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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar aplicações da física na vida real, para tanto, 

definiremos os mecanismos de localização e navegação de morcegos, através da 

ecolocalização. Os morcegos estudados são da subordem microchiróptera. Optou-se por esta 

subordem específica, por se tratar de um grupo de mamíferos com grande quantidade de 

espécies, estando os mesmos presentes em quase todo o planeta e por se tratar de um 

subgrupo de morcegos que desenvolveu a capacidade de utilização da ecolocalização.  Ao 

início do trabalho trataremos da natureza do som e ultra-som e seus respectivos meios de 

propagação. No decorrer do trabalho serão abordados assuntos referentes à reflexão de ondas 

sonoras, bem como mecanismos de ecolocalização e análises práticas de captura de morcegos 

hematófagos, estabelecendo-se parâmetros de ligação existente entre métodos de captura e os 

mecanismos de localização das espécies estudadas. Objetiva-se com esta pesquisa, demonstrar 

o mecanismo físico extraordinário com o qual os morcegos hematófagos se locomovem, além 

de fornecer informações teóricas e práticas a profissionais e estudantes relacionados às áreas 

afins. 

Palavras chave: Vida Real. Ecolocalização. Morcegos. Som e Ultra-som. Práticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A física é definida e reconhecida como a ciência que estuda os fenômenos naturais 

e teve suas primeiras escritas originadas na Grécia antiga, daí a origem do nome física pelo 

Grego φύσις (physiké), que significa natureza (Präss, 1997). 

Imaginemos como seria o mundo atual se não pudéssemos contar com os avanços 

no conhecimento da física. Através de tais avanços é que o homem atingiu os patamares 

atuais de tecnologia. A maioria das descobertas, nos mais variados ramos do conhecimento, 

tiveram suas origens direta ou indiretamente na física. Porém, mesmo com tanta importância e 

com vasta possibilidade de aplicações, a maioria das pessoas apresentam dificuldades em 

compreender a relação da física com o cotidiano. 

A questão primordial é: por qual razão temos tantas dificuldades em compreender 

a física?  

A resposta não é tão simples, porém dentre os vários fatores que atravancam o 

processo de aprendizado da física, podemos citar sem dúvidas que nos falta o conhecimento 

da física teórica. Na maioria das vezes, principalmente quando atravessamos o ensino médio, 

nos condicionamos a solucionar equações matemáticas prontas, extraídas de livros de física 

sem, no entanto, nos preocupar-mos em deter o conhecimento teórico de como os eventos 

ocorrem. Não podemos ter a pretensão de reduzir o ensino da física unicamente à leitura de 

textos, porém devemos nos atentar ao fato de que a física existe para explicar os fenômenos 

naturais e, para tanto, devemos utilizar, entre outros, a matemática como ferramenta. 

Vamos imaginar situações com as quais nos deparamos diariamente, das mais 

simples as mais complexas, como por exemplo: veículos se deslocando, o rádio do carro 

transmitindo o noticiário do dia, o condicionador de ar resfriando o ambiente, as folhas caindo 
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das arvores, o barulho da britadeira na obra da rua, dentre outros vários casos. O que há de 

comum em meio a tais eventos e tantos outros imagináveis é que, com maior ou menor grau 

de complexidade, podemos explicá-los detalhadamente por meio da física. 

Da mesma forma com que afirmamos haver explicações lógicas, através da física, 

para inúmeros fatos do nosso dia-a-dia, iremos descrever neste trabalho, um dos principais 

processos físicos que os morcegos utilizam para se localizar, caçar e até mesmo se comunicar, 

que é a ecolocalização.  

A ecolocalização consiste num processo simples de ser compreendido, porém 

muito restrito na natureza. Alguns poucos grupos de animais, como os morcegos e golfinhos, 

possuem esta capacidade que poderíamos considerar, no caso dos morcegos, como sendo o 

seu sexto sentido.  

Não se pode afirmar com precisão como os morcegos adquiriram alguns hábitos 

tão peculiares ao longo de sua evolução. No entanto, observamos que se trata de um grupo de 

animais extremamente ajustados ao meio onde vivem e que dispõem de mecanismos muito 

complexos de adaptação. Porém podemos afirmar que, quando observamos os hábitos da 

maioria dos morcegos, chegamos à conclusão que grande parte das adaptações que este grupo 

apresenta é devida a capacidade da ecolocalização, que será verificada posteriormente. 

Iniciaremos o trabalho com definições físicas sobre ondas e, mais 

especificamente, sobre ondas sonoras. Tais definições serão necessárias para que em seguida 

as possamos vincular aos capítulos seqüentes, específicos sobre a ecolocalização e os 

morcegos e, ainda, descreveremos as formas com que os morcegos agem na natureza, dando 

enfoque aos fenômenos físicos por eles utilizados. 

 

 

1.1 OBJETIVOS DESTE TRABALHO 

 

 

Com este trabalho objetivamos estudar na natureza um fenômeno bem realista e 

peculiar e que simultaneamente a estas características seja algo relativamente comum. O 

intuito principal na busca de um fenômeno com tais características é poder comprovar as 

relações do estudo da física com os eventos naturais. 

Objetivamos ainda agrupar informações já descritas em outros trabalhos, dando-se 

os devidos créditos, com informações adquiridas por observações de campo relacionado-as da 

forma mais coerente possível, para que possam ser usadas como base de trabalho a 

profissionais que exploram este assunto. Lembrando-se que existem mais de mil espécies de 
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morcegos no mundo e pelo menos uma destas espécies, o morcego vampiro comum 

(Desmodus Rotundus), é passiva de controle populacional devido a sua importância na saúde 

pública, por ser vetora do vírus rábico entre os animais domésticos e o homem. Sendo, 

portanto estes mamíferos alvos constantes de pesquisas e trabalhos de campo. Desta forma, 

este trabalho visa entender a ecolocalização mediante conceitos físicos ilustrando assim mais 

uma grande aplicação da física em outras áreas e no nosso dia-a-dia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CONCEITOS FÍSICOS DO SOM 

 

 

Podemos definir o som como sendo a propagação de uma frente de compressão 

mecânica, ou onda longitudinal, se deslocando tridimensionalmente pelo espaço em um meio 

material como a água, o ar ou uma barra metálica por exemplo. Para que esta propagação 

aconteça é necessário que ocorram sucessivas rarefações e compressões do meio material. 

Todo este processo se traduz na identificação feita pelo nosso cérebro da energia desprendida 

ao meio devido a colisões coletivas (Virtuous, 2009). 

Porém, para se conceituar o som de forma satisfatória, devemos inicialmente 

descrever alguns conceitos básicos sobre ondas onde posteriormente teremos subsídios para 

descrever os conceitos físicos do som, ou seja, fazê-lo por meio de suas causas, circunstancias 

e efeitos.  

 

 

2.1 CONCEITOS DE ONDAS 

 

 

Podemos definir ondas como sendo uma perturbação que se propaga por um meio 

físico, onde energia é transportada sem que ocorra, no entanto, transporte de matéria. 

De acordo com o número de direções em que as ondas se propagam, podemos 

classificá-las como unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, como exemplo uma 

perturbação na extremidade de uma corda tensa, uma pedra lançada na superfície da água em 

um lago e a produção de som por uma explosão, respectivamente. 

No caso de ondas bidimensionais, pode-se classificá-las como planas e circulares. 

Tal classificação depende da condição de formação da onda. Se perturbarmos a superfície de 

um lago atirando uma pedra formará ondas circulares, porém, se ao invés de uma pedra 

utilizarmos uma tábua, as ondas produzidas na superfície da água terão a forma plana.
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Tratando de ondas tridimensionais, podemos defini-las como esféricas, cilíndricas 

ou planas, conforme a forma das frentes de ondas produzidas: uma membrana vibrando no ar 

produz ondas planas e uma explosão sentida em todas as direções do espaço produz ondas 

esféricas. 

