessoa está em movimento. 

Para ondas sonoras, o efeito Doppler acontece devido à velocidade relativa entre a onda sonora e o 

movimento relativo entre o observador e/ou a fonte. Considerando: 

http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/onda_simples.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/onda_complexa.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/onda_simples.jpg
http://cfq8.files.wordpress.com/2010/05/onda_complexa.jpg
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Podemos determinar uma fórmula geral para calcular a frequência percebida (a efetivamente ouvida) pelo 

observador, ou seja, a frequência aparente. 

Supondo que o observador esteja em repouso e a fonte se movimente: 

APROXIMAÇÃO: há um encurtamento do comprimento da onda, relacionado à velocidade relativa, e a 

frequência real será menor que a observada, ou seja: 

 

Mas, como a fonte se movimenta, sua velocidade também deve ser considerada, de modo que: 

Substituindo λ1 no cálculo da frequência observada: 

 

Ou seja: 

 

AFASTAMENTO: há um alongamento aparente do comprimento de onda, nesta situação a dedução do 

cálculo da frequência observada será análoga ao caso anterior. 

 

No entanto: 

 

Então: 
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Podemos escrever uma fórmula geral para os casos onde a fonte se desloque e o observador fique parado, 

se utilizarmos: 

 

Sendo o sinal negativo utilizado quando a fonte se aproxima e positivo no caso em que a fonte se afasta. 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

1 - A velocidade do som na água, em comparação com sua velocidade no ar, é: 

a) maior  b) menor c) igual  d)  diferente, mas não é possível dizer se é maior ou menor.  

e) maior ou menor, dependendo da frequência do som que se propaga. 

2 - O eco de um grito é ouvido por uma pessoa 5s após ela ter gritado.  A velocidade do som no ar é de 

aproximadamente 340 m/s. Calcule a distância que se encontra da pessoa a superfície onde o som foi 

refletido. 

3 - O som mais agudo é som de: 

a) maior intensidade  b)  menor intensidade  c)  maior frequência.  

d) menor frequência  e)  maior velocidade de propagação.  

4 - Coloque falso (F) ou verdadeiro (V): 

(    )  Tanto o som quanto a luz são ondas transversais.  

(    )  Tanto o som quanto a luz podem se propagar no vácuo.  

(    )  Tanto a velocidade do som quanto a da luz dependem do meio de propagação. 

5 - Qual a faixa de frequência perceptível ao ouvido humano? 

6 - Qual a faixa de frequência perceptível para um cachorro? 
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7 - Utilizando os resultados dos dois exercícios anteriores, tente explicar o motivo de não escutarmos 

aqueles apitos para cães. 

8 - Um gato percebe freqüências que vão de 30 Hz até 45 000 Hz. Qual destes extremos representa o som 

grave e qual representa o som agudo? 

9 - O som se propaga com a mesma velocidade em todos os meios? Geralmente qual a relação que existe 

entre a velocidade e o meio material. 

10 - O que acontece com uma onda sonora quando você aumenta o volume do rádio? 

11 - Por que você tem que aumentar o volume se quiser ouvir o som a uma distancia maior? 

12 - Existem duas maneiras de alterarmos frequências em um aparelho de som (rádio). Uma delas é no 

botão da sintonia (tuning), e a outra é no equalizador. Qual a diferença entre eles, se ambos servem para 

alterar a frequência? 

13 - Olhando para um alto falante ligado, como você pode comprovar que o som é uma onda longitudinal? 

14 - (UFPR 2009) Quando ouvimos uma banda de rock ou uma orquestra sinfônica executar uma música, 

podemos distinguir o som emitido por cada um dos instrumentos tocados pelos músicos. Essa é uma das 

capacidades de nosso aparelho auditivo. A qualidade do som que nos permite diferenciar cada um dos 

instrumentos, mesmo quando tocando simultaneamente a mesma nota musical, é chamada de: 

a) amplitude  b) potência c) intensidade  d) timbre e) frequência 

15 - Um estudante, fazendo um experimento no laboratório de sua escola, acoplou um gerador de 

audiofrequência a um alto-falante. Aumentando, então, a frequência do aparelho de 200Hz para 2800Hz, 

ele notou que o som produzido pelo sistema ficou: 

 a) menos intenso ou mais fraco     b) mais alto ou agudo      c) mais baixo ou grave 

 d) mais rico em harmônicos           e) mais dissonantes.   

