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Resumo 

 

 

O presente trabalho vislumbra o estudo da bioacústica ao longo de sua evolução até os 

dias atuais, enfatizando o desenvolvimento da mesma na espécie humana e as novas linhas de 

estudo desta ciência, de tamanha importância para a sobrevivência de qualquer comunidade 

animal. Este estudo serviu para a melhor compreensão desta matéria e também para a 

organização da mesma de forma cronológica e didática. Também foi possível verificar a natureza 

interdisciplinar do conteúdo abrangido nestas pesquisas e os inúmeros conceitos físicos inerentes 

a este campo do saber. Sendo ainda importante parte integrante do trabalho, a relação da ciência 

abordada com inúmeras tecnologias e técnicas atualmente dominadas pelos humanos e, também, 

por alguns animais. O material utilizado neste estudo foi pesquisado junto a instituições de ensino 

superior, banco de teses e acervos pessoais, gerando uma grande diversidade bibliográfica que 

possibilitou a formulação de conceitos abrangentes e bem fundamentados. Este estudo 

demonstrou que esta ciência possui grande caráter didático, auxiliando ainda o aprendizado de 

diversos conceitos físicos. Demonstrou também sua grande utilidade para as espécies que a 

desenvolvem e utilizam e como o seu desenvolvimento contribui no desenvolvimento destas. Foi 

possível ainda identificar os novos caminhos que se desenham para esta ciência, tanto para o 

desenvolvimento da espécie humana como para a sua utilização em prol do reino animal. 

 

 
Palavras-chave: Bioacústica. Evolução. Humana. Didática. interdisciplinar. 

 



 

Abstract 

 

 

The present work glimpses the study of the bioacústica throughout its evolution until the 

current days, emphasizing the development of same in the species the human being and the new 

lines of study of this science of so great importance for the survival of any animal community. 

This study it also served for the best understanding of this substance and for the organization of 

the same one of chronological and didactic form. Also it was possible to verify the nature to 

multidiscipline of the content enclosed in these research and the innumerable inherent physical 

concepts to this field of knowing. Being still important integrant part of the work, the relation of 

boarded science with innumerable technologies and techniques currently dominated by the 

human beings and also by some animals. The material used in this study was searched next to 

institutions of superior education, personal bank of teses and quantities, generating a great 

bibliographical diversity that made possible the formularization of well based including concepts 

and. This study it demonstrated that this science possesss great didactic character, assisting still 

the learning of diverse physical concepts, also demonstrated its great utility for the species 

develops that it and uses and as its development contributes in the development of these. It was 

possible still to identify the new ways that if draw for this science, as much for the development 

of the species human being as for its use in favor of the animal kingdom. 

 

 

 Word-key: Bioacústica. Evolution. Human being. Didactics. Multidisciplinar.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

A comunicação é parte integrante da vida de qualquer espécie animal e existem várias 

formas em que a mesma pode ocorrer, sendo mais usuais o tato, a visão e a audição. Neste 

trabalho a comunicação sonora será estudada e detalhada, demonstrando a constituição e o 

funcionamento do sistema emissor e do sistema receptor do sinal sonoro. Também será abordada 

a característica do sinal sonoro, uma vez que este é responsável pelo transporte da informação, 

pois sem o mesmo não haveria comunicação. 

Através do estudo das peculiaridades do sinal sonoro e das diferenças existentes entre os 

diversos sistemas de recepção e emissão das diversas espécies animais, será possível demonstrar 

que a bioacústica configura-se como uma ciência pluridisciplinar que envolve principalmente a 

biologia e a acústica. Assim, a bioacústica refere-se à investigação da produção, captação e 

propagação do sinal sonoro através de um meio elástico, tendo grande aplicação no estudo 

comportamental dos animais, principalmente da espécie humana.  

Neste contexto pluridisciplinar em que se encontra inserida a bioacústica, procuramos 

desenvolver neste trabalho um estudo sobre a evolução desta ciência e sua relação com os 

diversos campos do saber, enfatizando em particular sua evolução na espécie humana e sua 

evolução científica, delineando, de forma didática, a sua evolução histórica e suas perspectivas 

futuras. Também faz parte deste estudo a identificação das mais variadas ferramentas que a 

bioacústica oferece no monitoramento e identificação das espécies e de seus comportamentos. 

Para atingir nossos objetivos empreendemos uma pesquisa de revisão bibliográfica com o 

objetivo de atualizar nosso conhecimento e identificar os avanços históricos ocorridos nesta área, 

utilizando livros, revistas, artigos científicos, artigos da Internet, monografias, etc.. 

O material (conhecimento) obtido através destas pesquisas foi organizado de forma 

cronológica e, ao mesmo tempo, didática, ou seja, delineando tópicos importantes e descrevendo 

a sua estrutura, funcionamento, evolução e tendências. 

É o resultado desta pesquisa e a reorganização do material obtido que apresentamos neste 

trabalho que se encontra estruturado em capítulos, de forma a facilitar a compreensão e o 

entendimento desta ciência. 
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2. BREVE HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO DA BIOACUSTICA. 

 
 
 

A bioacústica trata da análise da emissão sonora, sua propagação através de um meio 

necessariamente elástico e a sua recepção, envolvendo todos os aspectos relacionados com a 

produção e detecção sonora e a relação dos sinais acústicos com o meio pelo qual se propagam. 

A onda sonora é o sinal que possui as qualidades necessárias ao transporte das 

informações desta comunicação. Dentre suas propriedades, temos que a mesma é uma onda 

longitudinal que se propaga apenas num meio material e de forma alguma no vácuo. Ela possui 

propriedades como freqüência e amplitude e obedece a quase que a totalidade dos fenômenos 

ondulatórios, contudo, por não serem ondas transversais, elas não podem ser polarizadas. 

 Na onda sonora, a perturbação é paralela à direção de transmissão da onda. Quando um 

pulso ondulatório se propaga, ele terá um tempo limitado para passar por uma certa região do 

espaço e estará transmitindo momento linear e energia, perturbando somente uma certa região do 

espaço a cada instante. 

Faz parte da bioacústica o estudo do comportamento e da evolução das espécies que 

utilizam a comunicação sonora, a análise de sua influência no comportamento e desenvolvimento 

das espécies e a evolução da comunicação sonora em cada espécie ou grupo de animais. O estudo 

dos sistemas auditivos e fonéticos e das ciências relacionadas aos mesmos ficou por muito tempo 

em segundo plano. Somente no século passado é que houve um interesse maior no 

aprofundamento desta área sendo, contudo, inicialmente concentrada ao conhecimento das vias 

periféricas destes sistemas. Apenas após a metade do século XX, e com o advento da informática 

é que se aprofundou o estudo das vias centrais e das demais particularidades dos mesmos. 

Cada espécie apresenta um sistema de emissão e transmissão própria, que ao longo de sua 

evolução foi adequando-se de forma a tirar melhor proveito das propriedades físicas do sinal 

sonoro, de acordo com as condições do ambiente em que vive, da sua organização social e das 

suas necessidades. Em particular, a espécie humana procurou, ao longo de sua evolução, adequar 

seus métodos de emissão e captação do sinal sonoro e, alem disto, tratou de incrementar a sua 

utilização de forma a explorar com a maior eficiência possível o uso deste poderoso instrumento 

de comunicação. 
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É a comunicação oral que distingue o ser humano das outras espécies. A linguagem exige, 

para seu pleno desenvolvimento, as funções auditivas e fonatória ou, em outras palavras, os dois 

pólos de ligação entre os sujeitos da comunicação oral, configurando o chamado circuito eletro-

acústico da comunicação humana. Analisando a evolução de nossa espécie, veremos que durante 

muito tempo esta evolução se deu unicamente do ponto de vista biológico, em função das 

adversidades do ambiente. Somente com a formação de comunidades e o abandono da vida 

nômade é que este aparelho começou a ser mais bem trabalhado, sendo que há apenas alguns 

séculos esta evolução teve um grande desenvolvimento e seu estudo foi acelerado. 

Hércules Florence é considerado o pai da bioacústica por ter elaborado em 1829, durante a 

expedição Langsdorff, (www.unicamp.com.br) uma experiência de registro de “vozes” de 

animais, a qual ele denominou de zoophonia. Este estudo de Florence tinha como objetivo a 

percepção das “formas” de emissão, transmissão e captação do som e o estudo da maneira como 

o ouvido seleciona e compara o som por semelhanças timbrísticas, ampliando o conhecimento da 

paisagem sonora.  
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3. SISTEMA DE EMISSÃO DO SOM. 

 
 
 

Define-se por fonação ao esforço (trabalho) que se realiza para atingir a emissão de sons 

pelos órgãos da fonação, de modo a tornar possível a comunicação. Esta produção de sons 

envolve mecanismos neurais e anatômicos inatos e transmitidos geneticamente, que se inicia com 

a emissão de uma corrente de ar por parte dos pulmões, com a ajuda do diafragma. 