As definições de ondas planas ou esféricas no espaço tridimensional e ondas retas 

ou circulares no espaço bidimensional podem ser ainda deduzidas independentemente das 

condições de formação. Exemplificando, podemos citar uma pequena fonte que emite ondas 

sonoras em todas as dimensões no espaço, onde as frentes de ondas produzidas terão a forma 

esférica quando próximas da pequena fonte. Porém, ao se distanciarem, a sua curvatura 

gradativamente diminuirá, podendo assim ser tratada como uma onda plana. 

A mesma definição se aplica a ondas circulares formadas na superfície de um lago 

que a uma determinada distância terão a curvatura diminuída devido ao afastamento da fonte 

de formação. Esta condição fica bem definida por Halliday (Halliday, et al., 2003 p. 117): 

Próximo de uma fonte pontual, as frentes de ondas são esféricas e se estendem nas 

três dimensões, e lá as ondas são chamadas de esféricas. Quando as frentes de onda 

se movem para fora e os seus raios se tornam maiores, a curvatura delas diminui. 

Longe da fonte, aproximamos as frentes de ondas por planos (ou retas em desenhos 

bidimensionais), e as ondas são chamadas de ondas planas. 

De forma geral, as ondas são ainda classificadas quanto a sua natureza e direção 

de propagação. Tais definições ficam bem estabelecidas segundo Nicolau (Nicolau, et al., 

1998 p. 437): 

 Onda mecânica ― produzida pela deformação de um meio material (ex.: 

onda na superfície da água, ondas sonoras, ondas numa corda tensa, etc.). 

 Onda eletromagnética ― produzida por cargas elétricas oscilantes (ex.: 

ondas luminosas, raios X, raios gama, etc.). 

 Onda transversal ― a vibração do meio é perpendicular a direção de 

propagação (ex.: ondas da corda, ondas luminosas). 

 Onda longitudinal — a vibração do meio ocorre na mesma direção que a 

propagação (ex.: ondas sonoras no ar). 

Assim, uma onda ou é mecânica ou eletromagnética, e também ela é ou 

transversal ou longitudinal ou mista (direção de vibração inclinada com relação à direção de 

propagação).   

Uma onda pode ainda ser classificada, segundo sua natureza, como onda de 

matéria, estudada pela Física quântica, cuja definição consiste em matéria que possui 

comportamento ondulatório. Segundo Halliday (Halliday, et al., 2003 p. 133): ―A natureza 

ondulatória das partículas subatômicas e dos átomos é hoje levada em conta de forma 

rotineira em muitos campos da ciência e da engenharia.‖ 
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2.2 ONDAS SONORAS E A FORMAÇÃO DO SOM 

 

 

As ondas sonoras nos fluidos são ondas longitudinais, ou seja, ao ocorrer uma 

perturbação no meio através de uma explosão, por exemplo, tal evento provoca no ar 

sucessivos efeitos de rarefações e compressões que irão se propagar neste meio. Quando um 

grupo de moléculas do ar é atingido por esta onda de rarefações e compressões, tais moléculas 

vibram na mesma direção em que a onda se propaga. Ondas sonoras são classificadas ainda 

como ondas mecânicas, por necessitarem de um meio de propagação. 

 A formação do som se dá através da vibração de corpos materiais, se propagando 

por um meio material, ou seja, o som é o efeito de vibração de corpos elásticos em um meio 

material. Sempre que existe a formação de um som, este é proveniente de um corpo que vibra 

(fonte sonora). Como exemplo podemos citar as cordas de instrumentos musicais, que ao 

serem tocadas entram em um processo vibratório, produzindo ondas que ao penetrarem o 

pavilhão auditivo, provocam vibrações nos tímpanos causando sensações sonoras no cérebro. 

Em resumo, para que ocorra a formação do som se faz necessário uma fonte de 

vibrações mecânicas de qualquer natureza, um meio de propagação das ondas sonoras e 

finalmente um receptor da vibração emitida. Porém consideramos som as vibrações emitidas 

em freqüências audíveis, que estão aproximadamente na faixa dos 20 hertz até 20.000 hertz. 

Freqüências superiores ou inferiores a faixa citada são definidas como ultra-som e infra-som 

respectivamente.  

Finalmente, tomando uma definição sucinta, Antonio Máximo define (Máximo, et 

al., 1997 p. 854): ―O som é uma onda longitudinal que se propaga em um meio material 

(sólido, líquido ou gasoso), cuja freqüência está compreendida, aproximadamente, entre 20 

hertz e 20.000 hertz.‖ 

 

 

2.3  O ULTRA-SOM E O INFRA-SOM 

 

 

Para se produzir um som, conforme descrito anteriormente, se faz necessário que 

se gere uma vibração mecânica. Esta vibração notoriamente terá uma freqüência, portanto, 

com base nesta freqüência podemos definir se a onda gerada deve ser definida como som, 

infra-som ou ultra-som. Uma definição de freqüência relacionada à onda sonora conforme 

Costa (Costa, 2003) é dado como se segue: 
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Dá-se o nome de freqüência de uma onda sonora o número de vibrações completas 

executadas pela mesma em um segundo. 

A unidade empregada para medir a freqüência da onda sonora é o hertz (Hz), que 

corresponde à freqüência de um som que executa uma vibração completa ou ciclo, 

por segundo, entendendo-se por ciclo ou onda completa a totalidade das variações 

de pressão que, iniciando no zero, apresentam todos os valores positivos e negativos 

possíveis crescentes e decrescentes, terminam novamente no zero. 

Freqüências inferiores a 20 Hz são definidas como infra-som e não possuem 

grandes aplicações e nem são perceptíveis ao sistema auditivo humano. Já as ondas sonoras 

geradas por um sistema vibratório qualquer, cujo sistema oscile na faixa de freqüência dos 20 

Hz aos 20 kHz, são definidas como som e são audíveis por humanos admitindo-se pequenas 

variações. Freqüências superiores a 20 kHz são definidas como ultra-som, e assim como o 

infra-som, também são inaudíveis ao ouvido humano, porém o ultra-som possui uma gama 

maior de aplicações. 

 

 

FIGURA 1- Escala de freqüências de ondas sonoras
1
 

 

Uma das formas de produzir ultra-som consiste na aplicação de um campo elétrico 

em determinados cristais, principalmente o quartzo. Quando se aplica um campo elétrico 

alternado de alta freqüência sobre o cristal, este sofre deformações mecânicas produzindo 

assim vibrações em freqüências bem superiores a 20 kHz. 

Notoriamente, para produção de ultra-som se faz necessário elevar a freqüência de 

vibração da fonte, desta forma obtém-se ondas mecânicas com comprimento de onda muito 

diminuto e, por conseqüência, tais ondas adquirem propriedades semelhantes às de 

propagação da luz. Uma destas propriedades consiste na propagação retilínea que permite o 

direcionamento das ondas. Outra propriedade do ultra-som é a interação mecânica das ondas 

com meio pelo qual se propagam, possibilitando assim várias aplicações técnicas. 

Aparelhos que geram ultra-som são usados na medicina para diagnóstico de 

doenças bem como para exames clínicos onde se podem obter claramente informações do 

interior do corpo humano, sem necessidade de incisões. (Sears, et al., 1984 p. 493) 

                                                 
1
 Fonte da figura: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Acustica/som.php (acessado em 

04/07/2010). 

http://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Acustica/som.php
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Aparelhos de sonar instalados em barcos pesqueiros ou navios militares e civis 

utilizam em seu funcionamento a emissão de ultra-som, com uma vasta gama de utilidades, 

como exemplo: localização de cardumes, localização de obstáculos promovendo segurança na 

navegação, localização de submarinos e objetos imergidos no mar, dentre outras. (Nicolau, et 

al., 1998 p. 474) 

Sears (Sears, et al., 1984 p. 492) ao falar sobre ondas também define algumas 

aplicações do ultra-som: 

A relevância de princípios acústicos não se limita a som e audição. A análise de 

ondas mecânicas é uma poderosa técnica de pesquisa em grande variedade de 

campos. Ondas elásticas refletem-se em corpos sólidos, imersos na água, como 

cardumes de peixes, submarinos ou navios naufragados. Os sonares usam a reflexão 

de ondas sonoras na água para determinar a posição e o movimento de tais corpos.  