16 - Dois diapasões A e B emitem sons puros de frequências 400Hz e 800Hz, respectivamente. Aponte a 

alternativa correta: (Diapasão é um instrumento gerador de audiofrequências, constituído por uma haste 

de metal cuja frequência própria de vibração pode ser excitada por um impulso ou por um sistema 

oscilante acoplado à haste.) 

a) O som de A é mais agudo que o de B.  

b) O som de A é mais alto que o de B.  

c) O som de A é mais forte que o de B.  
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d) O som de A está uma oitava acima do de B.  

e) O som de A está uma oitava abaixo do de B.  

 

17 - A intensidade do som, em m W/m2, em um jardim sossegado, é da ordem de 10-4. Em um restaurante, 

tal valor é de 10-1. Se o limiar da audição se dá a 10-6 nas mesmas unidades, o nível sonoro em dB é:  

a) 20 para o jardim e 50 para restaurante;  

b) 20 para o jardim e 500 para o restaurante;  

c) 2 para o jardim e 5 para o restaurante;  

d) 100 para jardim e 105 para o restaurante;  

e) 50 para o jardim e 20 para o restaurante.  

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS - EXTRAS 

Intensidade Sonora 

1. A legislação brasileira proibe o uso de buzinas em regiões próximas a hospitais, escolas e dentro de túneis. Se um 
motorista buzinar dentro de um túnel com um nível de intensidade sonora igual a 90dB, considerando que a intensidade 

padrão do túnel o LSA. 

Se 10 motoristas buzinarem dentro de um túnel, simultaneamente, com mesma intensidade sonora, qual será o nível de 
intensidade sonora dentro do túnel? 

Para resolver este problema devemos considerar a equação que descreve a intensidade do nível sonoro, ou seja: 

 

Lembrando que a intensidade sonora equivalente ao limiar da sensação audível (LSA) é igual a: 

 

Usando estes dados e o que já foi dito no problema podemos calcular qual será a intensidade sonora de cada buzina: 
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Conhecendo a intensidade de cada buzina podemos descobrir a intensidade resultante das 10 buzinas funcionando 
simultaneamente: 

 

Então basta calcularmos o nivel da intensidade sonora para as 10 buzinas: 

 

Caso o estudante não tenha entendido as propriedades dos logaritmos utilizadas, consulte: 

http://www.somatematica.com.br/emedio2.php 

Tubos sonoros 

1. No tubo de Kundt, ilustrado abaixo, uma fonte sonora emite som na frequência de 825Hz. No interior do tubo existe 

uma quantidade de pó de cortiça, que fica acumulada em distâncias espaçadas de 20cm. Qual é a velocidade de 
propagação da onda sonora no tubo? 

 

http://www.somatematica.com.br/emedio2.php
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A distância de 20cm citada no problema equivale a distância entre dois nodos da onda sonora, pois nesses pontos a onda 
"deixa" espaço vago para que a matéria se acumule. Sabendo que o comprimento de onda equivale a distância entre 3 
nodos, concluímos que o comprimento da onda sonora é 40cm. Sabendo isso, basta calcularmos a velocidade de 
propagação, já que conhecemos a frequência: 

 

Efeito Doppler 

1. Um trem bala passa apitando pela plataforma de uma estação. Uma pessoa que esta parada na plataforma ouve o 

silvo com frequência de 450Hz. Após a passagem do trem, a frequência do apito parece cair para 300Hz. Qual a 
velocidade com que o trem bala anda? Considera velocidade do som igual a 340m/s. 

