
ÁUDIO, ENGENHARIA ÁCUSTICA, MÚSICA E INSTRUMENTOS 
 
O ouvido humano: sons na faixa de até 20 kHz,  
 

• limite superior tende a decrescer com a idade.  
 
A faixa de sons perceptíveis pelo ouvido humano é da ordem de 10 oitavas, ou 210, ou 

1024:1, ou seja,  

• 16 Hz a 16 kHz (assume-se que a faixa audível tipicamente é de 20 Hz a 20 kHz). 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 Espectro de voz 
 



     
 

Modelo do trato vocal. 
 
 
 
 
 
 



Três características diferem os sinais sonoros:  
 

altura do som, 
intensidade 

timbre. 
 
• A altura do som relaciona-se com a freqüência (audível 20 Hz a 

20 kHz). Um som mais baixo (respect. alto) é mais grave (respect. 

agudo).  

 

• A intensidade relaciona-se com a amplitude dos coeficientes de 

Fourier da decomposição. A faixa de freqüências entre dois tons é 

referida como intervalo. 

 



   intervalo 
  1/1 uníssona 
  3/2 quinta 
  4/3 quarta 
  2/1 oitava. 
 

 Por exemplo, um dó com fundamental 500 Hz está uma quinta acima de 

uma nota sol em 375 Hz.  

 
Um tom em 1 kHz corresponde a um dó uma oitava acima do dó em 500 

Hz. A escala musical é sempre em escala logarítmica, sendo adotada a base 
2 (oitavas). As notas são caracterizadas pela fundamental. 

 
 

 A amplitude especifica a intensidade do som, i.e., a potência produzida 

pela fonte sonora.  

 



O timbre especifica a combinação harmônica gerada. Em todos os 

instrumentos musicais, o som é constituído de uma nota fundamental e certo 

número de harmônicos que o caracterizam. Os primeiros harmônicos 

determinam o timbre do som e os de ordem mais elevada tem importância no 

"brilho".  
 

Um violino, uma flauta e um piano produzindo uma mesma nota dó (mesma 

freqüência), fornecem sons ligeiramente diferentes, pois embora produzam a 

fundamental (dó), o conteúdo harmônico produzido por cada instrumento é diferente.  
 
Pela mesma razão, duas pessoas repetindo a mesma frase produzem 
apresentam timbres diferentes, permitindo reconhecer o falante. A flauta doce, 
por exemplo, é um dos instrumentos musicais de som mais puro, i.e., de 
menor conteúdo harmônico. 
 



 
Figura 1. a) Forma de onda de uma nota dó pura em 512 Hz b) Mesma nota emitida 

por um piano c) Mesma nota emitida por um órgão. 
 
 A escala diatônica (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó) já era usada pelos gregos 

antigos e tornou-se a escala de referência da música ocidental 

contemporânea.  

 
O Músico italiano Guido d'Arezzo (1a metade do séc. XI) adaptou o 

sistema musical usado na Grécia antiga:  



Criou nomes latinos e desenvolveu um sistema de linhas, espaços e sinais. 

 

Para ensinar este sistema, usou um Hino em honra de São João Batista 
(composto no séc. VII) 

 
 
GUIDO d’AREZZO E AS OITAVAS 
 

metade do século XI (usado na Grécia) 

 

hino honorifico à São João Baptista, composto no  fim do séc. VII 

Monumenta Monódica Medii Aevi 

 



 

 
Ut queant laxis  Para que possam livremente 
Resonare fibris  Os teus servos proclamarem 
Mirage storum  as maravilhas 
Famuli tuorum             dos teus feitos 
Solve polluti   absorve-os 
Labii reatum   purifica os seus lábios 
Sancte Johannes  Ó São João. 
 
  



A cada oitava (dobro da freqüência), as notas se reproduzem. Por 

exemplo, 250 Hz corresponde a um dó, uma oitava acima, em 500 Hz, tem-se 

novamente um dó. A escala internacional (Londres 1939) hoje adotada define 

o Dó em 512 Hz. 
 