Alguns animais como golfinhos e morcegos possuem a capacidade de gerar e 

perceber ondas sonoras na faixa do ultra-som e se utilizam destes mecanismos 

simultaneamente, que é a ecolocalização. 

Os cães têm a capacidade de perceber ondas sonoras que vão desde a faixa do som 

até o ultra-som, como define Antonio Máximo (Máximo, et al., 1997 p. 854): ―Experiências 

recentes mostram que um cachorro, por exemplo, é capaz de perceber ultra-sons cuja 

freqüência alcança até 50.000 Hz‖. O que ocorre, porém, nos cães, é que esta capacidade se 

limita apenas à audição, não tendo outras utilidades no que diz respeito à ecolocalização. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ELEMENTOS QUALITATIVOS DA ONDA SONORA 

 

 

 

Alguns elementos qualificam a onda sonora dando diferentes sensações ao ouvido 

humano, sendo que tais qualidades assumem naturezas fisiológicas. Segundo Nicolau 

(Nicolau, et al., 1998 p. 469): ―Podemos individualizar, para as ondas sonoras, três qualidades 

relacionadas com as sensações produzidas em nosso ouvido e, por isso, denominadas 

fisiológicas: a altura, a intensidade e o timbre.‖. O conhecimento sobre essas qualidades é 

importante para uma melhor compreensão da ecolocalização. 

 

 

3.1 ALTURA DO SOM 

 

 

A altura do som tem relação direta com a freqüência de emissão, não podendo ser 

confundida com intensidade, que está relacionada com potência sonora. Segundo Sears 

(Sears, et al., 1984 p. 483): 

 O termo altura refere-se ao atributo da sensação de um som que capacita a 

classificação da nota aguda ou grave. Da mesma maneira que volume, também é 

uma quantidade subjetiva, não podendo ser medida por instrumentos. A altura 

relaciona-se com a quantidade objetiva freqüência, embora não exista uma 

correspondência biunívoca. Para um tom puro, de intensidade constante, quanto 

maior a freqüência, maior a altura, mas a altura de um tom puro de freqüência 

constante torna-se menor quando se aumenta o nível de intensidade 

Sendo assim, uma fonte de som emitindo em uma freqüência mais alta, produzirá 

um som mais agudo, sendo este qualificado como som alto. Da mesma forma ao se emitir um 

som em baixas freqüências o resultado obtido será um som mais grave, denominado som 

baixo.
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Instrumentos musicais como violões e pianos são compostos por fios de 

espessuras diferenciadas denominadas cordas, que quando tracionadas de forma correta, 

vibram em freqüências distintas e específicas, gerando as melodias. Sendo assim, cada corda 

de um violão, por exemplo, emite som em uma altura diferenciada. 

 

 

3.2 TIMBRE 

 

 

Sons de diferentes origens possuem timbres diferentes, isto devido a 

conformações físicas do mecanismo emissor do som. Como exemplo, em um concerto 

musical onde estão presentes vários instrumentos, mesmo que dois instrumentos distintos, um 

violino e um piano, emitam sons com a mesma freqüência e intensidade, somos capazes de 

distinguir o som emitido. Isto ocorre pois como se tratam de emissores diferentes, cada parte 

do instrumento contribuirá para a formação do som, gerando assim uma forma de onda 

específica e característica do emissor.  

É devido ao timbre que somos capazes de diferenciar as vozes de pessoas 

diferentes. Segundo Costa (Costa, 2003): ―O timbre se relaciona diretamente com a 

composição harmônica da onda sonora, isto é, sua forma, e nos permite identificar a 

procedência do som, seja emitido por uma pessoa ou instrumento musical‖. 

 

 

 
FIGURA 2 - Represenação de ondas de variações de timbres

2
 

 

  

                                                 
2
 Fonte da Figura: www.cefala.org/fonologia/acustica_osom_4.php (acessado em 04/07/2010) 

http://www.cefala.org/fonologia/acustica_osom_4.php
http://www.cefala.org/fonologia/imagens/img_som_timbre.jpg
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3.3 INTENSIDADE 

 

 

Como em qualquer onda, a intensidade das ondas sonoras está diretamente 

relacionada à quantidade de energia transportada. Desta forma, podemos classificar um som 

como forte ou fraco. A intensidade de um som possui relação direta com a amplitude da onda, 

portanto quanto maior a amplitude, maior a quantidade de energia transportada. Segundo 

Costa (Costa, 2003 p. 03): 

A intensidade do som diz respeito à amplitude da onda sonora, que caracteriza a 

variação de pressão do meio em que se verifica a sua propagação. A intensidade do 

som é medida por meio da potencia sonora, propagada por unidade de superfície, a 

qual toma o nome de intensidade energética. 

Como a energia transportada tende a se dissipar em um espaço percorrido, em 

uma explosão, por exemplo, as pessoas mais próximas terão a sensação de um som mais forte 

enquanto as que se encontrarem mais distante do evento terão a sensação de um som mais 

fraco. 

Observamos porém que não existe linearidade entre a sensação auditiva e a 

quantidade de energia transportada. Diante desta condição se faz necessário definir dois tipos 

de intensidade: intensidade física e intensidade fisiológica, onde ambas se relacionam entre si. 

Conforme Nicolau (Nicolau, et al., 1998 p. 470): 

A intensidade física I, expressa em watts por metro quadrado (W/m²), é a medida 

numérica de energia transportada por uma onda na unidade de tempo, por unidade 

de área da superfície atravessada. A menor intensidade física audível é Iₒ=10
-12 

W/m², sendo denominada limiar de audibilidade. 

A intensidade fisiológica ou nível sonoro (NS) é uma grandeza, medida em bel(B) 

ou decibel (dB), definida á partir da relação I/Iₒ, entre a intensidade física I do som 

considerado e o limiar de audibilidade Iₒ.  

Desta forma, ao se gerar uma onda sonora de uma determinada intensidade, um 

indivíduo nos arredores do evento terá uma sensação auditiva. Porém, duplicando a 

quantidade de energia transportada pela onda, nas mesmas condições iniciais, a sensação 

auditiva não será de um som duas vezes mais forte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PROPAGAÇÃO DO SOM 

 

 

 

No capítulo 2 definimos que um corpo em vibração produz um som. No entanto, 

para que exista a propagação deste som, se faz necessário um meio material, que pode ser 

sólido, líquido ou gasoso.  Sendo assim, no vácuo, por exemplo, não existem possibilidades 

de propagação de ondas sonoras, ao contrário de ondas eletromagnéticas que se propagam na 

ausência de matéria. Nussenzveig (Nussenzveig, 2002 p. 122) define a experiência que 

possibilitou tal descoberta: ―O som de uma campainha tocando dentro de um recipiente no 

qual se produz o vácuo, deixa de ser ouvido, conforme observado por Robert Boyle em 

1660‖. 