Utilizando a equação generalizada do efeito Doppler: 

 

No primeiro caso, quando o trem se aproxima e o observador permanece parado: 

 

No segundo caso, quando o trem se afasta e o observador permanece parado: 

 

Para encontramos a velocidade do trem,  podemos isolar a frequência do som emitido pelo apito e resolver a equação, ou 
podemos dividir uma equação pela outra: 
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(Acessos em Set-2012) 

 

 

 

  

http://cfq8.files.wordpress.com/2010/04/e1.jpg
http://www.brasilescola.com/fisica/ondas-sonoras.htm
http://www.infoescola.com/fisica/ondas-sonoras/
http://www.brasilescola.com/fisica/o-efeito-doppler.htm
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Acustica/doppler.php
http://www.coladaweb.com/exercicios-resolvidos/exercicios-resolvidos-de-fisica/acustica
http://www.sofisica.com.br/conteudos/exercicios/acustica2.php
http://ww2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/exercicios.htm
http://www.infoescola.com/fisica/acustica/exercicios/
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Exercícios de Vestibulares e ENEM sobre acústica 

01. (FUVEST) Uma corda de violão tem 0,60m de comprimento. Os três maiores comprimentos de ondas 

estacionárias que se podem estabelecer nessa corda são (em metros):  

a) 1,2; 0,60; 0,40;   b) 1,2; 0,60, 0,30;   c) 0,60; 0,30; 0,20;   d) 0,60; 0,30; 0,15;   e) 0,60; 0,20; 0,12.  

02. Um violinista deseja aumentar a freqüência do som emitido por uma das cordas do seu instrumento. 

Isto poderá ser conseguido:  

a) aumentando-se o comprimento vibratório e tracionando-se mais intensamente a corda;  

b) diminuindo-se o comprimento vibratório e tracionando-se menos intensamente a corda;  

c) diminuindo-se o comprimento vibratório e tracionando-se mais intensamente a corda;  

d) aumentando-se o comprimento vibratório e tracionando-se menos intensamente a corda;  

e) todas as sugestões são inadequadas para que o violinista consiga seu objetivo.  

03. (MED. ABC) Têm-se duas cordas sonoras de mesmo material uma delas tem 0,60cm de comprimento, 

1,00mm de diâmetro, é tensa por um peso de 4,00kgf e vibra com freqüência fundamental de 400cps; a 

outra tem 40,0cm de comprimento, 2,00mm de diâmetro e é tensa por peso de 9,00kgf. A freqüência 

fundamental desta corda vale:  

a) 450cps   b) 800cps   c) 660cps   d) 60cps   e) 150cps  

04. (UNISA) um tubo sonoro aberto de 50cm de comprimento emite um som cuja frequência é de 1360Hz. 

Sendo o módulo da velocidade de propagação do som no ar igual a 340m/s, o som emitido é o ________ 

harmônico.  

a) segundo   b) terceiro   c) quarto   d) quinto   e) sexto  

05. Um estudante, fazendo um experimento no laboratório de sua escola, acoplou um gerador de 

audiofreqüência a um alto-falante. Aumentando, então, a freqüência do aparelho de 200Hz para 2800Hz, 

ele notou que o som produzido pelo sistema ficou:  

a) menos intenso ou mais fraco;     b) mais alto ou agudo;     c) mais baixo ou grave;  

d) mais rico em harmônicos;          e) mais dissonantes.  

06. Dois diapasões A e B emitem sons puros de freqüências 400Hz e 800Hz, respectivamente. Aponte a 

alternativa correta:  

a) O som de A é mais agudo que o de B.  



Apostila de Física – Acústica e Óptica Prof. Ricardo Lobosco - 2012 

 

rlobosco@aedu.com 
 

17 

 

b) O som de A é mais alto que o de B.  

c) O som de A é mais forte que o de B.  

d) O som de A está uma oitava acima do de B.  

e) O som de A está uma oitava abaixo do de B.  