 

1    9/8  5/4  4/3  3/2  5/3  15/8  2 
do   ré   mi  fá  sol  lá    si    dó 

  
 
Os intervalos musicais (dentro de uma oitava). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVALO TOM f2/f1  
prima dó 1,000  1/1 

semitom dó # 1,042 25/24 
2a menor ré ß 1,080 27/25 
2a maior ré 1,125  9/8 

2ª sustenida ré # 1,172 75/64 
3a menor mi ß 1,200 6/5 
3a maior mi 1,250 5/4 
4a bemol fá ß 1,280 32/25 

3a aumentada mi# 1,302 125/96 
4a fá 1,133 4/3 

4a aumentada fá # 1,389 28/18 
5a bemol sol ß 1,440 36/25 

5a sol 1,500 3/2 
5

a
 sustenida sol # 1,562 25/16 

6a menor lá ß 1,600 8/5 
6a maior lá 1,667 5/3 

6
a
 sustenida lá # 1,736 125/72 

7a menor si ß 1,800 9/5 
7a maior si 1,875 15/8 
8a bemol dó ß 1,920 48/25 

7ª sustenida si # 1,953 125/64 
8a dó 2,00 2/1 



Consonâncias (concordantiae) e issonâncias (discordantiae). 
 
 
 Outro aspecto interessante, relacionado com uma "harmonia oculta" entre 

dois tons, usada desde o século XIII, são as consonâncias e dissonâncias. 

Certos sons, quando são ouvidos simultaneamente, produzem impressão 

agradável; outros produzem uma sensação desagradável de tensão.  

 



 
Em 1877, Hermann von Helmholz fundamentou a consonância na 

estrutura harmônica interna dos dois sons que formam o intervalo musical: 

 

Quando as fundamentais destes sons estão em uma razão simples, e.g. 

3/2, alguns entre os primeiros harmônicos da série (neste caso, 2o e 3o) 

entram em coincidência, provocando uma agradável sensação de fusão.  

 

Quando certos harmônicos estão próximos (mas são diferentes) e 

provocam batimentos que perturbam a audição, identifica-se uma 

dissonância.  

 

 
 



 
 A figura mostra uma curva de consonância obtida com dois tons, fixando 
o primeiro deles em dó e variando o outro continuamente desde o uníssono 
(1/1) até uma oitava acima (2/1), i.e., o próximo dó. 
 

 



Figura. Curva de consonância obtida a partir de dois tons contendo seis 
harmônicos cada. 

Exercício. Verifique que dó e sol estão em consonância, enquanto que 

dó e si estão em dissonância. 

 

Dó uníssona 

Ré 2ª maior 

Mi 3ª maior 

Fá quarta 

Sol quinta 

Lá 6a maior 

Si 7a maior 



Dó oitava 
 
 

Tabela. Intervalos musicais: a escala temperada. 
 
 

TOM f2/f1  
dó 1,000  1 

dó # ou ré β 1,0595 12 2  
ré 1,1225 6 2

ré # ou mi β 1,1892 4 2  
mi 1,2699 3 2
fá 1,3348 12 32

fá # ou sol β 1,4142 2  
sol 1,4983 12 128

sol # ou lá β 1,5874 3 4  
lá 1,6818 4 8

lá # ou si β 1,7818 6 32

si 1,8877 12 048.2

dó 2,000 2 



 

Classificação das vozes 
 
 

 BAIXO 

 BARITONO 

 TENOR 

 CONTRALTO 

 MESO-SOPRANO 

 SOPRANO 

 



 
Instrumentos de corda 
 
Violão, piano, lira, harpa, citara, violino em pizicatto, ... 
 

  Fundamental        ρ
τ

L
w

2
1

0 =
 

 
 

L  comprimento da corda 

τ  tensão na corda 

ρ  espessura da corda 

 
Há efeitos especiais, comuns aos instrumentos de cordas friccionadas: 



 
 
• pizzicato –  quando se beliscam as cordas com os dedos sem usar o arco; 

• com legno – com a madeira do arco, roçando ou batendo; 

• surdina – espécie de grampo que limita a ressonância, diminuindo a intensidade do som. 

 

 
Figura.  Harmônicos de um violão (três primeiros harmônicos). 

 
 
FAMILIA DO VIOLINO 



 
 
• Contrabaixo  (baixo) 

• Violoncelo   (tenor) 

• Viola    (contralto) 

• Violino    (soprano) 

 



 
 

 



 
 

Figura. Teclado de um piano, mostrando diversas oitavas. Observe o uso da escala temperada. A nota 

lá é indicada em duas oitavas consecutivas.  