O processo de propagação do som consiste na transmissão de energia sem que 

haja deslocamento de matéria. Conforme Costa (Costa, 2003): ―A propagação da onda sonora, 

conforme já foi citada, se dá pela vibração elástica (mecânica) dos meios ponderáveis ou 

corpos de uma maneira geral, sejam aeriformes, líquidos ou sólidos.‖ 

 Quando corpos se impactam, uma quantidade de energia é liberada, sendo que 

dentre outras formas, essa liberação pode se dar em forma de energia sonora. Ocorre que, 

como estes corpos estão necessariamente em contato com um meio material, condição para 

que haja a produção do som, existe uma porção inicial de moléculas que irão receber a energia 

gerada pelo impacto, alterando seu estado para um estado comprimido, com uma pressão 

interna superior à pressão inicial. Como esta condição é instável, estas moléculas tendem a 

voltar à condição de equilíbrio, se expandindo novamente, onde no ato da expansão 

comprimem outro grupo de moléculas que irão repetir o processo de compressão e expansão 

de forma sucessiva, completando-se assim o processo de propagação do som. 
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Um fato importante a ressaltar é que a cada transmissão de energia entre 

moléculas existem perdas que são traduzidas em perdas de intensidade. Quanto maior for a 

distância percorrida menor será a intensidade do som. 

 

  

4.1 MEIOS DE PROPAGAÇÃO 

 

 

Como já definido anteriormente, para que o som se propague é necessário que 

exista um meio material, devido a natureza mecânica das ondas sonoras. As características do 

meio de transmissão são fatores cruciais no comportamento das ondas. Isto nos permite, na 

prática, mudar o comportamento das ondas sonoras da forma que nos convier, alterando-se os 

meios de propagação. Pode-se estabelecer uma relação direta entre as propriedades físicas do 

meio de transmissão e o comportamento da onda sonora: quanto mais rígido for o meio de 

propagação, menos energia será perdida nas trocas entre moléculas e, por conseqüência, o 

som percorrerá uma maior distância e com velocidade superior quando comparada a de meios 

de transmissões mais elásticos.  

Podemos dividir os meios de propagação entre sólidos, líquidos e os gasosos 

porém, em condições reais, nossa casa, sala de aula, cinema, etc., encontramos uma 

diversidade muito grande de meios de propagação em um mesmo ambiente. Esta condição 

(real) faz com que o som se altere de forma muito dinâmica em ambientes comuns, ou seja, 

ambientes que não foram projetados para se obter controle da propagação do som. Quando 

conversamos em uma sala de aula o meio de propagação é o ar. Entretanto vários outros 

objetos sólidos com diferentes características de propagação estão presentes. Tais objetos 

devem ser considerados como diferentes meios de propagação e provocam alterações físicas 

nas ondas sonoras. Segundo Russo (Russo, 1999 p. 109):  

Uma vez que haja um objeto na trajetória do som, parte dele será refletido, parte 

absorvido e o restante será transmitido, passando pelo obstáculo ou, até mesmo, 

contornando-o. A quantidade de som que é refletida absorvida ou transmitida 

depende, por sua vez, das características físicas do obstáculo, que determinam a 

resistência que ele irá oferecer à passagem das ondas sonoras, ou seja, da 

impedância específica do obstáculo.   

 De forma geral pode-se ouvir um som gerado em ambiente atmosférico (meio 

gasoso), onde se formam a maioria das ondas sonoras. Se nos posicionar-mos com o ouvido 

em contato com os trilhos de uma composição férrea, será fácil identificar a aproximação da 

locomotiva devido às características de propagação do som em meios sólidos. Finalmente, 

quando mergulhamos em uma piscina, qualquer ruído gerado dentro do fluido pode ser 
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ouvido com perfeição. Estes exemplos práticos demonstram que ondas geradas se propagam 

por meios materiais independentes do seu estado físico. 

 

 

4.2 VELOCIDADE DO SOM 

 

 

Conforme visto anteriormente, a propagação do som está condicionada a uma 

seqüência de transmissão de energia através de um meio. Sendo assim é correto afirmar que a 

conformação do meio é fator limitante na determinação da velocidade de propagação do som. 

Desta forma, fatores como rigidez, elasticidade e temperatura, interferem diretamente no 

resultado final da velocidade de um som, pois tais fatores se relacionam à capacidade de 

armazenamento de energia em um meio material. Segundo definição de Halliday (Halliday, et 

al., 2003 p. 117): ―A velocidade de qualquer onda mecânica, transversal ou longitudinal, 

depende tanto de uma propriedade inercial do meio (para armazenar energia cinética) quanto 

de uma propriedade elástica do meio (para armazenar energia potencial).‖  

Segundo Nicolau (Nicolau, et al., 1998 p. 467): ―De um modo geral, as ondas 

sonoras são mais rápidas nos sólidos, mais lentas nos gases, apresentando valores 

intermediários nos líquidos‖, além disso, podem ocorrer variações de velocidade, devido a 

diferenças de temperatura, onde o aumento da taxa de agitação molecular do meio 

proporciona a elevação da velocidade do som. 

 

 

4.3  REFLEXÃO DE ONDAS SONORAS E O ECO 

 

 

A reflexão das ondas sonoras tem papel fundamental neste trabalho, pois é a base 

do método de ecolocalização, utilizada por morcegos. 

Para definir reflexão, consideremos uma onda sonora gerada através de uma fonte 

qualquer, nas proximidades de um anteparo. Esta onda se desloca por um meio material e 

atingindo o obstáculo parte da energia sonora será refletida, ou seja, será devolvida em forma 

de som. 
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FIGURA 3 - Reflexão de onda sonora

3
 

 

Uma pessoa que acompanhe o procedimento citado terá duas sensações de som, o 

som primário gerado pela fonte e o som secundário devolvido pelo anteparo. Nestas 

condições, a reflexão pode se traduzir em três situações diferenciadas: o reforço, a 

reverberação e o eco. 

Consideremos que o ouvido humano leva aproximadamente 0,1 segundo para 

processar totalmente um impulso sonoro como, por exemplo, um tiro de arma de fogo. Desta 

forma, se a diferença entre os instantes de recebimento do impulso gerado pela fonte e 

refletido for quase nula, ocorrerá o reforço sonoro, pois o ouvinte estará recebendo quase 

simultaneamente uma quantidade de energia maior que a inicial. Se, no entanto, a diferença 

entre os instantes de recebimento do impulso gerado e refletido for pouco inferior a 0,1 

segundo, ocorrerá a reverberação, que se apresenta não como novo som, mas como uma 

prolongação da sensação sonora. Finalmente, quando o tempo entre a percepção do som 

gerado e do som refletido for superior a 0,1 segundo, ocorrerá a formação do eco, que se 

traduz na audição de dois sons distintos e repetidos. 

 

 

4.4 DIFRAÇÃO 

Ao atingir um obstáculo, uma onda sonora pode sofrer os efeitos da reflexão, 

produzindo eco, reverberando ou reforçando o efeito sonoro. 

Porém, se uma frente de onda atinge um obstáculo de forma parcial, ou seja, sua 

trajetória é interrompida não na totalidade, o efeito gerado é o da difração. A difração consiste 

                                                 
3
 Fonte da Figura: http://www.marcelomelloweb.kinghost.net/mmusc_percepcao_cognicaomusical03reverb.htm 

(acessado em 04/07/2010). 

http://www.marcelomelloweb.kinghost.net/mmusc_percepcao_cognicaomusical03reverb.htm
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na capacidade que uma onda possui de contornar um obstáculo, quando parcialmente 

interrompida por ele (Máximo, et al., 1997 p. 842). 

Para que um obstáculo seja contornado pela onda sonora, se faz necessário que 

seu comprimento de onda seja comparável ao tamanho do obstáculo. As ondas sonoras se 

difratam com relativa facilidade devido aos elevados valores para seus comprimentos de onda. 

Frentes de alta freqüência sofrem efeitos de refração pouco acentuados.  (Nicolau, 

et al., 1998 p. 462). 