07. A intensidade do som, em m W/m2, em um jardim sossegado, é da ordem de 10-4. Em um restaurante, 

tal valor é de 10-1. Se o limiar da audição se dá a 10-6 nas mesmas unidades, o nível sonoro em dB é:  

a) 20 para o jardim e 50 para restaurante;  

b) 20 para o jardim e 500 para o restaurante;  

c) 2 para o jardim e 5 para o restaurante;  

d) 100 para jardim e 105 para o restaurante;  

e) 50 para o jardim e 20 para o restaurante.  

08. (UFU) O efeito Doppler-Fizeau está relacionado com a sensação de:  

a) variação de altura do som;  

b) variação de timbre do som;  

c) aumento de intensidade do som;  

d) diminuição de intensidade do som;  

e) constância da altura do som.  

9. (ITA) Considere a velocidade máxima permitida nas estradas sendo exatamente 80km/h. A sirene de um 

posto rodoviário soa com uma freqüência de 700Hz, enquanto um veículo de passeio e um policial 

rodoviário se aproximam emparelhados. O passeio dispõe de um medidor de freqüências sonoras. Dado o 

módulo da velocidade do som, 350m/s, ele deverá multar o motorista do carro quando seu aparelho medir 

uma freqüência sonora de, no mínimo:  

a) 656Hz    b) 745Hz     c) 655Hz    d) 740Hz    e) 860Hz 

Respostas: 

01 - A 02 - C 03 - A 04 - C 05 - B 

06 - E  07 - A 08 - A 09 - B 
 

http://www.coladaweb.com/fisica/fisica-geral/efeito-doppler
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ÓPTICA – A LUZ 

Óptica é a parte da Física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento se deu a partir 

da publicação da Teoria Corpuscular da Luz, por Isaac Newton, teoria que admitia que a luz era formada 

por um feixe de partículas. 

 
Sol: Fonte de luz primária incandescente. 

Define-se luz como sendo o agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. 

A Luz é uma onda eletromagnética e sua velocidade de propagação no vácuo é de aproximadamente 

300.000 Km/s (3.108 m/s). A velocidade da luz no ar é muito próxima da velocidade no vácuo, e podemos 

sempre aproximá-la par ao valor acima mencionado. Sendo uma ONDA, podemos falar em comprimento 

de onda, amplitude e frequência. Observe a figura abaixo, que dá uma maior visão de onde se encaixa o 

espectro luminoso visível pelos seres humanos: 

 

A “cor” da luz é determinada pela frequência da onda. Abordaremos esse assunto mais adiante. 
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A óptica é dividida em: 

1) Óptica Geométrica: Estuda os fenômenos luminosos baseados em leis empíricas (experimentais), 

que são explicados sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. A óptica 

geométrica usa como ferramenta de estudo a geometria. 

2) Óptica Física: Estuda a compreensão da natureza física da luz e fenômenos como interferência, 

polarização, difração, dispersão entre outros. 

RAIOS DE LUZ 

São linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. A ideia de raios de luz é 

puramente teórica, e tem como objetivo facilitar o estudo. 

Um conjunto de raios de luz, que possui uma abertura relativamente pequena entre os raios, é 

chamado de Pincel Luminoso. 

O conjunto de raios luminosos, cuja abertura entre os raios é relativamente grande, é chamado Feixe 

Luminoso.  

 

Os Feixes Luminosos ou os Pincéis Luminosos podem ser classificados em: 

 

• Cônico divergente 

Os raios luminosos partem de um único ponto (P) e se espalham.  

 

• Cônico convergente 

Os raios luminosos se concentram em um único ponto.  
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• Cilíndrico  

Os raios luminosos são todos paralelos entre si. Nesse caso a fonte de luz encontra-se no infinito, e 

denomina-se fonte imprópria. 

 

FONTES DE LUZ 

As fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja ela própria ou refletida. Fontes de luz podem ser 

classificadas em:  

• Fontes de luz Primárias: são fontes de luz que emitem luz própria. Elas podem ser: 

Incandescentes: Quando emitem luz a altas temperaturas. Exemplos: o sol, a chama de uma vela e as 

lâmpadas de filamento. 

