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ONDAS SONORAS – EFEITO DE DOPPLER 
 

1. Um comboio a vapor tem um apito que emite sons de frequência 

500 Hz. Calcule a frequência da onda sonora que um observador 

em repouso ouve quando o comboio se aproxima e depois se 

afasta com uma velocidade constante de 40 m/s.   

     ( 566'=f  e Hz448'=f ) 
 

2. Um carro encontra-se parado à beira da estrada com o alarme a emitir uma onda sonora 

sinusoidal com apenas uma frequência. Você desloca-se em direcção ao carro e depois 

afasta-se mantendo sempre uma velocidade constante. Imagine que enquanto se deslocava 

em direcção ao carro ouvia um som com frequência 853 Hz e que, ao se afastar, ouvia 

uma frequência de 741 Hz. Calcule a frequência emitida pelo carro se ouvida por um 

observador em repouso e a velocidade com que se desloca no seu carro.  
         (797 Hz; 24.2 m/s ou 87 km/h) 

 

3. Uma fonte S está parada e gera ondas circulares à superfície de um 

lago; mostra-se na figura o padrão de máximos das ondas. A 

velocidade das ondas é 5.5 m/s e a distância entre máximos 

consecutivos 2.3 m. Imagine que está num pequeno barco que se 

desloca em direcção a S a uma velocidade constante de 3.3 m/s, 

medida em relação à margem. Qual a frequência das ondas que 

observa ?         (3.83 Hz) 
 

4. Uma ambulância desloca-se numa autoestrada a uma velocidade de 33.5 m/s (121 km/h) e 

tem uma sirene que emite som de frequência 400 Hz. 

a) Calcule a frequência do som que um observador ouve dentro de um carro parado na 

berma do autoestrada quando a ambulância se aproxima e depois quando a ambulância 

se afasta. Qual a percentagem da variação da frequência em relação à frequência 

emitida ?     ( Hz443'aproxima =f ; Hz365'afasta =f ; 20 %) 

b) Calcule a frequência do som que um observador ouve dentro de um carro agora a 

deslocar-se a 24.6 m/s (89 km/h) no sentido contrário ao da ambulância, quando a 
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ambulância se aproxima e depois quando a ambulância se afasta. Qual a percentagem 

da variação da frequência em relação à frequência emitida ?    

      ( Hz475'aproxima =f ; Hz338'afasta =f ; 34 %) 

 

5. Imagine que se encontra parado num cruzamento e ouve a sirene de um carro patrulha da 

policia a aproximar-se. Enquanto o carro se aproxima, a frequência do som que ouve é de 

560 Hz. Depois do carro passar passa a ouvir um som de 480 Hz. Qual a velocidade do 

carro patrulha e a frequência da sirene que seria ouvida por um observador em repouso se 

o carro patrulha também estivesse parado ?   (26.5 m/s ou 95 km/h; 517 Hz) 
 

6. Um carro de bombeiros desloca-se em marcha 

de emergência com uma velocidade de 40 m/s. 

Acciona a sirene (frequência 500 Hz) para os 

dois veiculos na figura: um carro a deslocar-se 

também para a direita com a velocidade de 30 m/s e uma carrinha comercial parada. 

a) Calcule a frequência do som que um observador ouve dentro da carrinha. (567 Hz) 

b) Calcule a frequência do som ouvido por um ocupante do carro em movimento. 
          (516 Hz) 

 

7. Um submarino francês e um americano 

encontram-se em rota de colisão durante 

manobras navais no Atlântico norte. O 

submarino francês move-se a 50.0 km/h e o americano a 70.0 km/h e as águas estão 

paradas no local do exercicio militar. O submarino francês emite um sinal de sonar (onda 

sonora em água) com uma frequência de 1000 Hz. 

a) Qual a frequência do sinal detectado dentro do submarino americano ? (1022 Hz) 

b) E qual a frequência detectada a bordo do submarino francês da onda reflectida pelo 

submarino americano ?       (1046 Hz) 
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8. Os morcegos orientam-se no escuro emitindo 

e depois detectando as reflexões de radiação 

ultrasónica, ou seja, radiação de frequências 

superiores à gama de frequências detectadas 

pelo ouvido humano. Imagine que um 

morcego se desloca em direcção a uma 

borboleta com uma velocidade de 9=mv  m/s enquanto a borboleta se desloca na direcção 

do morcego à velocidade de 8=bv  m/s. O morcego emite sons de frequência ff  que são 

reflectidos pela borboleta e depois detectados pelo morcego como tendo uma frequência 

of . O morcego ajusta a frequência emitida até que a frequência detectada seja 83 kHz que 

é a frequência a que o seu sistema de audição é mais sensivel. Os morcegos depois 

estimam a velocidade da presa a apartir da diferença de frequência entre a emissão e a 

reflexão a 83 kHz. 

Algumas borboletas tentam escapar aos morcegos voando na direcção contrária à fonte de 

ultrasons (diminuindo assim a diferença de frequências entre o som emitido e detectado 

pelo morcego de maneira a tentar que o morcego não detecte a reflexão) enquanto outras 

emitem elas próprias radiação ultrasons (produzindo ruido e tentando assim confundir o 

morcego). 

a) Calcule a frequência do som que a borboleta ouve e reflecte.  (79 kHz) 

b) Qual a frequência do som emitido pelo morcego ?    (75 kHz) 
 


