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O ouvido humano 



Visão interna da cóclea 



Como transformar um estímulo mecânico 
em um estímulo neurológico? 



A membrana basilar 

base 

ápice 

Como? 



Modelo físico da membrana basilar 

•   Base é 100 vezes mais rígida que o ápice. 

 

•   Ápice é 5 vezes mais largo que a base. 

Largura x Rigidez 



Ondulatória da membrana basilar 



Rede neural de produção de estímulos nervosos a 
partir da membrana basilar 

Conforme a(s) frequência(s), diferentes regiões da MB são acionadas, 
estimulando suas respectivas conexões nervosas. 



Resultado: 

Cada região da membrana basilar entra em ressonância 
com uma determinada frequência sonora. 

A escala frequencial é decodificada em 
uma escala espacial. 

 

https://mustelid.physiol.ox.ac.uk/drupal/?q=topics/basilar-
membrane-motion-0-frequency-modulated-tone  

 



Percepção de alturas de sons complexos 

Uma única altura é percebida! Como? 



Percepção de alturas de sons complexos 

f2 = 3/2 f1  (5J) f0 = 1/2 f1 (oitava) 



f2 = 4/3 f1  (4J) f2 = 5/4 f1  (3M) 
f0 = 1/4 f1 (2 oitavas) f0 = 1/3 f1 (5J comp) 

f2 = 6/5 f1  (3m) 
f0 = 1/5 f1 (3M comp) 



•  Um som periódico complexo é formado por uma superposição de 
sons puros com frequências múltiplas da fundamental. 

•  Quaisquer dois sons sucessivos da série harmônica geram a 
impressão da mesma frequência fundamental. 

•  Se todos os harmônicos soarem juntos, eles produzirão a 
percepção de uma altura subjetiva única (chamada de altura virtual) 
que corresponde à frequência fundamental. 

•  Este processo, chamado rastreamento de fundamental, gera a 
percepção de altura única a partir do som complexo de 
instrumentos musicais ou de vozes. 



Rastreamento de fundamentais 

•  Explica como uma percepção de altura única é produzida. 

•  Não é detectada na cóclea nem na membrana basilar 
(experimentos de saturação e indução de batimentos). 

•  Ocorre mesmo quando cada um dos sons puros são enviados a 
ouvidos diferentes. 

•  É mais perceptível em casos de sequências melódicas, na faixa de 
frequência a baixo dos 1,5 KHz. 

•  Separação dos harmônicos: fenômeno basicamente mecânico. 

•  Percepção de altura única: fenômeno neurológico. 

 



A fundamental resultante não é produzida mecanicamente, 
mas é um efeito neuro-cognitivo induzido, sendo por isso 
chamada de fundamental ausente ou virtual. 

 

 
Ver: Hostma, A., Goldstein, J. “Perception of Musical Intervals: Evidence for the central origin 
of the pitch of complex tones”, JASA, 1972. 

 

Rastreamento de fundamentais 



 
Aplicação em Etnomusicologia 

 
Estudo de caso: cantores de Castelsardo (Sardenha, Itália) 

Bernard Lortat-Jacob (CREM, Paris); Michèle Castellengo (LAM, Paris) 



Quatro homens cantam e uma quinta voz (mais aguda) aparece. 
Como ? 

Análise: Michèle Castellengo (LAM, Paris) 

Reforço vocálico dos harmônicos 

Vozes dos cantores 

Harmônicos das vozes 

Quinta voz ouvida 



Focalizando o fenômeno: 

Sons puros, 5J 

Oitava abaixo 

Rastreamento de fundamentais ausentes 



Desvendando o mistério... 

•  A quintina não existe acusticamente (fora do nosso 
sistema auditivo).  

•  É uma voz virtual, produzida pelo efeito neurocognitivo 
de rastreamento de frequências ausentes. 

•  As vozes reais, através de emissões controladas do 
aparelho fonador, reforçam certos harmônicos, que por 
sua vez induzem o aparecimento da voz virtual. 



Para saber mais... 

CASTELLENGO M., LORTAT-JACOB B., LEOTHAUD G., Pitch perception: five 
voices with four sardinian singers; ISMA, Perugia, 2001. 

http://ehess.modelisationsavoirs.fr/ethnomus/quintina/seq1.html  



Muito obrigado! 

fabioacustica@gmail.com 