A comunicação se faz possível devido à capacidade de se modificar esta corrente de ar, 

dando-lhe uma forma peculiar, de acordo com a espécie e com a informação que se deseja enviar, 

que, ao ser captada, terá propriedades características que permitirão sua identificação. 

O sistema fonético se vincula com outros sistemas, como o digestivo e o respiratório, 

sendo que ao longo da evolução das espécies um destes se sobrepõe aos outros, de acordo com as 

necessidades pré-evolucionais de cada espécie. Assim, por exemplo, em chimpanzés observa-se 

que a língua está posicionada inteiramente dentro da cavidade bucal, sendo longa e fina. Devido a 

este posicionamento da língua, a laringe se fixa numa posição alta, em direção a nasofaringe, 

formando uma passagem de ar direta entre narinas e pulmões. 

Por outro lado, o homem durante sua evolução passou por uma reestruturação, tendo o céu 

da boca e a mandíbula reduzidos e, conseqüentemente, uma reformulação do crânio que 

possibilitou a obtenção da PAS (Passagem de Ar Supralaringeal). Esta reestruturação resultou em 

prejuízos para a mastigação, maior possibilidade de engasgar e ainda a redução da arcada 

dentária, que causava infecções que levavam a morte antes da evolução da medicina. Porém estas 

deficiências eram compensadas pelo aumento da capacidade fonética, pois, com isto, a coluna de 

ar impelida pelos pulmões ao atingir as cordas vocais as fazem vibrar, dando origem aos sons que 

são amplificados pela laringe, faringe e boca.  
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A laringe é um tubo fibromuscular 

sustentado por peças de cartilagem articuladas, 

situada entre a parte superior da traquéia e a 

língua. Seu interior é em parte revestido pelas 

cordas vocais que, ao vibrarem, originam o 

som que é amplificado pela natureza 

ressonante da laringe. Seu esquema de 

formação pode ser bem visualizado através de 

uma figura indicando seus componentes. 

 

Figura 1: Laringe (www.webciencia.com) 
 

 

 

A faringe é um canal 

músculo-membranoso, que liga 

a boca e as fossas nasais ao 

esôfago e a laringe, ou seja, é 

um canal por onde se cruzam 

os condutos do aparelho 

digestivo e respiratório, 

controlando a direção do fluxo 

de alimentos e de ar através de 

uma válvula chamada epiglote. 
Figura 2: Faringe (www.webciencia.com)

 

Em muitos animais ela se estende até o esôfago. Nos humanos ela se restringe até a laringe. Este 

órgão pode também ser apresentado sob a forma de uma figura para a melhor identificação de sua 

formação e localização no corpo humano. 

As cordas ou pregas vocais são formadas por um tecido músculo-membranoso, ligado a 

laringe internamente. Elas atuam como fibras elásticas que se distendem ou relaxam pela ação 
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dos músculos da laringe, de acordo com os impulsos nervosos que recebem do cérebro. Caso isto 

não aconteça, as cordas ficam relaxadas e o ar passa sem que algum som seja originado. 

As propriedades do som produzido na fala são principalmente determinadas pelas cordas 

vocais, pelo seu tamanho e pela maneira (mais ou menos distendidas) que estão no momento que 

o ar é impelido dos pulmões. Assim, por exemplo, por possuir cordas vocais mais longas e uma 

laringe maior, o homem possui uma voz mais grave que a mulher, que dispõe de uma laringe 

menor e pregas mais curtas. 

As qualidades da voz deixam ainda transparecer condições individuais do emissor, tanto 

físicas como emocionais, sendo estas traduzidas pela disfônia vocal.  

O trato vocal é um tubo de ar em forma de um “L” invertido que se apresenta após a 

formação do som pelas pregas vocais. Ele possui uma função importante na fonação, pois atua 

como um filtro acústico modificando a amplitude dos harmônicos produzidos pelas pregas 

vocais, uma vez que estes possuem a forma de um dente de serra assimétrica. Assim o trato vocal 

forma uma freqüência filtrada, também chamada de freqüência formante. 

 

O trato vocal 

mostrado ao lado é 

uma coluna de ar 

estacionária, de 

aproximadamente 17 

cm que apresenta 

uma freqüência 

fundamental de 

ressonância de 

aproximadamente 

500 Hz, ressonando 

em 500 Hz, 1500 Hz 

e 2500 Hz. 

fundamental e seus 

harmônicos, isto é, Figura 3: Trato vocal (Blog de Luciana Glaser). 
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em múltiplos inteiros de oF   ( 2 oF  , 3 oF  , 4 oF  , etc.). Durante a fonação, as cordas vocais da 

laringe se abrem e fecham rapidamente em uma taxa que determina a freqüência fundamental F0 

da fonação. A energia média está presente nesta freqüência 

Através do trato vocal é possível ainda fechar a passagem de ar oriunda do nariz e que 

passa pela boca, possibilitando a formação de sons mais claros e identificáveis, os sons não-

nasais.  

O canto e algumas linguagens variam sistematicamente a freqüência fundamental da 

fonação, mas a freqüência fundamental é independente do padrão de freqüência formante, pois a 

freqüência formante é determinada pela forma e comprimento da passagem de ar supralaringeal 

(PAS). Já a freqüência fundamental é a energia acústica da fonte. 

A freqüência formante não possui um padrão fixo, pois durante a fonação, por vezes, a 

PAS tem sua forma e comprimento ajustados, gerando um padrão variante da freqüência 

formante. 

Tanto a cavidade nasal quanto a cavidade bucal desempenham papéis importantes na 

fonação, pois elas articulam os sons e são importantíssimas na determinação do timbre da voz. 

São determinantes também da articulação do som, a língua, os dentes, os lábios e as bochechas, 

sendo o posicionamento dos mesmos decisivos na articulação das silabas, por exemplo, garantido 

as sílabas um espaço inter-dental.  

Há mais de um século o francês Paul Broca identificou a área do cérebro responsável 

pelos “programas” que controlam a produção fonética humana. As manobras articulatórias que 

estão envolvidas no processo da fala estão entre as mais complexas. Assim, danos a estes 

caminhos neurais implicam em complicações da fala, sem afetarem, contudo, as funções 

respiratórias e alimentares. 

Desta forma, animais como os primatas, que possuem capacidade fisiológica para emissão 

de alguns sons similares aos da espécie humana, são incapazes de fazê-los, pois não dispõem de 

mecanismos cerebrais capazes de controlar as manobras articulatórias cerebrais inerentes a esta 

atividade. Nestes primatas, estudos mostram que a área semelhante à área de broca dos humanos 

pode ser o córtex pré-central lateral responsável pelos movimentos da boca e face. Porém estes 

animais não desenvolveram o PAS, o que pode ter restringido a capacidade de evolução do córtex 

e, conseqüentemente, do sistema de emissão de sons. 
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Além do mecanismo de produção de som humano, existem outros animais que também 

são dotados desta capacidade. Contudo cada sistema possui suas peculiaridades.  

Nas aves o sistema respiratório é mais complexo e a produção do som ocorre na siringe, 

um órgão basicamente formado por cordas cartilaginosas que forma um aparelho mais completo 

que não necessita de estruturas ressonantes e não impede a respiração. Este aparelho varia de 

forma e tamanho de acordo com o sexo e a espécie.  

Nos morcegos os sons são produzidos na laringe e transmitidos através do nariz ou da 

boca. Contudo os músculos que compõem sua laringe são adaptados, permitindo-os emitir ultra-

sons. 

Ainda existem outros mecanismos usados para a emissão de sons como, por exemplo, em 

insetos como o grilo, nos quais o som é emitido através da fricção entre as asas, causado pela 

contração rítmica dos músculos utilizados para o vôo. Estes músculos se movimentam devido à 

ação de impulsos nervosos rítmicos dos motoneurônios dos gânglios torácicos. 

 
 
3.1. MODELO FONTE-FILTRO. 

 
 

Existem algumas diferenças no processo de formação dos sons que dependem do som a 

ser produzido. Assim, por exemplo, vogais utilizam como principal fonte de som a fonte glótica 

enquanto as consoantes utilizam esta e ainda a fricção das cavidades acima da laringe. 
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    Um modelo 

de fácil acepção 

utilizado para ilustrar 

o processo de 

formação de vogais é 

o modelo fonte-filtro, 

que separa os 

fenômenos acústicos 

em três partes: a fonte 

sonora, o filtro 

acústico e a 

irradiação.  

 
Figura 4: Modelo Fonte-Filtro (Artigo – I Semana Música Ciência Tecnologia: 
Acústica Musical). 

A fonte sonora seria formada pela interação entre o ar proveniente da traquéia e as pregas 

vocais (processo de vibração), injetando pulsos de ar na cavidade oral. O filtro acústico seria 

formado pelo trato vocal, que compreenderia o véu palatino, a língua, mandíbula e a laringe. Já 

os lábios seriam responsáveis pela propagação do som ao ambiente externo (irradiação). 