Luminescentes: Quando emitem luz a baixas temperaturas. As fontes de luz primária luminescentes poder 

ser fluorescentes ou fosforescentes. Exemplos são as chamadas lâmpadas frias e as modernas LED. 

Fluorescentes: emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Exs: Lâmpadas 

fluorescentes.  

 

Fosforescentes: Emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. 

Nessas fontes de luz a energia radiante é proveniente de uma energia potencial química. Exs: 

Interruptores de lâmpadas e ponteiros luminosos de relógios.  

• Fontes Secundárias: são aquelas que emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Ex: Lua, cadeiras, 

roupas, pessoas, plantas, água, etc.  

 

PRINCÍPIOS DA ÓPTICA GEOMÉTRICA  

 Lei da Propagação Retilínea da Luz  

Nos meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. 

 Lei da Independência dos Raios Luminosos 

Quando raios luminosos se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se os outros não 

existissem. 

Mais adiante, veremos os detalhes dessas leis. 
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FENÔMENOS LUMINOSOS 

AS LEIS E OS TIPOS DE REFLEXÃO LUMINOSA 

A reflexão da luz é um dos fenômenos ópticos mais importantes do nosso cotidiano: graças a ela 

conseguimos enxergar tudo o que nos rodeia. 

O mecanismo que descreve esse fenômeno é bem simples. Uma fonte de luz emite raios luminosos que 

incidem nos objetos que estão a sua volta. Após incidirem nos objetos, esses raios voltam ao meio de onde 

vieram e assim chegam aos nossos olhos. 

Dependendo do objeto, a luz que é refletida chega com maior ou menor intensidade, pois ela pode ser 

mais ou menos absorvida. Os objetos de superfície clara apresentam uma maior reflexão da luz, enquanto 

os de superfície escura têm maior absorção. 

AS LEIS DA REFLEXÃO 

A reflexão, assim como muitos outros fenômenos físicos, obedece a duas leis. Antes de enunciá-las, é 

necessário que entendamos o fenômeno da reflexão luminosa. Considere um raio de luz que se propaga 

em um meio físico. Quando esse raio incidir na superfície que o separa de um meio diferente, diremos que 

sofreu uma reflexão se ele voltar ao meio de origem. Observe a figura abaixo. 

 

 

 

Sabendo o que é o fenômeno da reflexão, vamos enunciar suas leis. A primeira delas é: 

 

 

http://educacao.uol.com.br/fisica/ult1700u18.jhtm
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É uma lei clara e de fácil compreensão: se um raio incide em um plano geométrico, após a sua reflexão, ele 

deverá obrigatoriamente estar no mesmo plano geométrico. 

A segunda lei da reflexão está enunciada no quadro abaixo: 

 

 

 

Para entendê-la, vamos explicar o que são os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão. No ponto em 

que a luz incidir na superfície de separação dos dois meios, devemos levantar uma reta. Essa reta é 

chamada de reta normal, e o ângulo que faz com a superfície é de 90 graus. Feita a sua construção, 

surgirão dois ângulos. Um ângulo entre o raio incidente e a reta normal, conhecido como ângulo de 

incidência, e outro entre a reta normal e o raio refletido, conhecido como ângulo de reflexão. 

 

A segunda lei diz que esses ângulos são sempre iguais. A figura abaixo deixará essa explicação mais clara. 

 

 

 

 

 

,onde i e r são respectivamente os ângulos de incidência e reflexão. 

REFLEXÃO REGULAR, DIFUSÃO E ABSORÇÃO LUMINOSA 

A reflexão regular ocorre quando, após incidir em uma superfície, um feixe de luz reflete de maneira 

regular. Esse tipo de reflexão ocorre nos espelhos, superfícies polidas e na superfície da água quando essa 

não se agita, como, por exemplo, na superfície de um lago em um local sem vento. 
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A difusão luminosa ocorre quando a luz incide sobre uma superfície rugosa, como ocorre com a maioria 

dos objetos que nos cercam. Ao incidir sobre esses objetos, a luz volta ao meio de origem difundindo-se, 

ou seja, ela se espalha. Uma consequência importantíssima dessa reflexão é o fato de que, graças a ela, é 

possível enxergar os objetos, as pessoas, enfim, o mundo a nossa volta. 