 

         

4.5 O EFEITO DOPPLER 

 

 

No capítulo 3 descrevemos a altura do som que, como visto, tem relação com a 

freqüência. Descrevemos ainda que freqüências mais altas estejam associadas a sons mais 

agudos, qualificados como altos e sons mais graves, ou seja, mais baixos são caracterizados 

por freqüências mais baixas. 

O efeito Doppler sonoro é um fenômeno que ocorre quando existe movimento 

entre a fonte do som e ou do ouvinte com relação ao meio, levando este a perceber uma 

variação na freqüência do som ouvido. Na prática podemos observar a ocorrência do efeito 

Doppler quando estamos parados à beira de uma estrada e por nós passa um veículo com uma 

fonte de som, um carro de propaganda, por exemplo. Enquanto o veículo se aproxima o som 

captado por nossos ouvidos é mais alto, ou seja, mais agudo, enquanto que à medida que o 

veículo se afasta, o som se torna nitidamente mais grave. Se o veículo se desloca à velocidade 

constante, a freqüência observada, tanto mais alta quanto mais baixa, irá permanecer 

constante. No entanto, variações de freqüências podem ocorrer caso haja aceleração ou 

desaceleração da fonte geradora de som.  

Na prática identificamos este fenômeno devido à velocidade do som no ar 

relativamente baixa (aproximadamente 340 m.s
-1

), pois uma fonte emissora de ondas sonoras 

que se desloque na velocidade normal de um veículo (aproximadamente 27 m.s
-1

) pode gerar 

um perceptível afastamento ou agrupamento das frentes de onda. Observemos ainda que 

existe uma diferença na geração do fenômeno, se o emissor de ondas sonoras estiver em 

repouso com o receptor em movimento ou o emissor estiver em movimento com o receptor 

em repouso. Conforme Tipler (Tipler, 1994 p. 160):    

A mudança de freqüência de uma onda sonora é ligeiramente diferente de acordo 

com estar a fonte, ou o receptor, em movimento em relação ao meio. Quando a fonte 

está em movimento, o comprimento de onda se altera, e a nova freqüência ƒˋ se acha 
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mediante a determinação do novo comprimento de onda e depois pela fórmula   

ƒˋ=υ/ λ. Por outro lado, quando a fonte estiver estacionária e o receptor em 

movimento, a freqüência é diferente simplesmente porque o receptor passa por mais 

ondas, ou por menos ondas, num certo intervalo de tempo. 

Por várias situações já observamos a ocorrência do Efeito Doppler, desta forma 

concluímos que se trata de um fenômeno de fácil observação, no entanto, como este efeito 

ocorre? 

Para responder a esta pergunta, inicialmente vamos considerar uma fonte de ondas 

sonoras e um receptor, sem que haja variações de espaço entre eles. Desta forma as frentes de 

onda emitidas pela fonte chegam ao receptor de forma regular, sem que estejam afastadas ou 

comprimidas, conforme a FIGURA 4, onde se observa que a disposição das frentes de onda é 

regular em todos os sentidos, representando que tanto a fonte quanto o ouvinte estão em 

repouso. (Bertulani, 1999) 

 
FIGURA 4 - Representação de frentes de ondas circulares estacionárias

4
. 

 

Agora consideremos o caso de uma fonte sonora se aproximando do receptor. 

Neste caso as frentes de ondas se comprimem na direção do receptor, fazendo com que o 

ouvinte receba um maior número de frentes de ondas por unidade de tempo, se traduzindo em 

um aumento de freqüência da onda sonora gerada. Conforme FIGURA 5, observamos agora 

que as frentes de onda se comprimem na direção do receptor, gerando aumento relativo de 

freqüência. 

 

                                                 
4
 Fonte da Figura: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html (acessado em 04/07/2010). 

http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html
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FIGURA 5 - Representação de frentes de ondas circulares comprimidas.

5 

 

Finalmente, consideremos o caso onde a fonte sonora se mova para longe do 

observador. Neste caso irá ocorrer uma diminuição da quantidade de frentes de ondas 

recebida pelo ouvinte, por unidade de tempo, tal fato será identificado com a diminuição 

relativa da freqüência gerada.  

Conforme a FIGURA 6, observamos finalmente que as frentes de onda se afastam 

na direção do receptor, gerando diminuição relativa da freqüência. 

 

 

 

FIGURA 6 - Representação de frentes de ondas circulares afastadas.
6
 

 

                                                 
5
 Fonte da Figura: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html (acessado em 04/07/2010). 

6
 Fonte da Figura: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html (acessado em 04/07/2010). 

http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html
http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A ECOLOCALIZAÇÃO 

 

 

 

A ecolocalização pode ser definida como um mecanismo natural, utilizado por 

alguns animais, aumentando a sua capacidade de detecção de objetos no espaço. Este sentido 

de localização natural é muito restrito na natureza, ocorrendo em dois grupos de mamíferos, 

os morcegos e os golfinhos, e em um número extremamente reduzido de insetos e aves. Este 

sistema é pouco desenvolvido nas aves e insetos, porém extremamente eficiente nos 

mamíferos citados. 

O mecanismo de funcionamento da ecolocalização é relativamente simples de se 

compreender: os animais geram ondas sonoras de alta freqüência, normalmente acima da 

faixa de freqüência audível, na altura do ultra-som. As frentes de ondas geradas se deslocam  

pelo meio, atingindo o obstáculo a ser identificado e retornam ao emissor que, 

simultaneamente, processa as informações recebidas identificando a posição do obstáculo. 

Podemos verificar na prática como funciona a ecolocalização. Para tanto  basta 

que encontremos um local onde exista um anteparo, um paredão de pedra por exemplo, que 

produza eco, preferencialmente durante o dia, para podermos constatar nosso resultado. De 

posse de um cronômetro e uma calculadora, só temos que gerar um ruido, dar um grito, por 

exemplo, e no momento do grito abrir contagem de tempo com o cronômetro, interrompendo-

o imediatamente após ouvir o som proveniente do eco. Sabendo-se a velocidade do som no ar 

e tendo como informação medida o tempo gasto até o som gerado retornar ao ouvido, fica 

simples calcular a distância entre nós e o paredão de pedra. Esta é, basicamente, a forma com 

que os morcegos se situam no espaço. Posteriormente iremos fazer um comparativo entre a 

nossa eficiência na ecolocalização e a dos morcegos. 
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Sabemos que grande parte das descobertas do homem são oriundas da observação 

de fenômenos naturais. Com base no sistema de navegação dos morcegos e dos golfinhos, 

criou-se o sonar, que significa navegação e mapeamento pelo som, do inglês Sound 

Navigation And Ranging,  cujo mecanismo de funcionamento é o mesmo da ecolocalização.  

Os primeiros sonares foram produzidos como material bélico, para uso náutico em 

navios de guerra e submarinos. Atualmente existem satélites com o mesmo princípio de 

funcionamento, que acumulam informações suficientes para mapear o fundo dos oceanos. 

Sonares continuam sendo utilizados em embarcações, com o intuito de auxiliar as navegações, 

localizar cardumes, mapear fundo dos oceanos dentre outras funções. (Tempera, 2005) 

 

 

5.1 UM POUCO SOBRE OS MORCEGOS 

 

 

Nos capítulos anteriores descrevemos alguns conceitos físicos sobre a natureza do 

som, levando-se em consideração apenas os temas considerados necessários para explicar o 

fenômeno da ecolocalização e seus efeitos sobre os hábitos dos morcegos. 

Dando seqüência, abordaremos de forma breve algumas características deste 

grupo de mamíferos para facilitar o entendimento posterior do trabalho, como segue. 

Os morcegos constituem um grupo com características peculiares, principalmente 

devido ao fato de serem os únicos mamíferos que podem verdadeiramente voar (tal vôo não 

pode ser confundido com a capacidade que alguns pequenos roedores têm de planar do alto 

das arvores até o solo). A habilidade de voar destes animais, só é possível devido a uma 

alteração dos membros anteriores, onde as falanges são bem desenvolvidas e interligadas ao 

braço, antebraço e tronco do animal por meio de uma membrana muito flexível denominada 

patágio, conforme visto na FIGURA 7, cuja característica é a mais distintiva da espécie. 