 Assim, o processo de formação das vogais pode ser descrito de forma bem simples. O 

som produzido pela fonte chegaria ao trato vocal, onde a elevação do véu palatino desacoplaria o 

trato nasal. Desta forma, a língua, a mandíbula e a posição vertical da laringe determinam a forma 

do trato vocal de acordo com a vogal a ser produzida. 

O timbre das vogais é afetado pela amplitude dos harmônicos, que por sua vez são 

afetadas pelo filtro. Este filtro que dá forma às vogais pode ser caracterizado por freqüências 

ressonantes ou formantes do trato vocal. Assim, alterando-se a forma do trato vocal alteram-se as 

freqüências formantes.   

 Quando o som atinge o meio externo, verifica-se que as baixas freqüências tendem a 

espalhar-se mais por difração que as altas freqüências, que se propagam assim de forma mais 

direta. Desta forma a pressão sonora numa região mais distante dos lábios apresenta maior 

intensidade relativa nas altas freqüências. 
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 A separação entre fonte e filtro é justificada pela glote, uma vez que esta abertura, por 

onde flui o ar entre as pregas vocais, é muito menor que a seção transversal das cavidades 

supraglóticas. 
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4. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DO SOM.  

 

O sistema de captação do sinal 

sonoro de que dispõe naturalmente os 

humanos é bastante similar ao da 

maioria dos mamíferos e, em geral, 

apresenta algumas limitações e/ou 

variações entre os demais grupos 

animais. Este sistema é conhecido como 

aparelho auditivo e é dividido em três 

partes: ouvido externo, ouvido médio e 

ouvido interno.  

Figura 5: Aparelho auditivo humano (Sala de física – 
Geocities). 
 

Cada uma destas partes é de fundamental importância para a audição, tem funções distintas e são 

compostas de diversas estruturas, como mostra a figura 5. 

 
 

4.1. O OUVIDO EXTERNO. 

 
 

O ouvido externo é constituído por uma concha de cartilagem flexível e pele, denominada 

pavilhão auricular (orelha), que é ligada a parte central da cabeça, sendo sua função fazer 

convergir as ondas sonoras para o meato auditivo. Já o meato auditivo (conduto auditivo) é um 

tubo fechado de aproximadamente 3 cm que conduz o som captado pelo pavilhão auricular até o 

tímpano, exercendo também a função de câmara de ressonância, ampliando algumas freqüências 

de sons. 
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4.2. A MEMBRANA TIMPANICA. 

 
 

A membrana timpânica é uma estrutura complexa, pois não é homogênea e nem 

isotrópica, ou seja, ela possui composição variada em suas diversas regiões que possuem 

diferentes propriedades físicas. Assim, por exemplo, algumas regiões são mais densas, outras 

mais flácidas, outras mais tensas e possuem diferentes graus de liberdade.  

O tímpano está em uma posição obliqua em relação ao meato auditivo, numa angulação 

de 125° a 135°, a fim de aumentar a superfície que receberá as vibrações vindas do meato. Ele 

consiste numa membrana que possui a forma de um cone achatado, formada por fibras delicadas 

e dispostas na forma de círculos concêntricos, que lhe proporcionam elasticidade, e por fibras 

elásticas resistentes, dispostas como varetas de um guarda chuva, que lhe propiciam uma 

estrutura mais resistente.  

A extremidade do cabo do martelo está ligada ao centro da membrana timpânica, sendo 

constantemente empurrado pelo músculo tensor do tímpano. Mantendo-se assim a membrana do 

tímpano sempre sob tensão, qualquer vibração sonora, em qualquer porção da membrana, é 

transmitida para o martelo, fato que certamente não aconteceria se a membrana não estivesse 

tencionada. 

Esta estrutura, juntamente com o ouvido médio, ajuda consideravelmente a contornar as 

perdas devido à grande impedância acústica entre o ar e a endolinfa (líquido), pois suas 

características fazem com que seja alargada a faixa de freqüência desta membrana, de acordo 

com o som que chega até ela. Para freqüências baixas a mesma vibra como um corpo rígido 

enquanto que para freqüências maiores ela reduz sua área vibrátil (vibrando segmentarmente) e, 

conseqüentemente, reduz a transferência de energia sonora para o ouvido médio. 

 
 
4.3. O OUVIDO MEDIO. 

 
 

É composto pelo tímpano e por três ossículos que formam uma cadeia além da trompa de 

Eustáquio. Estes ossículos ficam alojados numa cavidade com 1 a 2 3cm  de tamanho e coberta 

por uma mucosa ciliada, com exceção da região da membrana timpânica.  O ossículo mais 

externo é o martelo, que possui contato com o tímpano. Em seguida vem a bigorna, que se 



 23

articula ao estribo, e, finalmente, o estribo, que se comunica com a janela oval. Além de conduzir 

a vibração inicial recebida do tímpano, estes ossículos agem na transformação da impedância 

acústica existente devido às diferenças de propagação da onda no ar e no líquido do ouvido 

interno, pois conseguem ampliar consideravelmente esta vibração até transmiti-la à janela oval.  

A trompa de Eustáquio consiste em um tubo que se abre na faringe e tem como função 

equilibrar as pressões antes e após o tímpano. No ouvido médio ainda existem músculos muito 

sensíveis que, ao sentirem grande pressão vinda do tímpano, se contraem e enrijecem o sistema 

de alavancas, dificultando a propagação de vibrações e protegendo o ouvido interno. 

As ondas sonoras não são transmitidas facilmente do ar para o fluído (perilinfa), pois a 

maior parte da energia sonora é refletida nas interfaces entre as várias partes do ouvido. Assim, o 

ouvido médio funciona como um grande amplificador dos sinais sonoros, sendo que o sistema de 

ossículos permite que a pressão que chega até eles seja muitas vezes aumentada. 

martelomartelo bigornabigorna

estriboestribo

 

A amplificação no ouvido 

médio acontece de duas formas: 

através do sistema de alavancas 

que formam os ossículos e pela 

diferença entre a área do tímpano 

e a área de contato entre o estribo 

e a janela oval. 

A força aplicada sobre a 

janela oval é a força sobre o 

tímpano amplificada de um fator 

de 1,3 pelos ossículos, ou seja, 

tj FF 3,1= .  Figura 06: Ossículos do ouvido médio 
(wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acústica). 

Esta amplificação acontece devido a disposição entre os ossículos do ouvido médio que 

formam um sistema de alavancas interfixas, onde temos: bjmt lFlF ×=× , sendo ml , o 

comprimento do martelo, 1,3 maior que bl , o comprimento da bigorna.  

Assim, esta amplificação pode ser calculada através da pressão no tímpano e da pressão 

que chega à janela oval, ou seja, da sua chegada até a sua saída do ouvido médio. Sendo Pt a 

pressão no tímpano e Pj a pressão na janela oval, da relação AFP /= , temos que:  
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 Então, a amplificação da pressão na janela oval pode ser calculada pelo quociente tj PP . 

Onde as áreas do tímpano e da janela oval são, respectivamente, 0,55 cm2 e 0,032 cm2. Assim, 

temos que: 

.22
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Ou seja, a pressão que chega ao tímpano é amplificada cerca de 22 vezes até chegar à janela oval, 

propiciando desta forma uma audição adequada. 

 
 
4.4. O OUVIDO INTERNO. 

 
 

 É formado pela cóclea, pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares. A cóclea é o órgão 

do sentido da audição. Ela consiste de um tubo em espiral formado por finas lâminas ósseas que 

se dividem em três canais: rampa vestibular, média e timpânica. As rampas vestibular e timpânica 

são preenchidas pela perilinfa, um líquido com alta concentração de sódio e baixa de potássio. Já 

a rampa média é preenchida pela endolinfa, que contém alta concentração de potássio e baixa de 

sódio. A linfa é um líquido semelhante ao sangue, porém ela não contém glóbulos vermelhos. A 

separação das rampas vestibular e média é feita pela membrana de Reissner, já as rampas média e 

timpânica são separadas pela membrana e se comunicam na extremidade distal da cóclea através 

do helicotrema. Junto à superfície da membrana basilar está o órgão de Corti, que contém as 

células ciliadas, responsáveis pela conversão do som em sinal elétrico.  
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No ouvido interno o som é recebido 

pela janela oval e transportado através 

da linfa. Em diferentes partes da 

membrana basilar o som é percebido 

de acordo com sua freqüência. Ao 

receber as vibrações das ondas sonoras 

a membrana basilar se desloca e colide 

com a base das células ciliadas do 

órgão de Corti que, por sua vez, 

colidem com a membrana  
Figura 07:Órgão de Corti (www.clubedoaudio.com.br) 

tectorial. Assim, os cílios destas células ao serem dobrados, disparam impulsos nervosos que são 

transmitidos ao cérebro através das diversas células nervosas situadas próximas às fibras basilares 

devido as ramificações do nervo auditivo (Emico Okuno, 1986). 