 

 

Na figura acima vemos uma representação da reflexão difusa. O que pode vir a nossa mente é que ela viola 

a segunda lei da reflexão. Mas isso não é verdade: como a superfície é irregular, os raios de luz incidem em 

pontos de diferente geometria da superfície de separação. Com isso, cada raio de luz terá um ângulo de 

incidência diferente, com o seu ângulo de reflexão correspondente. 

Existem algumas superfícies que não refletem e nem difundem a luz totalmente. Pelo contrário, elas 

absorvem a maior parte da luz. É o que se chama de absorção luminosa. Essas superfícies têm como 

característica a cor escura, sendo as de cor preta as que apresentam a maior taxa de absorção. 

Também é importante assinalar que as superfícies que mais facilmente absorvem a luz são as que a melhor 

transformam energia luminosa em energia térmica. É por isso que se aconselha o uso de roupas claras nos 

dias quentes, já que as de cor escura esquentarão bem mais. 
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REFRAÇÃO LUMINOSA 

A refração é um fenômeno pelo qual a luz passa deum meio para outro, e sofre uma variação em sua 

velocidade de propagação, podendo ser acompanhada de um desvio da direção de propagação da luz. 

 

Onde: 

RI – raio incidente        RR – raio refratado        θi  - ângulo de incidência         θr   - ângulo de refração 

 

ÍNDICE DE  REFRAÇÃO 

A)ABSOLUTO  

É a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz num meio. Este número expressa o 

quanto a luz será mais lenta no meio do que no vácuo, pois no vácuo a luz tem sua velocidade maior: 

 

Onde: 

n = índice de refração absoluto           c = velocidade da luz no vácuo (c = 3x108 m/s) 

v = velocidade da luz no meio 

Obs. O índice de refração do vácuo é igual a 1 e o do ar é aproximadamente igual a 1. 
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Podemos obter algumas conclusões importantes: 

1- O índice de refração absoluto é uma grandeza adimensional, isto é, não possui unidade de medida. 

2- Qualquer meio material deve apresentar um índice de refração maior que 1 (n > 1). 

B) RELATIVO 

É a relação entre os índices de refração de dois meios diferentes. Esta comparação se torna interessante 

quando relacionamos as velocidades da luz nos dois meios: 

  

  
  

  

  
       =      

Onde: 

nA = índice de refração do meio A     nB = índice de refração do meio B 

vA = velocidade da luz no meio A      vB = velocidade da luz no meio B 

MEIO MATERIAL ÍNDICE DE REFRAÇÃO (N) 

AR 1,00 

ÁGUA 1,33 

VIDRO 1,50 

GLICERINA 1,90 

ÁLCOOL ETÍLICO 1,36 

DIAMANTE 2,42 

ACRÍLICO 1,49 

Tabela 2 - índice de refração da luz em meios mais comuns 

LEI DA REFRAÇÃO 

1ª Lei: o raio incidente, o raio refratado e a linha normal são coplanares, ou seja, estão contidos num 

mesmo plano. 
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2ª Lei: a luz, ao passar de um meio para o outro e sofrer um desvio, terá sua direção determinada pela Lei 

de Snell-Descartes (estudiosos da luz e dos fenômenos luminosos): 

nA sen θi = nB sen θr 

onde: 

nA = índice de refração do meio A        nB = índice de refração do meio B 

θi = ângulo de incidência          θr = ângulo de refração 

Comparando-se dois meios, aquele que apresentar maior índice de refração é dito mais REFRINGENTE, que 

o outro, e o que tiver menor índice de refração, menos REFRINGENTE. 