(REIS, et al., 2006 p. 153) 

Os morcegos pertencem à ordem chiróptera, que se subdividem em duas 

subordens: microchirópteras e megachirópteras. Este grupo de animais possui representantes 

distribuídos por todo o planeta, não se apresentando somente em locais muito frios como nos 

pólos. 
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FIGURA 7 - Morcego em pleno voo com patágio exposto.
7
 

 

 

5.1.1 MEGACHIRÓPTERAS 

 

 

Os megachirópteras são os maiores morcegos do planeta, alguns chegam a atingir 

1,70 metros de envergadura de asas. Apresentam-se em apenas uma família com 42 gêneros e 

185 espécies (REIS, et al., 2006 p. 153). Estes animais são encontrados apenas na África, 

Oceania e Ásia e são chamados de raposas voadoras. 

Esmagadora maioria das espécies desta subordem não desenvolveu mecanismos 

de ecolocalização não sendo, portanto alvo de nossos estudos. 

 

 

5.1.2 MICROCHIRÓPTERAS 

 

 

A subordem dos microchirópteras se apresenta em 17 famílias, com 157 gêneros 

e 928 espécies, distribuídas por todo o planeta, das quais 167 espécies se apresentam no Brasil 

(REIS, et al., 2006 p. 153). Esta subordem impressiona pela diversidade, tanto na 

conformação física, quanto nos hábitos.  

Os indivíduos deste grupo possuem hábitos alimentares muito diversificados que 

podem variar de frutas, sementes, folhas, flores, pólen, néctar até insetos, pequenos 

                                                 
7
 Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no município de Governador Jorge Teixeira, RO. 



27 

 

 

vertebrados, peixes e sangue. Na maioria dos casos as dietas são exclusivas, ou seja, os 

hematófagos se alimentam somente de sangue, não ingerindo outros alimentos. Devido a 

abundancia de alimentos os morcegos frugíveros, nectarívoros, carnívoros e hematófagos, 

normalmente são encontrados em regiões tropicais e subtropicais. 

Os morcegos geralmente são associados a criaturas maléficas, devido a sua 

aparência peculiar, seus hábitos noturnos e por serem encontrados, durante as horas claras do 

dia, geralmente em abrigos escuros, sujos e úmidos. Outro fator que desperta repulsa sobre 

tais animais, é o fato de serem considerados vampiros, porém dentre as mais de mil espécies 

catalogadas, apenas três são hematófagas. Segundo Taddei (Taddei, et al., 1999 p. 250): 

Das aproximadamente 1000 espécies que constituem a ordem chiróptera, apenas 

três (Diphylla ecaudata, Diaemus youngi e Desmodus rotundus), de ocorrência 

exclusiva da América Latina e conhecidas como morcegos vampiros, hematófagos 

ou sanguívoros, alimentam-se obrigatoriamente do sangue de endotermos. 

Das três espécies citadas, o hematófago de maior ocorrência é o Desmodus 

rotundus, conhecido como vampiro comum, como podemos observar na figura 08, é um 

animal forte e é também muito ágil e de difícil captura, qualidades que o diferenciam da 

maioria das outras espécies. 

 

 

FIGURA 8 - Desmodus rotundus.
8
 

 

                                                 
8
 Possui conformação corporal forte e compacta, devido à dieta rica em proteína e nutrientes.  

Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no município de Ji-Paraná, RO. 
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Durante as horas claras do dia, a maioria das espécies se abriga em locais diversos 

tais como cavernas, bueiros, forros de residências, ocos de árvores, grutas dentre outros, com 

o objetivo se protegerem do sol, da luminosidade e de predadores (Taddei, et al., 1999 p. 

255).  

Nos abrigos, vivem em colônias, com maior ou menor número de indivíduos, 

normalmente com a ocorrência de machos dominantes. Em abrigos extensos é comum a 

coexistência de várias colônias. No entanto indivíduos de colônia diferentes não se misturam, 

sob pena de expulsão do invasor. Nas figuras 9 e10 apresentamos exemplos típicos de abrigos 

de morcegos. 

 

 
FIGURA 9 - Abrigo diurno – Árvores

9
 

 

                                                 
9
 Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no município de Teixeirópolis, RO. 
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FIGURA 10 - Abrigo diurno – Gruta Natural

10
 

  

Com a vantagem da ecolocalização, estes animais optaram por realizar suas 

tarefas durante a noite, pois neste período não são ameaçados por predadores, os alimentos 

tornam-se presas mais fáceis, e não correm o risco de se desidratarem com o calor diurno, o 

que não é difícil devido à sensibilidade das membranas responsáveis pelo vôo.  

As explicações sobre sua cadeia evolutiva são uma incógnita à parte, pois são 

reconhecidamente animais muito antigos e com poucos fósseis preservados. O fóssil mais 

antigo data de 65 milhões de anos e relaciona os morcegos ao musaranho, um pequeno 

mamífero africano, caçador de insetos, que também dispõe de um sistema rudimentar de 

ecolocalização. Segundo Reis (Reis, et al., 2007 p. 18): 

O registro fóssil mais antigo que remete a alguma característica chiróptera, provém 

de alguns dentes descobertos na frança no período paleoceno, que apresentam 

características tanto de morcegos quanto de insetívoros (Eulipotyphla, o grupo dos 

musaranhos). 

Outro fóssil, encontrado na região de Wyoming nos Estados Unidos, data de 60 

milhões de anos e refere-se ao esqueleto completo de um morcego que não difere dos 

microchirópteras insetívoros atuais. Sua morfologia craniana sugere que nesta época já 

possuía habilidades de ecolocalização. 

 

 

  

                                                 
10

 Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no distrito de Nova Colina, município de Ji-Paraná, 

RO. 



30 

 

 

5.2 MORCEGOS E A ECOLOCALIZAÇÃO 

 

 

Voltemos à nossa experiência de ecolocalização do início deste capítulo, 

relembrando resumidamente a tarefa sugerida: utilizar um cronômetro e uma calculadora, 

ficar de forma estática nas proximidades de um paredão de pedra e, através dos princípios da 

ecolocalização determinar a distância entre a nossa posição e o paredão. É de se esperar que 

após algumas tentativas, com o intuito único de conseguirmos controlar o cronômetro de 

forma satisfatória, obteremos um resultado final bem próximo do real.  

O nosso intuito agora é de promover algumas alterações em nossa experiência, de 

forma a ilustrar como este processo ocorre na natureza e é executado por especialistas no 

assunto, os morcegos. 

Inicialmente vamos desprezar o uso da calculadora e do cronômetro, os cálculos e 

o tempo devem ser estimados simultaneamente pelo nosso cérebro. 

Não iremos mais permanecer estáticos. Vamos inclusive assumir que temos a 

capacidade de voar a uma velocidade média de 50 km/h (velocidade atingida por algumas 

espécies de chirópteros).  

Nossa intenção agora não é mais calcular a distância até o obstáculo e sim 

identificar a sua localização, a tempo de poder contorná-lo. 

Todo o processo do experimento deve ocorrer durante a noite, com escuridão 

total, de forma a isolar nossa visão. 

E finalmente, substituiremos o paredão de pedra por cabos elétricos de alta tensão, 

estes de redes de transmissão, sem termos o conhecimento de sua localização inicial. 

Talvez o resultado da segunda experiência não seja tão satisfatório quanto o da 

primeira.  No entanto, antes que venhamos a desistir, vale lembrar que somos novatos no 

processo de ecolocalização, e que os morcegos vêm treinando por pelo menos 60 milhões de 

anos. 

