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Altura, timbre e intensidade são as qualidades fisiológicas do som e 

caracterizam as ondas sonoras presentes no nosso cotidiano. ... Essas qualidades 

estão relacionadas à sensação que o som produz no ouvido humano e são: altura, 

intensidade e timbre.

Qualidade Fisiológica do Som



Altura

• Som Alto Alta frequência ou som Agudo

• Som Baixo Baixa frequência ou som Grave

A altura do som está diretamente relacionada à frequência do mesmo. Isso significa 

que é através da altura que identificamos sons graves, agudos, etc.



Intensidade

• Som Forte Grande Amplitude, som muito intenso – grande volume

• Som Fraco Baixa Amplitude, som pouco intenso – baixo volume

Quando percebemos um som como forte ou fraco, na verdade, estamos classificando 

sua intensidade.



Permite ao ouvido distinguir 

dois sons de mesma altura e 

mesma intensidade, emitidos 

por instrumentos diferentes,

Timbre

Permite ao ouvido distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos 

por instrumentos diferentes. Essa diferença se dá pelo fato de ouvirmos o som como 

resultado da superposição de vários sons de frequências diferentes.



Limites da audição humana

Do ponto de vista físico, a audição humana é limitada aos sons compreendidos por aqueles 

gerados por fenômenos vibratórios que estejam entre a faixa de 20 a 20.000 oscilações por 

segundo (Hertz ou Hz).

20 Hz 20.000 Hz



Limites da audição humana

Limiar da audição

A classificação do som como forte ou fraco está relacionada ao nível de intensidade sonora, 

medida em watt/m². A menor intensidade sonora audível ou limiar de audibilidade possui 

intensidade I0 = 10–12 W/m²     

Limiar da dor

Representa a intensidade sonora máxima que o ouvido humano suporta sem ter danos 

auditivos 120 dB.



Reflexão do som

Um efeito muito conhecido causado pela reflexão do som é o efeito de eco. Que consiste na

reflexão do som que bate em uma parede afastada.

A reflexão do som mantém a mesma velocidade de propagação, mesma frequência e o mesmo

comprimento de onda do som incidente.

Ao receber um som, este "permanece" em nós por aproximadamente 0,1s, sendo este intervalo 

conhecido como persistência acústica.

Se este intervalo de tempo for inferior à persistência acústica (t < 0,1s), o som ouvido após ser 

refletido parecerá apenas um prolongamento do som direto. A este efeito dá-se o nome 

de reverberação.

Para intervalos maiores que a persistência acústica (t > 0,1s) é instintivo perceber que esta 

reflexão será ouvida como eco.



O menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é de 0,10s. Considere um cantor em 
frente a uma parede em um local onde a velocidade do som é de 340m/s, como mostra a figura ao lado. Ao emitir um 
som, o cantor escuta o eco de sua voz para determinadas posições x em relação à parede. Podemos afirmar que a 
menor distância x para a qual o cantor consegue distinguir sua voz do eco, é:

a) 15 m

b) 16 m

c) 17 m

d) 18 m

e) 19 m
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A ecolocalização é uma importante adaptação existente em alguns animais, como o golfinho e o 

morcego. Essa adaptação garante que esses animais consigam montar um mapa de localização sem utilizar a 

visão. Isso é particularmente importante para animais que vivem em locais mal iluminados ou que apresentem visão 

pouco desenvolvida.

Ecolocalização



Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e recebe o eco um segundo depois. Se a

velocidade do som no ar é 340 m/s, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância

aproximada de:

a) 17 m

b) 34 m

c) 68 m

d) 170 m

e) 340 m
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