 

A mais grave nota do piano tem freqüência 28 Hz, e a mais alta 4.186 Hz. 
 

 
 



Instrumentos de sopro 
 
 

Além dos instrumentos de corda, há muitos outros de sopro, baseados em tubos 
sonoros. 
 
Flauta transversal ou doce, Oboé, Corne inglês, Clarinete, Fagote, Trompete, 

Saxofone, Trompa, Trombone, Tuba ou Órgão de foles... 

 
Figura. Ilustração (a) Oboé e (b) Sax tenor. 

 
 



As freqüências emitidas são harmônicas de uma fundamental dada por 
 
  Fundamental  L

vf
20 =  (tubos abertos) ou L

vf
40 =  (tubos fechados) 

 
L  comprimento da corda (m) 
 
v  velocidade de propagação do som (m/s) – típico de 340 m/s. 
 
 
Um tubo de 1 m de comprimento: 

 
 emite fundamental de 85 Hz e múltiplos dela. 

 
 



Instrumentos de percussão 
 
 

São instrumentos basicamente rítmicos.  
 
 
O som é produzido por vibrações transversais numa membrana 

bidimensional estendida sobre uma cavidade ressoante ou em corpos 

sólidos. 
 
 
 
Triângulo, Prato, Caixa, Conga, Bombo, Pandeiro, Tantã, Agogô; Tímpano, Carrilhão, Xilofone, 

Celesta, Glockenspiel, Marimba, Vibrafone...  
 
 
 
 
 
 
 
 



Membranas vibrantes e discos metálicos, típicos de instrumentos de 
percussão, possuem uma forma de freqüência fundamental que é típica e parecida 
uma com a outra.  

 

membranas esticadas com densidade linear δ (kg/m) e raio R.  
 
 
A freqüência de ressonância neste caso vale: 
 

δ
T

R
f 382,0

0 =
. 



 
 

Figura. Ilustração do movimento de primeiro e segundo harmônico de uma membrana esticada. 
 

Os instrumentos podem ser emulados eletronicamente via sintetizadores.  
 
 

Linguagem de transmissão de dados digital especialmente destinada à música, denominada MIDI (do 

inglês: musical instrument digital interface), que interliga qualquer instrumento musical a um sintetizador 

por meio de um cabo conector.  

 
 



A Engenharia Acústica é um ramo da engenharia elétrica que lida com sons e vibrações e 

tipicamente envolve as seguintes tarefas: 

 

• Gravar e/ou reproduzir sons. 

• Sintetizar sons. 

• Identificar falantes, verificar integridade de gravações etc. 

• Reduzir sons indesejáveis. 

• Usar sons (ou ultra-sons) como um indicativo de outra propriedade física (e.g. diagnóstico 
médico, sonar). 
 

 



Estereofonia refere-se a um sistema de áudio com dois canais, referindo-se à sua distribuição espacial. É 
freqüentemente binaural, no qual duas trilhas distintas são gravadas (freqüentemente de forma simultânea). 
 

 
Figura. Modos de gravação: mono, estéreo e quadrifônico. 

 
 
 
 
 
 



 
     Mixagem                                reprodução estereofônica  

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela. Tipos de Alto-Falantes. 
 

Tipo de 

FTE 

tamanho Faixa de freqüências Características principais 

 

Sub-woofer 

 

12” 
(34”) 

 

20 – 100 Hz 

 

<16 Hz são mais “sentidas” que 

ouvidas. 

Woofer 12” 

(18”) 

100 – 500 Hz. A localização não é crítica, pois são 

omnidiretional. 

Midrange 5” 500 Hz – 6 kHz contém a maior parte da energia de 

de voz ou música. 

Tweeter 1” 6 – 20 kHz responsável pelo “brilho” do som; 

localização crítica, pois é altamente 

direcional. 
 



 
 

Figura. Faixa de freqüências relevantes de certos instrumentos musicais: violino, violoncelo, trompete, 

tambores, tuba, piano e órgão. Alcance típico da resposta de alto-falantes (tweeter, midrange e woofer). 

 



POSIÇÃO TÍPICA DE ORQUESTRA 

 



Estúdio de gravação 