Segundo Halliday, (Halliday, et al., 2003 p. 131): ―Morcegos navegam e 

procuram suas presas emitindo ondas de ultra-som e depois detectando as suas reflexões. 

Estas são ondas sonoras com freqüências maiores do que as que podem ser ouvidas por um 

ser humano‖. A formação do ultra-som não é definida por algum sistema extremamente 

diferenciado dos outros mamíferos. O som que produzem tem origem na laringe e a emissão é 

feita pelo nariz ou abrindo a boca. O diferencial está na musculatura especial da laringe que 
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proporciona a vibração das cordas vocais com freqüências extremamente altas (NISHIDA, 

2007 p. 11). 

O processo da ecolocalização ocorre com emissão de ultra-som, pois frentes de 

onda de altas freqüências possuem a característica de poderem ser direcionadas, tornando 

assim o procedimento mais eficiente. Os morcegos direcionam as frentes de onda 

simplesmente com movimentos da boca. 

O meio de propagação das ondas geradas é sempre o ar, pois estes animais não se 

arriscam na água, por possuírem um corpo adaptado às condições específicas de vôo. São 

peludos e possuem membros posteriores pouco desenvolvidos, não permitindo que a maioria 

dos indivíduos da ordem chiróptera nem mesmo possam caminhar com eficiência sobre o 

solo.  

Morcegos possuem o hábito, observado quando se entra nos seus abrigos 

forçando-os a sair durante o dia, de se deslocarem com vôos rasantes sobre rios ou riachos, 

sem que necessariamente haja obstáculos que os impeçam de se deslocar em linha reta. Nestas 

observações de campo, fica clara a preferência destes mamíferos voadores em se deslocar 

sobre a lâmina d’água, já que durante os vôos eles acompanham a curvatura dos riachos.  

Obviamente isto ocorre para animais oriundos de abrigos próximos a cursos d’água. 

Em outra incursão pelo campo, como intuito de se encontrar e catalogar abrigo de 

morcegos, foram localizadas no município de Governador Jorge Teixeira em Rondônia, duas 

minas de diamante abandonadas com uma distância aproximada de 500 m entre elas, sendo 

ambas cavadas nas mesmas condições, diferenciando-se apenas pelo fato da existência de um 

riacho na entrada de uma delas. Para finalidade de localizações posteriores seguem 

coordenadas geográficas: mina do riacho S 10˚43ʹ29,6ʺ e W 062˚50ʹ83,0ʺ, mina sem cursos 

d’água S 10˚43ʹ40,9ʺ e W 062˚53ʹ15,2ʺ. 

Na mina do riacho foram encontradas colônias de hematófagos (Desmodus 

rotundus) que, quando somados seus indivíduos, se aproximavam de oitocentos animais, dos 

quais oitenta foram capturados para promoção de controle populacional. No entanto, na outra 

mina, não foi encontrado sequer vestígios de ter sido habitada por qualquer espécie, conforme 

se pode observar nas figuras 11 e 12. Segundo informações coletadas no local, as minas 

haviam sido cavadas há pelo menos dezoito anos e imediatamente abandonadas devido à 

escassez de minério, o que é um tempo mais do que o necessário para o povoamento do 

abrigo. 
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FIGURA 11 – Abrigo diurno não povoado

11
 

 

 

 
FIGURA 12 - Abrigo diurno povoado.

12
 

O argumento da necessidade de consumo de água deve ser descartado, pois além 

do Desmodus rotundus possuir uma dieta exclusiva de sangue, não tendo uma necessidade 

extrema de consumo, são animais que se deslocam por longas distâncias em uma noite. 

Segundo Reis (REIS, et al., 2006 p. 155): ―Muitos Microchirópteras seguidos por 

radiotelemetria se alimentam num raio de 10 a 15 km do abrigo, se bem que alguns podem 

percorrer mais de 80 km por noite‖. Este comportamento de caça comprova que fornecimento 

de água não é fator limitante na escolha de abrigos.  

                                                 
11

 Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no município de Governador Jorge Teixeira, RO. 
12

 Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no município de Governador Jorge Teixeira, RO. 
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Agindo desta forma, os morcegos estão simplesmente procurando uma superfície 

mais homogênea de reflexão das ondas emitidas o que provavelmente se traduz em recepções 

mais confiáveis. 

Sabemos como os morcegos geram e emitem as ondas sonoras e seus meios de 

propagação já foram discutidos, nos resta definir de que forma estes animais recebem a onda 

refletida no objeto a ser localizado. Os métodos de recepção, assim como os de emissão de 

ondas sonoras não diferem absurdamente dos de outros mamíferos, apenas alguns ajustes 

foram providenciados pela natureza. A conformação da orelha é projetada de forma a captar 

as ondas refletidas, na maioria dos animais com a cavidade voltada para frente, como se 

fossem duas parabólicas. Observa-se em algumas espécies uma membrana ereta, variável na 

forma e no tamanho, situada na entrada do pavilhão auditivo, denominada trago. 

Em animais que não possuem o trago bem desenvolvido observa-se um sulco ao 

longo do pavilhão auditivo, denominado quilha, onde em ambos os casos, tais aparatos 

servem de antenas para potencializar a recepção do sinal sonoro. Podemos observar nas 

figuras 13 e 14 morcegos com pavilhões auditivos complementados com aparatos para auxilio 

na captação dos ecos de micro-ondas geradas pelo animal durante o processo de 

ecolocalização. 

  

 

FIGURA 13- Morcego insetívoro
13

. 

                                                 
13

 Morcego com dieta alimentar baseada em insetos. Nota-se um trago bem desenvolvido, condição indicativa de 

um animal com grande capacidade de ecolocalização.  

Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no município de Governador Jorge Teixeira, RO.  
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FIGURA 14 – Morcego hematófago

14 

 

Segundo Reis (REIS, et al., 2006 p. 154) existe uma relação entre a 

ecolocalização e a estrutura do pavilhão auditivo, que auxiliam o processo de captação do 

ultra-som: 

Os microchirópteros apresentam a extraordinária capacidade de emitir sons de alta 

freqüência e de receber os ecos destes sons que voltam ao encontrar um objeto. 

Assim, é pela emissão e percepção de sons de altas freqüências que esses morcegos 

se orientam durante o vôo (ecolocalização). Em estreita correlação com essa 

capacidade, os microchirópteros apresentam nas orelhas um aparato membranoso de 

extrema sensibilidade, denominado trago, cuja função parece ser a de receber as 

ondulações sonoras e intensificá-las. Nas espécies em que o trago é quase 

insignificante, o pavilhão da orelha apresenta uma forte proeminência longitudinal 

em seu centro (quilha) e tem na base um outro aparato membranoso, denominado 

antítrago. O papel desempenhado por essas estruturas em algumas espécies é 

complementado por dobras e crenulações às vezes presentes nos pavilhões das 

orelhas. 

Devemos permanecer alertas a um fato, os morcegos não usam a ecolocalização 

apenas para se desviarem de ―cabos elétricos‖. Na verdade, esta capacidade também é 

utilizada para ouras finalidades.  

Na locomoção: como auxilio dos outros sentidos, a exemplo a audição, o olfato e 

a visão, já que morcegos definitivamente não são cegos, pelo contrário enxergam muito bem, 

só não o fazem no escuro como qualquer outro mamífero.  