 O mecanismo de percepção da fala é um processo ainda mais complexo do que a 

percepção dos sons, pois envolve mecanismos neurais especializados que, de um modo 

perceptivo, extraem as freqüências formantes e fundamentais dos sinais sonoros falados. Deste 

modo, a espécie humana é capaz de diferenciar e identificar os sons falados (palavras) e até os 

seus emissores (pessoas), porque inconscientemente normalizam o som recebido e comparam as 

características deste com outras já identificadas e armazenadas no cérebro. 

 Os diferentes padrões de freqüência formante inerentes à fisiologia da fala resultam em 

padrões e disposições espectrais com variações discretas. Porém estas variações só se mostram 

discretas matematicamente, uma vez que sensorialmente constituem bruscas alterações, 

demonstrando o quanto afinado são os detectores neurais que respondem aos sinais acústicos da 

fala. 
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5. PROPRIEDADES DO SINAL SONORO. 

 
 
 

Existem várias concepções para o som (sinal sonoro), que entenderemos como uma 

sensação causada por deformações provocadas pela diferença de pressão em um meio elástico 

qualquer. No cérebro ele é percebido pela chegada de uma frente de compressão mecânica ou 

ondas longitudinais, que se propagam em um meio material qualquer, cuja freqüência para a 

espécie humana está compreendida entre 20 e 20.000 hertz. Neste contexto o ouvido funciona 

como um mecanismo de recepção e transformação do sinal sonoro.  

Antes de estudarmos o sinal sonoro e seus fenômenos devemos ter uma noção sobre 

algumas de suas propriedades, como vibração, dispersão, reflexão, refração, difração e 

interferência, pois estas constituem a base do estudo das ondas sonoras. 

Em relação à direção de propagação, as ondas sonoras são classificadas como 

longitudinais, isto é, sua vibração é paralela às vibrações das partículas do meio em que o som se 

propaga. Deste modo, na onda mecânica longitudinal a variação da pressão ( oPPYp −= ) num 

pequeno volume de ar num tubo é dada pela equação: 

( ).tkxsenYY pp ω−= o  (I) 

onde pY é o máximo valor da diferença entre a pressão em um pequeno tubo de ar e a pressão 

normal oP . 

Como existe uma defasagem de 90° entre o deslocamento das partículas e a pressão 

(Herch Moyses Nussenzveig, 2002), a equação do deslocamento das partículas de ar em relação 

as suas posições de equilíbrio será: 

( ).90o
o +−= tkxsenYY ω  (II) 

A velocidade com que o pulso de uma onda sonora se propaga depende então das 

propriedades elásticas e inércias do meio em que ele se encontra, sendo que num fluido ela é dada 

por ρBv = , onde ρ  é a densidade do meio e B  seu módulo de compressão volumétrica, num 

sólido ela é dada por ρYv = , onde Y  é o módulo de Young do material e num gás é dada por 

MRTv γ= , onde γ  é o índice adiabático do gás, R a constante universal dos gases e M sua 
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massa molar (Alonso e Finn, 1972). Como se observa, a velocidade de uma onda sonora se altera 

ao passar de um meio para outro. 

Como a variação de pressão num pequeno volume de ar no interior de um tubo pode ser 

dada por 
V

Vv
V

VBYp
∆

−=
∆

−=
2ρ , onde o módulo volumétrico B e a densidade ρ  satisfazem a 

relação ρBv = . Logo (I) pode ser reescrita como: 

( )
V

VvtkxsenY p
∆

−=−
2ρωo . 

Sendo A  uma seção transversal do tubo cilíndrico de comprimento x∆ , teremos em seu 

interior um volume de ar dado por xAV ∆= . Como a variação V∆  está relacionada com a 

variação do deslocamento y∆  das partículas contidas no tubo, temos que 
x
y

xA
yA

V
V

∆
∆

=
∆
∆

=
∆ , e 

podemos escrever a equação (I) como:  

( )
x

yvtkxsenY p ∆
∆

−=−
2ρωo . 

Da equação (II) temos que: 

( ) ( )tkxsenYtkxkY
x
y ωω −−=+−=

∆
∆

o
o

o 90cos  

Como vk ω= , a relação entre a amplitude de pressão pYo  e a amplitude de deslocamento oY  é: 

.VYY p ρωoo =  

Como a freqüência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio ao outro, 

temos que quando a onda passa de um meio a outro haverá alterações no comprimento e na 

velocidade da onda sonora, que devem satisfazer a relação .fv λ=  

A intensidade I  da onda está relacionada com a energia de vibração da fonte que emite a 

onda sonora. Ao se propagar, a onda transporta esta energia e a distribui em todas as direções. 

Assim, quanto maior for a quantidade de energia que a onda transporta até nossos ouvidos, maior 

será a intensidade do som que percebemos.  

No caso de uma onda longitudinal ou transversal de freqüência f  e amplitude Y  se 

propagando com velocidade v  num meio de densidade ρ , teremos que sua intensidade I  será 

dada por 2222 YvfI ρπ=  (Young e Freedman, 2003). Para as ondas sonoras podemos notar ainda 
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que a intensidade é proporcional ao quadrado da freqüência e ao quadrado da amplitude de 

pressão ou de deslocamento. 

Um caso particular e de grande importância nos estudos de acústica são as ondas 

harmônicas, cuja equação apresentada corresponde a ( ) ( )tkxsenAtxy ω−=, , pois elas 

desempenham papéis importantes na transmissão de sinais de áudio, uma vez que os sinais 

sonoros produzidos por osciladores harmônicos não variam suas freqüências, chegando aos 

receptores com a mesma freqüência da fonte emissora. 

O sinal harmônico pode ser produzido por qualquer fonte que vibre com um movimento 

harmônico simples. Um exemplo pode ser uma onda produzida por um MHS num pistão que 

impele uma coluna de ar num tubo muito longo e estreito.  

Se a freqüência deste movimento for ω , formar-se-á uma onda de pressão que pode ser 

descrita por: ( )tkxsenPP ω−= o , onde P  é a variação de pressão em relação à pressão de 

equilíbrio na ausência da onda (não-perturbada) e oP  é o valor máximo da variação de pressão, 

chamada amplitude de pressão. 

Obtemos então, para a amplitude, a seguinte relação ( )2
2

ωρ AvI ×= , que podemos 

escrever também como vPI ρ22
o= , pois a intensidade é proporcional ao quadrado de oP  e ao 

quadrado da amplitude de deslocamento horizontal dos elementos de volume do ar. Assim, 

obtemos que: 

AvP ωρ=o  

sendo o produto vρ  chamado de impedância acústica do meio. 

Também é notável o caso das ondas estacionárias, formadas por ondas de mesmas 

características gerais, mas que se propagam em direções opostas. Sendo sua equação de 

movimento dada por: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )tkxsenytkxsenytkxsenytxy mmm ωωω cos2, =−++=  

Como se observa na relação acima, os nós são obtidos quando πnKx = onde n = 0,1,2,..., 

o que implica em 2λnx = , enquanto que os anti-nós ocorrem para os máximos de ( )kxsen , ou 

seja, quando ( ) .
22

1 λ
+= nn  
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O caso das ondas estacionárias ilustra bem o caso da maioria dos instrumentos musicais 

de corda, onde os pontos fixos são necessariamente nós. Logo substituindo x  por L , teremos o 

comprimento de onda dos harmônicos da corda, que são dados por nL2=λ , onde n = 1,2,3,.... 

Utilizando esta relação e sabendo que estas vibrações da corda irão chegar aos receptores 

sob a forma de ondas sonoras, devido à propagação da perturbação no ar, poderemos obter a 

freqüência através da seguinte relação Lnvvf 2== λ  (freqüência dos harmônicos). 

 

 

   O ouvido humano pode detectar 

intensidades sonoras que vão de 
212 /10 mw−  até 1 2/ mw . Assim, uma 

escala logarítmica de base dez é usada para 

definir o nível de intensidade sonora :β , 

definida por: ( )oIIlog10=β , onde I  é a 

intensidade da onda sonora e oI  é uma 

intensidade de referência, dada por 
212 /10 mw− . Nesta escala, os limites de 

faixa audíveis, para o ser humano, estão 

compreendidos entre 0 e 120 dB. Podemos 

ver no gráfico ao lado a relação entre os 

limiares de freqüência e intensidade sonora 

audíveis.  
Gráfico 1 – Freqüência x intensidade ( infoescola) 

 

A altura de um som é caracterizada pela freqüência da onda sonora. Desta forma, os sons 

agudos (altos) implicam em maiores freqüências e os sons mais graves (baixos) em menores 

freqüências, de forma proporcional. 

Uma propriedade muito importante do som é o timbre, que permite distinguir uma fonte 

sonora de outra, mesmo que possuam a mesma freqüência e intensidade. Ele é representado por 

uma onda complexa, composta de uma onda fundamental e sons harmônicos. Assim o que 

permite diferenciar um som de outro é a forma da onda e seu envelope sonoro. 
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Uma onda longitudinal que se propaga em um meio material com freqüência abaixo de 20 

hertz é denominada infra-som. Já uma onda de mesmas características e com freqüência acima de 

20.000 hertz é chamada de ultra-som. 