REFRINGÊNCIA 

Quando a luz vai de um meio MAIS refringente para um meio MENOS refringente, o raio de luz se afasta da 

normal, pois sua velocidade aumenta:  

 

Já para um meio MAIS refringente, o raio de luz se aproximada normal, pois sua velocidade diminui: 
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Ângulo limite 

Existe uma situação física em que a luz não passa de um meio para outro. Quando isso ocorre, dizemos que 

ali ocorreu o fenômeno do ângulo limite (L) ou reflexão total. Para que este fato ocorra, o raio luminoso 

tem que incidir de um meio mais refringente para um meio menos refringente, sempre. Observe: 

 

  

Na figura anterior os raios 1 e 2 ainda refratam, mas o raio 3 já não refrata, pois aumentamos um pouco 

mais seu ângulo e ocorreu a reflexão total. Para calcularmos este ângulo, basta conhecermos os índices de 

refração dos meios: 
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Onde, 

L = ângulo limite 

nMENOR = índice de refração de menor valor dos dois meios  (normalmente o ar) 

nMAIOR = índice de refração de maior valor dos dois meios 

Luz e Cor 

INTENSIDADE DA LUZ 

A Intensidade de uma fonte luminosa está relacionada com a amplitude da onda luminosa da seguinte 

forma: 

Intensidade Forte 

 

Quanto maior a Amplitude da onda luminosa, maior é a Intensidade da luz. 

Intensidade Fraca 

 

Quanto menor a Amplitude da onda luminosa, menor é a Intensidade da luz. 

COR DA LUZ 

A cor da luz está relacionada com a frequência de vibração da onda luminosa: 
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- Menor frequência (maior comprimento de onda) corresponde a cores próximas do vermelho; 

- Maior frequência (menor comprimento de onda) corresponde a cores próximas do violeta. 

Quanto maior a frequência da luz, maior a quantidade de energia que esta transporta. 

O ESPECTRO ELECTROMAGÉTICO 

O espectro eletromagnético é o conjunto de radiações eletromagnéticas conhecidas. De todas as radiações 

eletromagnéticas, apenas a luz é captada pelo olho humano. Existem, contudo outras radiações muito 

importantes, mas que o nosso olho não consegue captar: 

 

- As Radiações com menor frequência, e por isso com menor energia, são as Ondas Rádio; 

- As Radiações com maior frequência, e por isso com maior energia, são os Raios ϒ (Raios Gamma); 

- A Luz Visível é a única que os nossos olhos são capazes de detectar. 
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Se você já teve a oportunidade de caminhar por uma floresta e conseguiu ver um raio de luz que consegue 

passar pela folhagem das árvores, rapidamente percebeu que esse raio de luz é esbranquiçado: 

 

De fato, é habitual dizer-se que a luz proveniente do Sol é luz branca. Contudo, no século XVII, Isaac 

Newton observou que esta luz branca resulta da combinação de diferentes cores. Ele verificou que quando 

um raio de luz branca atravessava um cristal ou um prisma óptico, era dividido em diferentes cores, ao que 

se dá o nome de Dispersão ou Decomposição da Luz. 

 

Dispersão de um raio de luz branca por um prisma óptico. 

Desta forma, Newton conseguiu explicar um fenômeno natural que há muito deixava as pessoas 

intrigados: O ARCO-ÍRIS 
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O arco-íris forma-se quando um raio de luz branca atravessa uma gota de água, deixando ver todas as 

cores que o constituem. As cores presentes num raio de luz branca são as indicadas em seguida: 

 

AS CORES 

Das cores apresentadas acima, há três que são fundamentais e que combinadas permitem obter todas as 

outras. São elas o Vermelho, o Amarelo e o Azul.  
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Tal como é possível ver no esquema acima, onde se mostram três circulos com a mesma intensidade, mas 

com cores diferentes: 

- Vermelho + Amarelo = Laranja; 

- Vermelho + Azul = Violeta; 

- Azul + Amarelo = Verde. 

A partir dessas cores, são formadas todas as demais possíveis em diferentes combinações e proporções de 

quantidades de cada uma. 

