
 
 

 

Programa de Estudos  
 

Informações de Contato 
Professor: Renato Peres Vio 
Telefone: (22) 2622-9046 
Email: peres.vio@marinha.mil.br 

 
Objetivos da Disciplina 
Introdução dos elementos básicos necessários ao entendimento da propagação acústica em 
ambientes com condições de contorno simples. 

 
Descrição 
Desenvolvimento e soluções para equação de onda em fluídos; propagação de ondas 
planas, esféricas e cilíndricas, níveis de pressão de ondas acústicas, intensidade e 
impedância acústica; reflexão para incidência normal e oblíqua. Transmissão em regiões 
limítrofes planas para diferentes camadas. Teoria de imagem e interferência de superfície; 
absorção e dispersão do som em fluídos. Principais características de projetores acústicos, 
reciprocidade, fontes lineares e de pistões circulares. 

 
Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de: 
- Derivar a equação da onda e equação de Helmholtz 
- Entender os aspectos básicos relativos à propagação de ondas planas, esféricas e 
cilíndricas 
- Entender os aspectos básicos relativos a propagação de ondas mecânicas em diferentes 
meios (reflexão e transmissão) 
- Entender conceitos de radiação e recepção de ondas mecânicas 
- Entender os mecânismos de atenuação presentes no ar e na água. 

 
Regras 
Mantenho uma política de portas abertas, poderei ser encontrado no IEAPM ou no Prédio 
da Pós-Graduação, entretanto sugiro contato prévio via telefone ou email para evitar 
desencontros. 

 
Pré-requisitos 
A3000 Oscilações e Ondas 

%20peres.vio@marinha.mil.br


Bibliografia e Livros de Apoio 
Kinsler, Frey, Coppens, and Sanders, Fundamentals of Acoustics, Fourth Edition, John Willey 
and Sons, 2000. 

 
 
Política de Notas 
As listas de exercício não valerão nota. As listas recebidas serão corrigidas e devolvidas. 
Seções de revisão e resolução de exercícios ocorrerão antes de cada uma das provas. 
Esta disciplina será composta por quatro provas e a nota final será a média aritmética das 
notas obtidas. 

O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 

A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 

B (Bom) equivale a 7,0 <= nota <9,0 ; 
C (Regular) equivale a 6,0 <= nota < 7,0; 
D (Deficiente) equivale a nota < 6,0. 

 
Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou "C" e com 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 