 Ao analisar a transmissão de uma onda de um meio para outro é fácil perceber que a onda 

não altera sua freqüência durante a passagem, pois na interface entre estes dois meios a 

freqüência permanece inalterada e, como já foi dito, esta grandeza é constante. Assim como as 

grandezas fv, e λ , estão relacionadas pela equação fv=λ , podemos concluir que se 2v < 1v  

também 2λ < 1λ  e, como v  é constante num dado meio, neste a freqüência e comprimento de 

onda serão inversamente proporcionais. 

 Quando a onda é transmitida entre dois meios ela sofre o processo de refração, devido à 

diferença de velocidade de propagação da onda nestes meios. 

Já a vibração é todo movimento oscilatório em torno de uma referência e, através da 

vibração, podemos obter um elevado número de ondas sonoras. Como exemplo de ondas obtidas 

através da vibração, temos as produzidas por cordas de instrumentos musicais ou por tubos 

acústicos. 

Uma onda sonora pode também ser dispersa em outras de freqüências distintas, da mesma 

forma que a luz branca é separada em várias cores ao passar por um prisma. 

As ondas sonoras podem ainda se superpor num mesmo ponto, formando assim a 

interferência, que pode ser construtiva (quando as fases se combinam) ou destrutiva (quando as 

fases divergem). A interferência é um fenômeno de grande utilidade. Através dele foi 

desenvolvido um experimento muito interessante no auxílio do entendimento da mecânica 

quântica, no qual tanto ondas como partículas, ao inferirem em um anteparo com fendas 

consecutivas, formam o desenho das “franjas”, ao contrário do que prevê a mecânica clássica. 

O espalhamento de ondas que atravessam um orifício cuja dimensão é da mesma ordem 

de grandeza de seus comprimentos de onda é chamado difração. A difração está relacionada 

proximamente à interferência, pois ao passar pela fenda as diversas ondas formadas possuem a 

mesma fase e acabam por se recombinar num certo ponto do espaço. 

A reflexão é o fenômeno pelo qual a energia, que no caso do som está sob a forma da 

onda sonora, muda de direção ao entrar em contato com uma superfície refletora com ângulo 

diferente de 0°. Este fenômeno pode ser explicado com base em duas afirmações: a primeira é 
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que o raio incidente e o raio refletido são coplanares, a segunda é que o ângulo de incidência em 

relação à reta normal é igual ao ângulo de reflexão com esta mesma reta. 

A reflexão é o princípio básico de fenômenos como o eco, a reverberação e do reforço, 

sendo estes caracterizados pelo tempo de chegada do som refletido ao sistema auditivo. 

Na refração há o desvio de energia para o meio diferente do meio de origem da onda. 

Neste caso a velocidade e o comprimento de onda da onda variam, porém a sua freqüência 

permanece inalterada, pois é característica da fonte emissora. A primeira lei da refração diz que o 

raio incidente e o raio refratado estão contidos num mesmo plano. A segunda lei da refração diz 

que o seno dos ângulos de incidência e de refração são diretamente proporcionais às velocidades 

da onda nos respectivos meios, isto é: 

2112 θθ senvsenv = . 

Esta lei é conhecida como a lei de Snell-Descartes, numa homenagem a quem a descobriu 

experimentalmente e a quem a deduziu, respectivamente. 
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6. FENOMENOS RELATIVOS AO SINAL SONORO. 

 
 
 

Como resultado das diversas propriedades do sinal sonoro, existem hoje muitos 

fenômenos físicos já identificados e que desempenham papel fundamental no estudo da 

bioacústica. Entre eles, destacamos os seguintes: eco, reverberação, reforço, batimento, 

ressonância e o efeito Doppler. 

 
 
6.1. REFORÇO, REVERBERAÇÃO E ECO. 

 
 

O ouvido humano só distinguirá dois sons que chegarem até ele com um intervalo 

superior a 0,1s. Assim quando o ouvinte está muito próximo ao objeto que reflete o som, o 

intervalo será ínfimo e o som refletido reforça a excitação do tímpano, causando a sensação de 

um som mais forte que o causado pela ação direta da onda sonora. Este fenômeno é conhecido 

como reforço. 

Quando uma fonte sonora emite sons consecutivos e o intervalo com que o ouvido recebe 

os sons emitidos e refletidos é inferior a 0,1 s, o ouvido não consegue distinguir que o primeiro 

som já foi extinto, provocando assim uma sensação de prolongamento do som, fenômeno este 

conhecido como reverberação. 

Já o eco é o som refletido que chega ao aparelho auditivo pouco tempo após o som direto, 

num intervalo superior a 0,1 s. Com esta diferença de tempo entre a chegada do som diretamente 

da fonte e do som refletido, o aparelho auditivo pode discernir perfeitamente as duas excitações. 

 
 
6.2. BATIMENTO. 

 
 

Sabe-se que dois sons de mesma freqüência se reforçam ou se extinguem 

permanentemente conforme se superponham em concordância ou oposição de fase. Porém, se 

suas freqüências não forem rigorosamente iguais, eles irão se superpor, ora em concordância ou 

ora em oposição de fase, fato que se repetirá periodicamente. Assim, no fenômeno conhecido por 

batimento, os sons irão se sobrepor e se reforçar ou extinguir sucessivamente, num determinado 
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intervalo de tempo que se chamará período de batimento. A freqüência de batimento será dada 

pela diferença entre as freqüências componentes do mesmo, isto é, se 1f  e 2f  forem as 

freqüências das ondas que irão produzir batimento, a freqüência de batimento será dada por: 

.12 fffB −=  

A função da onda resultante poderá então ser determinada através do princípio de 

superposição de ondas, isto é, pela soma algébrica das duas ondas individuais: 

( ) ( ) ( )[ ]2211, θωθω +−++−= fkxsenfkxsenYtxY m . 

 
 
6.3. O EFEITO DOPPLER. 

 
 

Quando uma onda sonora é refletida ou emitida por um objeto que esteja em movimento 

em relação ao observador, é notado um efeito peculiar que recebe o nome de efeito Doppler, em 

homenagem a Johann Christian Andreas Doppler, que o descreveu pela primeira vez, em 1.842. 

O efeito Doppler é a conseqüência do movimento relativo entre o observador e a fonte sonora, 

que determina uma modificação aparente nas propriedades do som recebido pelo observador 

(Alonso e Finn, 1972). 

Para melhor visualizar este fenômeno, suponha que uma fonte estacionária está gerando 

ondas sonoras com freqüência f = 240 Hz (Si) e comprimento de onda λ = v/f. Assim, um 

observador estacionário a uma certa distância da fonte ouvirá um som com freqüência f e o 
tímpano do observador será empurrado para dentro e para fora à medida que os máximos e 

mínimos da pressão alcançam o ouvido. O período de tempo entre dois máximos consecutivos é 
T = 1/f. Supondo-se então que o observador comece a se afastar da fonte e que no tempo 1t  um 

máximo de pressão alcança o ouvido na posição x , o próximo máximo estará na posição x  no 

tempo 1t  + T. Entretanto o ouvido não estará mais nesta posição, pois o observador está em 

movimento. O máximo tem que percorrer uma distância extra antes de alcançar o ouvido. Esta 

distância extra toma um tempo extra t∆ . O intervalo de tempo entre máximos sucessivos que 

alcançam o ouvido do observador é agora T + t∆ . O período aumentou e a freqüência aparente da 

onda diminui, e o observador ouve uma outra nota menor do que o Si. Este é um exemplo do 

efeito Doppler.  
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Figura 08: Efeito Doppler (http://ensinofisicaquimica.blogspot.com). 

De forma semelhante pode ocorrer que a fonte se encontre em movimento ou, ainda, que a 

fonte e observador estejam em movimento. Neste caso, o comprimento aparente de onda 'λ  será à 

distância percorrida entre a emissão da primeira e da segunda frente de onda, ou seja, 

TvvT s−='λ  e a velocidade deverá ser constatada ao analisarmos a velocidade da onda e do 

observador, que pode ou não estar em repouso, sendo então dada por .ovvv ±=  

Então, para o observador, as ondas apresentarão uma freqüência aparente dada por 

( ) ,'
'

Tvv
vvvf
s−

±
== o

λ
 e, como sabemos que a freqüência real f  das ondas emitidas é dada por 

Tf 1= , segue que: 

( )
( ) .

'

svv
vvff

±
±

= o  

Nesta relação, ov  será positivo quando o observador se aproximar da fonte e sv  será positivo 

quando a fonte se afastar do observador, correspondendo sinais contrários a movimentos 

contrários. 

Assim a freqüência percebida pelo observador, quando há uma aproximação entre este e a 

fonte, é maior que a freqüência emitida pela fonte e o inverso se verifica quando há o afastamento 

entre fonte e observador. 
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6.4. A BARREIRA DO SOM. 