A COR DOS OBJETOS 

A cor de um objeto resulta da cor da luz que este consegue refletir. A luz que o objeto é capaz de refletir 

depende: 

- do material de que é feito o objeto; 

- da cor da luz que ilumina o objeto. 

Por exemplo, uma rosa vermelha consegue absorver todas as cores exceto o vermelho, que reflete. 

Quando olhamos para a rosa a luz captada pelos nossos olhos é vermelha, pois é a única que a rosa está a 

refletir: 

 

Para objetos de outras cores, a conclusão é semelhante: 

     

VERDE AZUL AMARELA VIOLETA AZUL CLARO 
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OBJETOS BRANCOS E OBJETOS PRETOS 

Os objetos brancos não absorvem nenhuma cor, refletem todas as cores - o branco resulta de uma mistura 

de todas as cores. Os objetos pretos absorvem todas as cores, não refletem nenhuma - O preto é a 

ausência de cor. 

Objetos Brancos 

 

Os objetos brancos reenviam todas as cores da luz branca. 

Objetos Pretos 

 

Os objetos pretos não reenviam nenhuma das cores da luz branca.  

Como a luz é fonte de energia, os corpos escuros tendem a absorver essa energia (luminosa), 

transformando-a em energia térmica e consequentemente irradiando parte desse calor ao meio que se 

encontra. 
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Exercícios Propostos sobre Refração (com resposta ao final) 
Questão 1 

A luz vermelha se propaga no vácuo com velocidade 3.108 m/s e no vidro com velocidade de 2,5.108 m/s. Um raio de luz 

que se propaga do vidro para o vácuo incide com 30°. 

a. Determine o seno do ângulo de refração 

b. Faça um esquema da refração. 

Questão 2 

Na refração de um raio luminoso monocromático, os ângulos de refração e de incidência valem, respectivamente, 45° e 

30°. Determine o índice de refração relativo do meio que contém o raio refratado em relação ao meio que contém o raio 

incidente. 

Questão 3 

(PUCCAMP-SP) Um recipiente contém líquido de índice de refração absoluto igual à 1,6, até uma altura h. Um raio de 

luz proveniente de uma fonte de luz M, que está no fundo do recipiente, se refrata na superfície do líquido e passa rente à 

parede lateral do recipiente, como mostra o esquema abaixo. Considerando as medidas da figura, determine o valor da 

altura h. 

 

Questão 4 

(Fatec-SP) Na figura, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. 
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Com base nessas informações, determine o índice de refração do meio B. Dados: sen37º = 0,60 e sen53° = 0,80 

Devemos concluir que o índice de refração do meio B é: 

a)0,5 b)1,0 c)1,2 d)1,5 e)2,0 

Resposta Questão 1 

a) 

n1.senӨ1 = n2.sen Ө2 

[(3.108/3.108)].senӨ1 = [(2,5.108/3.108)].sen30° 

senӨ1 = [(2,5./3)].0,5 

senӨ1 = 0,416 (Ө1 = 65°) 

b) 

 

Resposta Questão 2 

n’senӨ’ = n”senӨ” 

n’.sen45° = n”sen30 

n’.*(√2)2+ = n”.1/2 

n’/ n” = *(√2)2+ 

Resposta Questão 3 

na.senӨa = nl.senӨl 

1.(4/5) = 1,6.(3,5/x) 

4/5 = 5,6/x 

4x = 28 
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X = 7m - medida da hipotenusa do triângulo formado dentro do líquido. 

 

Olhando para o triângulo retângulo dentro do líquido novamente. 

72 = 3,52 + h2 

49 = 12,25 + h2 

h2 = 49 - 12,25 

h = (√36,75) 

h = 6 em valor aproximado. 

Resposta Questão 4 

Na.sena = Nb.senb 

2.sen37° = Nb.sen53° 

2.0,60 = Nb.0,80 

1,2 = Nb.0,8 

Nb = 1,2/0,8 

Nb = 1,5 
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