                                                 
14

 Morcego com dieta alimentar baseada em sangue. Trago mais rudimentar, porém o pavilhão auditivo é 

complementado por crenulações. Fonte da Figura: Pesquisa de campo realizada pelo autor no município de 

Theobroma, RO. 
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No reconhecimento de parentes e componentes da colônia: Quando um abrigo é 

localizado e a incursão é realizada para promover a captura de hematófagos, inevitavelmente 

provocamos uma desordem em todas as colônias que coabitam o local. Esta desordem 

consiste geralmente em uma evasão quase que completa dos animais do recinto, porém de 

forma desordenada. Ao retornarem, se forem forçados a procurar outro local dentro do abrigo, 

uma obstrução mecânica proposital, por exemplo, eles se reorganizarão em um local 

diferenciado dentro do abrigo, reformulando as colônias iniciais. Abrigos geralmente são 

extremamente escuros, não permitindo a utilização da visão, a reorganização pelo olfato é 

pouco provável, devido à recomposição ocorrer em local diferente do inicial. Desta forma, se 

conclui que estes indivíduos identificam os membros de sua colônia utilizando a 

ecolocalização.   

Na procura de alimentos, todas as espécies de morcegos que desenvolveram o 

sistema de ecolocalização o utilizam para caçar. Destacamos os insetívoros, pois este grupo 

caça e captura suas diminutas presas em pleno vôo. Devido ao grau de dificuldade, 

naturalmente este grupo de morcegos desenvolveu maior capacidade de uso da 

ecolocalização. Morcegos quando caçam precisam localizar e capturar uma presa em 

movimento, o que torna a tarefa mais complexa. O que não chega a ser um problema, pois 

morcegos corrigem suas rotas de vôo utilizando-se dos princípios do efeito Doppler. 

Segundo Halliday (Halliday, et al., 2003 p. 131):  

Os movimentos do morcego e da mariposa em relação ao ar fazem com que a 

freqüência ouvida pelo morcego tenha alguns quilohertz de diferença da freqüência 

que ele emitiu. O morcego automaticamente traduz esta diferença em uma 

velocidade relativa entre ele mesmo e a mariposa, que ele pode zerar sobre a 

mariposa. 

Ao emitirem uma seqüência de ultra-sons, devido à velocidade relativa entre presa 

e caçador, as frentes de onda retornarão com uma defasagem de freqüência. Esta diferença de 

freqüência é traduzida pelo morcego como posição e velocidade da presa. Continuando a 

varredura, através da intensidade da onda refletida, o caçador também identifica o tamanho da 

caça. O mecanismo se torna ainda mais eficiente devido ao fato do animal emitir pulsos em 

ultra-som, desta forma as frentes de onda podem ser direcionadas e pouco se perde de 

informações em decorrência da difração.                

O mecanismo da ecolocalização consiste em um conjunto de ações Físicas já 

definidas nos capítulos três e quatro, que englobam definições de geração e recepção de ultra-

som, reflexão de ondas sonoras, intensidade, altura, timbre, difração e efeito Doppler. No 
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entanto, uma das aplicações Físicas mais presente no comportamento dos morcegos é o efeito 

Doppler, pois é com base neste efeito que os movimentos são calculados de forma tão precisa. 

Aplicações quantitativas são definidas por Halliday (Halliday, et al., 2003 p. 138) 

onde se propõe um exercício envolvendo o fenômeno da ecolocalização aplicada 

especificamente a morcegos: 

Um morcego esta voando rapidamente sem ficar em um lugar por muito tempo em 

uma caverna, navegando por meio de pulsos sonoros ultrasônicos. Suponha que a 

freqüência de emissão sonora do morcego seja de 39000 Hz. Durante uma rápida 

arremetida em direção a uma superfície de parede plana, o morcego está se movendo 

a 0,025 da velocidade do som no ar. Que freqüência o morcego escuta refletida pela 

parede? 

Para solução deste problema, vamos relacionar a freqüência emitida ƒ e a 

freqüência detectada ƒˋ através da equação geral do efeito Doppler: 

 

    
    
    

 

 

Onde υ é a velocidade do som através do ar,    a velocidades do detector e    a 

velocidade da fonte, ambas em relação ao ar.  

Mediante a equação geral podemos deduzir as seguintes equações: 

1.     
    

 
, para condições de detector em movimento e fonte 

estacionária.   

2.     
 

    
,  para condições de fonte em movimento e detector 

estacionário. (Halliday, et al., 2003).  

 

Quando houver uma aproximação entre o detector e a fonte, o sinal da velocidade 

escalar deve resultar em um aumento da freqüência e quando ocorrer o afastamento, o sinal 

deve gerar uma redução na freqüência. (Halliday, et al., 2003). 

 

Para o problema proposto, devemos considerar inicialmente o morcego como uma 

fonte em movimento e a parede como um detector estacionário. Para tanto aplicaremos a 

equação deduzida 02, para obter a freqüência que atingirá a superfície da parede: 

 

    
 

    
 



37 

 

 

Considerando: 

 Velocidade do som no ar a 20˚C, como sendo 343 m/s; 

 ƒ é a freqüência emitida pela fonte (morcego); 

 υ é a velocidade da onda sonora; 

 υS é a velocidade da fonte sonora (343      0,025 = 8,575    ); 

 

           
       

                
 

 

           
       

          
 

 

                  

 

 

             

 

Consideremos agora, a parede como fonte sonora em repouso sem alterar a 

freqüência das frentes de onda e o morcego como detector em movimento, ambos se 

aproximando. Desta forma aplicaremos a equação deduzida 01, para obtenção da freqüência 

recebida pelo morcego: 

 

      
    
 

 

Considerando: 

 Velocidade do som no ar a 20˚C, como sendo 343 m/s; 

 ƒ  é a freqüência emitida pela fonte (parede); 

 υ é a velocidade da onda sonora; 

 υD é a velocidade do detector (343      0,025 = 8,575    ); 
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Mediante ao cálculo anterior, fica comprovado qualitativamente a presença do 

efeito Doppler no processo de locomoção dos morcegos. Podemos observar que como o 

morcego se aproxima da parede ocorre um aumento na freqüência recebida em relação à 

emitida. Este aumento é traduzido como informação de navegação, não sendo necessário que 

o mesmo enxergue o obstáculo. 

Em resumo, os morcegos podem se locomover de forma precisa, em ambientes 

sem iluminação. Para tanto, emitem pulsos de ultra-sons, direcionando as frentes de onda e, 

através de mecanismos naturais, promovem a captação dos pulsos emitidos, onde através das 

diferenças das freqüências das frentes de ondas emitidas e recebidas, utilizando os parâmetros 

inerentes ao efeito Doppler, o animal ―constrói‖ a imagem dos obstáculos e objetos ao seu 

redor.   

 Observamos ainda que existe uma diferença muito grande entre a velocidade do 

morcego e a velocidade do som, permitindo correções quase instantâneas das rotas de vôo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 

No inicio deste trabalho, apresentamos uma condição considerada como limitante 

no ensino da física, principalmente com referencia ao nível médio, onde se concentra a base 

de estudo da disciplina em questão. Definimos tal limitação como sendo a dificuldade de 

professores e alunos em estabelecer ligações entre o ensino da física e as aplicações ou 

eventos ocorridos na natureza.   

Com este trabalho estabelecemos um exemplo real de aplicação: a ecolocalização, 

com o intuito principal de estudar sua dinâmica e extrair os conceitos físicos inerentes a ela. 

Procuramos instigar a curiosidade definindo um assunto pouco explorado, que é o 

comportamento dos morcegos e sua orientação espacial via ecolocalização. 

Este trabalho permitiu também buscar uma interligação entre a física e outras 

áreas do conhecimento como a biologia, enfatizando assim a interdisciplinaridade. 

Alguns temas foram destinados especificamente a prestar informações sobre a 

espécie estudada, tais como: comportamento, dinâmica populacional, evolução da espécie 

entre outros, com a preocupação de não se perder o foco da disciplina, porém prestando as 

informações necessárias para o entendimento do tema principal. 

Diante do exposto, fica demonstrada a viabilidade da utilização de eventos 

naturais como forma de exemplificar e dar substancialidade à Física atraindo a atenção do 

estudante ao que realmente se propõe a referida disciplina: estudar os fenômenos naturais. 
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