 
 
Um avião em pleno vôo é um emissor de som, que emite ondas de pressão em todas as 

direções, inclusive na direção em que ele se desloca. Quando este avião atinge a velocidade das 

ondas de pressão que ele emite, dizemos que ele está voando a velocidade do som ou a 

velocidade Mach 1, nome dado em homenagem a Ernst Mach, que pela primeira vez mediu a 

velocidade do som no ar. Neste caso ele vai acumulando ondas de pressão a sua frente e, se 

persistir nesta velocidade, formará uma verdadeira barreira sônica à frente de seu nariz. 

Contudo, quando o avião possui uma aceleração capaz de ultrapassar a velocidade destas 

ondas de forma rápida, evitando a formação da barreira, ele deixa as ondas que emite para trás. 

Quando este ar em fluxo supersônico é então comprimido, sua pressão e densidade aumentam, 

formando uma espécie de onda de choque, a qual gera um estrondo sônico cuja intensidade 

dependerá de diversos fatores, como altura e aerodinâmica da aeronave. Este estrondo sônico é 

tão violento que pode quebrar vidros, comprometer estruturas prediais e provocar irreparáveis 

danos aos aparelhos auditivos de pessoas situadas nas proximidades do acontecimento. Por esta 

razão, vôos a esta velocidade são normalmente restritos a áreas não povoadas. Ao nível do mar a 

velocidade do som é aproximadamente 1.226 Km/h, contudo esta varia com a temperatura e a 

pressão. 

Quando um avião ultrapassa a velocidade sônica, a maior diferença de pressão passa para 

frente da aeronave, formando uma onda de choque na forma de um cone que se estende da 

traseira à dianteira (Herch Moyses Nussenzveig, 2002). 

Mostra-se que neste caso há 

um ângulo oθ  para o qual as frentes de 

ondas emitidas pela fonte no contorno 

de oF  chegam em P  no mesmo 

instante, obedecendo as seguintes 

equações: 

VvVtvtsen ==α <1, 

αθ sen=ocos  e απθ −=
2o , 
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onde v  é a velocidade do som e V  é a velocidade supersônica. 

 
 
6.5. RESSONANCIA. 

 
 

de um sistema sempre que o amortecimento seja bem pequeno. Este fenômeno ocorre com todos 

os tipos de vibrações ou ondas, contudo destacamos aqui seu efeito nas ondas mecânicas 

(acústicas) e eletromagnéticas (Herch Moyses Nussenzveig, 2002). 

A ressonância é fundamental na área das telecomunicações, pois está presente no processo 

de condução das informações do transmissor até o receptor através das ondas eletromagnéticas. 

O aparelho auditivo humano contém sistemas ressonantes que auxiliam na captação do 

sinal sonoro, principalmente no caso do ouvido externo e, mais especificamente, do canal 

auditivo, um tubo de cerca de 25 mm que apresenta um pico de freqüência de ressonância por 

volta de 3,4 kHz e outro por volta de 13 kHz, aumentando consideravelmente a sensibilidade do 

ouvido nas proximidades destas freqüências.  A ressonância no canal auditivo, que possui 

uma forma cilíndrica, assemelha-se a ressonância em tubos, estando intimamente ligada à 

formação de ondas estacionárias. As ondas estacionárias nos tubos são originadas da combinação 

de dois fenômenos físicos, a reflexão e a interferência. 

 

 

 

Todo sistema elástico possui uma freqüência 

natural de vibração e todo corpo reage a uma 

vibração externa em virtude de sua inércia. 

Logo, quando uma fonte sonora vibra com 

freqüência igual à freqüência natural de outro 

sistema, este outro sistema passa a vibrar com 

grande intensidade e dizemos que ele esta em 

ressonância com a fonte. Podemos então dizer 

que a freqüência de ressonância é 

aproximadamente igual à freqüência natural 
Figura 10: Ponte de Tacoma, EUA. 
(www.cse.polyu.edu.hk) 
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6.6. ANALISE DE FOURIER. 

 
 

Devido às diferentes formas dos harmônicos fundamentais e às variadas freqüências 

harmônicas múltiplas da fundamental geradas por cada instrumento musical, os sons soam de 

forma diferente e possuem timbres diferentes. Assim estes sons podem ser representados por uma 

série de Fourier, onde os componentes das freqüências harmônicas são determinados pelas 

características do instrumento. 

Assim, através da análise de Fourier demonstra-se que qualquer forma de onda periódica 

pode ser decomposta numa série de senóides ou cossenóides, possibilitando a visualização da 

quantidade e amplitude das ondas harmônicas presentes num determinado sinal sonoro. Desta 

forma é possível estudar uma forma de onda no domínio da freqüência, esta técnica é muito 

utilizada na modulação de sinais de rádio e outras áreas da eletrônica. 

Sendo ( )tf  uma função periódica, define-se sua série de Fourier a função dada por: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tsenbtsenbtata
a

tf oooo
o ωωωω 2...2coscos

2 2121 +++++=  

ou seja, 

( ) ( )tnsenbtna
a

tf nn oo
o ωω +∑+= cos

2
 

onde Tπω 2=o  é a freqüência angular fundamental, chamada também de primeiro harmônico e 

oo ωω n=  é chamado de n-ésimo harmônico da função.  

Conhecendo-se a função ( )tf , pode-se calcular os coeficientes de Fourier ao, a1, an e b1, b2 

e bn, pela seguinte relação:  

( ) ( ) ( )∫ ∫== ,cos2;2
2

dttntf
T

adttf
T

a
oo

o ω para n = 1,2,3,...; 

( ) ( )∫= ,2 dttnsentf
T

b oo ω para n = 1,2,3,... 

 Assim Jean-Baptiste Joseph Fourier demonstrou que uma forma de onda periódica pode 

ser representada por um somatório de ondas senoidais, como visto na figura a seguir:  
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2 períodos de 
um tom 
complexo 
formado pela 
soma dos 
anteriores. 

6 períodos de 
um tom puro de 
300 Hz com 
amplitude em 
30%. 

4 períodos de 
um tom puro de 
200 Hz com 
amplitude em 
90%. 



 39

7. CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS RELATIVAS A 

BIOACUSTICA. 

 
 
 

Ao longo da história percebemos que a bioacústica começou a ser tratada e estudada como 

ciência a pouquíssimo tempo. Contudo ela vem se desenvolvendo já ha algum tempo, 

principalmente do ponto de vista biológico, adequando-se as necessidades de cada espécie. 

Durante a evolução das espécies animais, pôde-se perceber duas formas básicas e 

excludentes de comunicação sonora. Enquanto alguns procuraram desenvolver um sistema mais 

simples e estereotipado possível, outros procuraram a maior complexidade e variabilidade de que 

eram capazes de gerenciar. Desta forma, podemos observar que nos animais de canto 

estereotipado (canto funcional), há quase que um processo de seleção natural, onde este canto 

identifica a espécie e os indivíduos que não possuam esta característica tendem a ser eliminados. 

Já o grupo que optou pela complexidade e variabilidade é mais seleto, uma vez que esta escolha 

requer certa capacidade cerebral das quais poucas espécies dispõem. Este comportamento foi 

identificado em três espécies de aves, cetáceos, primatas e morcegos. 

A percepção do som pode ser usada para adquirir informações sobre o ambiente, inclusive 

características espaciais (forma ou topografia). Percebe-se então que ao longo dos tempos vários 

animais desenvolveram técnicas que utilizam como base as características do som e também, 

recentemente, o homem se aproveitou do conhecimento destas para a criação de técnicas 

semelhantes às técnicas que outras espécies possuíam naturalmente. 

Uma das principais técnicas desenvolvidas e conhecidas até hoje consiste no sistema de 

ecolocalização ou biosonar de que são dotadas algumas espécies animais, tais como o golfinho e 

o morcego. Esta técnica permite que os mesmos se orientem através da emissão de sons e 

recepção das reflexões destes sons (ecos), conseguindo se locomover e capturar suas presas com 

mais facilidade. 

Estes animais emitem sons de alta freqüência ou ultra-sons que, ao colidirem com os 

obstáculos do ambiente ou outros animais, não sofrem os efeitos da difração e são refletidos, 

retornando desta forma ao emissor, que com isso é capaz de identificar a distância, forma e até a 

textura do objeto.  
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À medida que estes animais se aproximam dos obstáculos refletores, eles aumentam a 

freqüência dos pulsos emitidos, de forma que as informações tornam-se cada vez mais precisas.  

O ambiente aquático aguça ainda mais este sentido dos golfinhos, uma vez que na água o 

som possui uma velocidade cerca de cinco vezes maior que no ar. 

A partir da análise desta capacidade encontrada nestes animais o homem foi capaz de 

desenvolver sistemas semelhantes como o sonar, o radar e aparelhos de ultra-sonografia. Apesar 

do sonar estar muito mais avançado que o radar, estes sistemas estão longe de alcançar padrões 

de qualidade como os que os animais dispõem naturalmente. Estes sistemas baseiam-se na 

mesma técnica dos animais, ou seja, eles emitem ultra-sons que, ao encontrarem obstáculos, 

refletem e fornecem informações sobre estes, principalmente em relação à posição dos mesmos. 

Desta forma o campo da robótica busca incessantemente pela modernização das técnicas 

do sonar, pois este seria de grande apreço na locomoção de robôs, propiciando aos mesmos a 

capacidade de navegação, entre outras. 

A ultra-sonografia dispõe ainda do uso de outras técnicas relativas às propriedades do som 

como, por exemplo, o efeito Doppler, que permite distinguir o fluxo e a velocidade da corrente 

sanguínea e a interação entre som e tecidos, que permite a observação das propriedades 

mecânicas dos tecidos. 

Também a metereologia utiliza-se das propriedades combinadas de reflexão e do efeito 

Doppler, através do radar-Doppler. Este radar possui uma antena de alta potência que gira e emite 

pulsos de ondas de rádio que, ao refletirem na chuva, retornam ao radar. Assim, com a análise do 

tempo que o eco leva para retornar, juntamente com as mudanças sofridas pelas ondas de rádio, 

pode-se determinar a distância, a velocidade e a direção da chuva.  

Técnicas de bioacústica baseadas no sonar são também usadas em outras áreas, como em 

geologia marinha, para se fazer a identificação de cardumes e desenvolver estudos biológicos 

acerca dos mesmos. Baseado nas mesmas técnicas pode-se também fazer varreduras de regiões 

inteiras, possibilitando a caracterização de ambientes aquáticos. Alem disto, através de registros 

de sísmica de alta freqüência, é possível analisar sedimentos do fundo do mar e formar bases para 

o estudo da geomorfologia marinha. 

Outra tendência do sistema sonar é sua utilização no estudo do comportamento auditivo 

de lactentes e, assim, na detecção de deficiências do aparelho auditivo dos mesmos. Este método 

oferece como principais vantagens a possibilidade de utilização de sons padronizados, sem 
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interferências externas e limitados em faixas de freqüência de acordo com a metodologia do 

avaliador. 

Estes testes não substituem a audiometria com reforço visual, pois a associação de vários 

métodos parece ainda a melhor forma de avaliação auditiva. Contudo esta metodologia apresenta 

resultados significativos, principalmente no sentido de demonstrar a evolução do aparelho 

auditivo. 

Também nos últimos anos, a bioacústica tem se desenvolvido no sentido de identificar 

novas espécies através dos sinais sonoros e, principalmente, como uma ferramenta extremamente 

útil no controle e preservação de espécies. Estes estudos baseiam prioritariamente no uso da 

técnica de “Play-back“, através do estudo dos sinais adquiridos é possível estimar densidades 

populacionais, taxas de natalidade e mortalidade e até avaliar a formação destas, diferenciando 

quanto ao sexo e idade. 

Esta técnica também permite o mapeamento de territórios e o posterior controle sobre 

áreas de desestabilização ecológica, pois o uso do playback também pode ser adequado para a 

atração ou repulsão de animais, bem como para a captura dos mesmos. 
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8. DESENVOLVIMENTO E TENDÊNCIAS DO APARELHO FONADOR. 

 
 
 
A fonação não teve a mesma sorte da audição, vindo a necessitar da interação entre órgãos 

de outros aparelhos para a sua formação. Assim os estudos relativos a este sistema estão 

marcados pela relação com a formação e as possíveis afecções destes sistemas. 

Distúrbios da voz são normalmente formados por desvios que comprometem a 

inteligibilidade e a efetividade da comunicação oral, sejam estes identificados por alterações de 

freqüência, intensidade ou transtornos no funcionamento laríngeo e respiratório, entre outros.  

Desta forma o estudo da fonação compreende o estudo de cada órgão que serve para a 

produção da voz. Nesta linha de pensamento, estudos têm sido desenvolvidos relacionando estes 

órgãos com a atividade fonadora. 

Um destes estudos mostra que o tempo máximo de fonação está intimamente relacionado 

ao pico do fluxo expiratório, fato que auxilia no diagnóstico de afecções tais como a asma. 

Como qualquer comprometimento da fisiologia respiratória resulta em alterações da voz, 

pode-se dizer que todas as técnicas e estudos desenvolvidos para o aperfeiçoamento ou correção 

de afecções do aparelho respiratório também o servem como técnicas no auxílio da atividade 

fonadora. 

Nos dias atuais existem técnicas que permitem diagnosticar lesões nas cordas vocais ou 

mesmo em outras estruturas componentes deste sistema e a reparação também é possível por 

meio de fisioterapia ou intervenção cirúrgica. 

No entanto, a atividade fonadora depende também da sincronia entre os vários órgãos que 

a compõem, sincronia esta que só se faz possível devido à ação do cérebro que, através dos 

impulsos nervosos, conseguem controlar conjuntamente todos os movimentos necessários para 

que o som aconteça. 

Dentro deste contexto as pesquisas mais recentes recaem sobre a estrutura que auxilia o 

cérebro, bem como a parte deste que é responsável pela comunicação e, mais especificamente, 

pela fonação. A partir deste conhecimento é que se projeta às ações a serem desenvolvidas de 

forma a estimular o correto funcionamento desta estrutura. 
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Delineia-se também como uma tendência o estudo da comunicação animal, 

principalmente a análise do sinal acústico emitido por estes, baseando-se na variação acústica e a 

relação com o comprimento do sistema fonador de cada espécie. 
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9. DESENVOLVIMENTO E TENDÊNCIAS DO APARELHO AUDITIVO. 

 
 
 

 

A primeira técnica utilizada com a 

finalidade da melhoria da audição é a utilização 

da mão em forma de concha atrás da orelha. 

Contudo os primeiros aparelhos auditivos que 

apareceram no século XI tratavam-se de 

trombetas feitas com chifres de animais, na qual 

a extremidade larga captava o som e a 

extremidade estreita transmitia o som para o 

aparelho auditivo. A partir do conhecimento das 

propriedades do som, o estudo dos aparelhos 

auditivos veio a se intensificar no século passado 

com o advento da informática e a descoberta da Figura 11: Trombeta acústica. 
(saude.hsw.uol.com.br) 
amplificação e a conversão destes sinais sonoros em sinais elétricos. 

Nesta fase devemos destacar a grande contribuição de Alexander Graham Bell, ao 

inventar o telefone, que conseguiu amplificar eletronicamente o som através de um microfone de 

carbono e uma bateria, e também a contribuição de Thomas Edison, que inventou o transmissor 

de carbono, capaz de transformar sons em sinais elétricos e, posteriormente, transformar os sinais 

elétricos em som. Estas tecnologias foram utilizadas na fabricação de aparelhos auditivos e, com 

isto, os mesmos ganharam mais potência. Nesta época surgiu também a idéia de diversificar os 

padrões de amplificação de acordo com os tipos de perda auditiva. 

O primeiro aparelho auditivo comercial de carbono foi lançado em 1898, mas eram tão 

grandes que precisavam ficar em cima de uma mesa. Em 1920, tubos a vácuo foram adaptados 

nestes aparelhos, tornando sua amplificação mais eficiente. Por volta de 1935 foi introduzido o 

uso da válvula termiônica, que permitia uma faixa de freqüência mais ampla e uma distorção 

menor.  

Nas décadas de 40 e 50 houveram dois aprimoramentos importantes. O primeiro foi o uso 

do molde ventilado e o segundo e mais importante foi a utilização do transistor, que possibilitou o 

uso de microfones e pilhas cada vez menores e a conseqüente redução do tamanho das próteses 
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auditivas. Os primeiros aparelhos que utilizavam transistor eram acoplados às armações de óculos 

e, posteriormente, foram adaptados para se encaixar atrás da orelha (prótese retroauricular). 

Em 1961 foram introduzidas as próteses intra-aurais ou intrauriculares, que ocupam a 

concha e parte do canal auditivo. Mais tarde surgiram as próteses intracanais e as microcanais, 

que ocupam somente o canal auditivo. As vantagens destes tipos de próteses são: menor 

distorção, facilidade ao telefone, possibilidade de acoplamento de fones e uma melhoria estética, 

uma vez que as mesmas são de difícil visualização. 

A década de 80 e principalmente de 90 foram marcadas pelo advento da tecnologia 

digital, amplamente utilizado em próteses auditivas. Assim surgiram as próteses analógicas e as 

digitais, populares hoje em dia.  

Estes aparelhos auditivos são bastante simples, pois funcionam como um 

miniamplificador e são compostos basicamente de quatro partes: microfone, amplificador, fonte 

de força (bateria) e um receptor (alto-falante).  

O microfone é responsável pela captação do som e pela transformação do mesmo em sinal 

elétrico que é então enviando ao amplificador. O amplificador é composto por vários transistores 

e, com o auxílio de uma fonte de força, modificam e amplificam o sinal de entrada em vários 

estágios, sendo que quanto maior o número de estágios maior será a amplificação. O receptor por 

sua vez converte os sinais elétricos em energia acústica amplificada. 

Evidentemente, cada tipo de aparelho possui adaptações próprias. Contudo a grande 

maioria deles possui estes dispositivos como estrutura básica, sendo a diferença entre eles devido 

aos acessórios próprios de cada modelo. Existem inúmeros tipos de aparelhos, dentre os quais são 

notórias algumas diferenças básicas que determinam sua aplicabilidade, indicação, vantagens e 

desvantagens.  

Os primeiros aparelhos auditivos que surgiram no mercado foram as Próteses Auditivas 

Analógicas, compostas da estrutura básica citada anteriormente, sendo que os ajustes que 

deveriam ser realizados eram feitos através de uma chave existente no próprio aparelho auditivo.  

Posteriormente foram desenvolvidas as Próteses Auditivas Programáveis, com 

funcionamento semelhante. Contudo os ajustes eram realizados através de um programador ou 

computador, o que conferia maior flexibilidade e precisão ao aparelho. 

Com o advento da tecnologia digital foi criada a Prótese Auditiva Digital. Neste sistema o 

som passa por um processador que digitaliza e amplifica o sinal de forma diferenciada, 
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permitindo a existência de memórias diferentes para diferentes ambientes sonoros. A 

programação é realizada através de programadores ou computadores, o que permite, entre outras 

vantagens, a amplificação personalizada, a redução do ruído do ambiente. 

Recentemente foram criados os 

implantes cocleares, indicados para 

perdas auditivas severas. Esta técnica 

consiste no implante de uma prótese 

auditiva que terá por função levar a 

informação sonora, previamente 

transformada em sinal elétrico, 

diretamente ao nervo auditivo. Trata-se 

de uma substituição da cóclea, que não 

mais exerce sua função auditiva. Deve-se 

ressaltar que apesar desta técnica ser 

empregada apenas recentemente, sua 

idéia não é nova, 
Figura 12: Implante Coclear (www.ines.gov.br) 

mas remonta ao ano de 1800, quando Volta realizou os primeiros experimentos neste sentido, 

seguido por Grappengiesser, Duchenne e Politzer. 

Este equipamento é composto por uma unidade de processamento da fala (microfone, 

processador da fala, etc.), uma unidade de suporte para programação (microcomputador para 

programar os parâmetros da fala) e uma unidade implantável interna (antena de recepção e 

eletrodos). De forma sucinta este equipamento realiza as seguintes etapas: o microfone capta o 

som e o transforma em sinais elétricos, estes sinais são e codificados pelo processador da fala que 

é o “cérebro” do implante, pois ele seleciona freqüências e amplitudes sonoras que são enviadas 

ao sistema transmissor que emite ondas eletromagnéticas (sistema transcutâneo) para a unidade 

interna que estimula as terminações do nervo auditivo.  

A classificação de um implante pode ser feita através de vários fatores, como: quanto ao 

número de eletrodos, quanto à localização dos eletrodos e quanto à polaridade dos eletrodos. 
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No implante monocanal, há apenas um eletrodo que estimula a cóclea de maneira global. 

Já no sistema multicanal existem vários eletrodos que enviam a informação em bandas de 

freqüência distribuídas ao longo da cóclea. 

A disposição dos eletrodos pode ser extracoclear, dispostos na superfície da cóclea e 

fixados no promontório ou na janela oval, intracoclear, introduzidos na rampa timpânica entre 2 e 

25 mm de profundidade, e intranuclear, realizado ao nível dos núcleos cocleares ventrais. 

Em relação à polaridade dos eletrodos, estes podem ser monopolares, de referência 

temporal e sem a estimulação seletiva das fibras, bipolares, com duas superfícies de contato e 

estimulação seletiva e, finalmente, pseudopolares, com dois eletrodos bipolares e bastante 

seletivos. 

A técnica de se implantar microaparelhos no ouvido interno parece estar em vias de se 

tornar obsoleta, pois já há estudos realizados na universidade de Michigan (EUA) que pretendem 

substituir esta técnica por implantes diretamente no nervo auditivo. Mesmo que um tanto radical, 

esta inovação permitirá a implantação de um conjunto de eletrodos ultrafinos diretamente no 

nervo auditivo, o que permitirá a transmissão de uma grande faixa de sons para o cérebro 

(Middlebrooks, 2007) 

A equipe do Dr. John C. Middlebrooks já realizou testes bem sucedidos em animais e 

aguarda pelo não aparecimento de efeitos colaterais para dar continuidade aos estudos e 

aprimorar esta técnica que promete possibilitar aos deficientes auditivos ouvir sons de baixa 

freqüência em ambientes ruidosos. 

Hoje se sabe que o sistema auditivo central se desenvolve principalmente no período 

intra-uterino e neonatal, sendo que esta maturação ocorre lentamente. Também de posse de 

estudos que demonstram alterações nas vias centrais auditivas em decorrência de respostas 

plásticas a sinais aferentes, as pesquisas atuais recaem sobre a plasticidade e capacidade de 

regeneração e estruturação deste sistema. Assim desenha-se como uma tendência o estudo da 

fisiologia do sistema auditivo central, sua correlação com o sistema nervoso central e sua 

capacidade de adaptação e regeneração. 
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10. CONCLUSÃO. 

 
 
 

Através deste trabalho, verificou-se que o estudo da bioacústica e das ciências afins ficou 

por muito tempo relegada a um segundo plano, se comparados ao estudo da visão, por exemplo. 

Somente no século passado é que houve um despertar para está área, relacionada principalmente 

com o estudo dos impedimentos da comunicação, tais como as deficiências auditivas. 

A bioacústica e a comunicação humana dependem dos meios de emissão e captação de 

sinais sonoros que contem informações necessárias a comunicação. Desta forma, o estudo desta 

ciência engloba o conhecimento fisiológico destes meios e também da sua forma de 

funcionamento. Embora no século passado e mesmo recentemente ocorreram grandes avanços, 

estes se concentraram principalmente sobre as vias periféricas dos aparelhos auditivo e fonador, 

com pouquíssimos avanços em relação às vias centrais e a organização cerebral. A exceção fica 

por conta da técnica de implante coclear e, principalmente, dos estudos de Paul Broca sobre a 

área do cérebro responsável pelo controle da produção da fala humana. 

Constata-se então neste trabalho que houve significativos avanços no estudo do aparelho 

auditivo humano e no conhecimento das propriedades físicas do sinal sonoro. Entretanto 

permanecem obscuros o conhecimento das vias centrais dos aparelhos auditivos e fonador. Além 

disto, constata-se que foi pouco explorado o potencial didático deste assunto e o seu 

desenvolvimento como ferramenta de combate à extinção das espécies e à manutenção do 

equilíbrio ambiental.  

Atualmente vários fatores norteiam o desenvolvimento da bioacústica e apontam para um 

estágio de desenvolvimento mais abrangente, que contempla estudos em diversas áreas do 

conhecimento. Dentre estas tendências destaca-se o estudo das estruturas do sistema auditivo 

central e suas características, principalmente quanto à adaptação e regeneração, que são 

informações essenciais para o conhecimento da maneira como o nosso cérebro distingue 

estímulos complexos, como os necessários à fala. Estudos iniciais apontam para a possibilidade 

de sanar todos os problemas relativos à audição e fonação com a utilização de métodos 

fisiológicos e tecnológicos que atuem diretamente nas estruturas centrais, inclusive com a 

possibilidade de reposição biológica das estruturas prejudicadas. 
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Outro ponto norteador do estudo da bioacústica é a sua utilização em estudos biológicos, 

principalmente através da técnica de Play back, com o intuito de identificar e monitorar 

comunidades animais. Esta técnica esta sendo cada vez mais difundida entre biólogos, pois 

estudos aprofundados dos sinais acústicos possibilitam identificar atividades migratórias e 

reprodutivas e fundamentam a adoção de medidas de preservação ambiental para efeito de 

equilíbrio entre as diversas espécies animais.  

A técnica de playback também torna possível o manejo de algumas espécies com a 

utilização de sons atrativos ou repulsivos. Assim, a identificação da “linguagem animal” desenha-

se como uma ferramenta preciosa no estudo do equilíbrio ambiental em nosso planeta. 

Já no ambiente aquático o sonar de varredura vem obtendo importantes resultados no que 

diz respeito à identificação e caracterização do ecossistema aquático, tanto de caráter vegetal 

como animal, possibilitando a correlação entre estes ambientes e o estudo comportamental das 

comunidades marinhas. 

Apesar de pouco difundida, a bioacústica tem grande potencial como ferramenta didático-

pedagógica, já que engloba aspectos de diversos ramos científicos como física e biologia que 

estão presentes em nosso cotidiano de forma constante. Isto por si só estimula o interesse dos 

alunos em conhecer as ciências em geral. 

Com tamanha importância e tampouco tempo de efetivo desenvolvimento, a bioacústica, 

demonstra grandes e variados caminhos a serem percorridos até a sua completa compreensão e 

desenvolvimento.  
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