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Introdução
O  som  é  uma  sensação  auditiva,  composto  por  ondas  e  perceptível  pelos

ouvidos humanos. Essa sensação é produzida a partir da vibração das moléculas que
compõem o ar ou tantos outros meios. Um exemplo seria que, ao bater em um diapasão,
ocorre a vibração do ar que se propaga até os ouvidos. As ondas sonoras, então, são
entendidas como estímulos elétricos e direcionados ao cérebro, que fica responsável por
interpretá-las. É notório que o som está presente em todos os lugares e no dia a dia,
podendo ser captados de diversas formas. 

Ademais,  pode-se dizer que as ondas são perturbações que se propagam pelo
espaço, feitas apenas de energia. É uma onda mecânica, ou seja, de forma geral, o som
necessita de um meio pra se propagar. As ondas do som podem ser transmitidas através
de  materiais  sólidos,  líquidos  e  gasosos,  de  forma  transversal  e  longitudinal.  Um
exemplo de meio de propagação do som é o ar. Ora, se o som só se propaga através de
materiais que se encontras nos estados físicos supracitados, vale ressaltar que o mesmo
não se propaga no vácuo.
 Outro  aspecto  desse  conceito,  o  som,  são  suas  propriedades:  altura,  timbre  e
intensidade. A altura de onda se relaciona com a frequência do som. Dessa forma. as
ondas maiores possuem uma frequência maior e, em contrapartida, as ondas menores
possuem uma frequência menor. Já o timbre é o aspecto do som que distingue das ondas
de mesma intensidade e altura, mas que foram produzidos por ondas diferentes, como
por  exemplo,  os  instrumentos  musicais.  Por  fim,  a  intensidade  se  relaciona  com a
amplitude da onda, volume do som, medido em bel.

O som pode ser reproduzido por diferentes instrumentos e aparelhos. Um desses
aparelhos é a vitrola. Também conhecida como toca disco, a vitrola é composta por uma
base que possui um prato circular e um pino no centro, que seria o local onde o disco de
vinil  é encaixado. O prato gira com a ajuda de uma correia propulsora e um motor
elétrico que faz o vinil girar em sentido horário. Além disso, existe uma agulha e uma
cápsula fonocaptora posicionadas em um braço pivotante que está fixado na base, elas
servem para serem feitas as leituras dos microssulcos do disco, gerando o som.

A base de uma vitrola possui a função de sustentar todo o processo. Geralmente,
nela está agregada uma tampa acrílica, que protege de futuros riscos e poeira, evitando
corromper todo o processo. Já o prato tem a função de acomodar o vinil e girar ele no
sentido horário e na rotação em que ele foi gravado. Para que isso ocorra da melhor
forma, é utilizada uma força de tração que mantém o disco girando corretamente e, para
não estragar  o  som,  todo o  mecanismo necessita  ser  silencioso,  pois  a  cápsula  não
recebe vibrações apenas do disco, mas sim do prato e do motor. 



Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal a integração entre o real
e o aspecto teórico, visando a compreensão das ondas sonoras e propagação do som de
uma forma inusitada. Já a justificativa se dá a partir do momento em que o som está
presente no cotidiano das pessoas e compreende não só o campo físico, mas o biológico
e artístico

Material e Métodos
Pode-se dizer que o trabalho consiste na metodologia de pesquisa experimental.

Esse método é caracterizado por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o
objeto de estudo. Portanto, a pesquisa experimental se destina a dizer e compreender de
que modo ou causas o fenômeno é produzido 

Para colocar o projeto em prática, foram utilizados os seguintes materiais:  Um
disco velho, mas que ainda funcione,  um hashi, uma caneta,  lápis ou outro material
semelhante, uma agulha, um pedaço de papelão, no formato do disco de vinil, um lápis
cola quente e protetor auricular.

Além disso, é necessário montar uma estrutura de apoio, feita com o papelão.
Dessa forma, utiliza-se o próprio disco de vinil como molde e cortar o papelão.

Em seguida, deve-se fazer um buraco no centro do papelão, utilizando o disco
também como referência. Ademais, utilizando o lápis, será possível desenvolver uma
estrutura que permite a realização de movimentos giratórios, semelhantes a um peão de
brinquedo. Essa estrutura será uma espécie de vitrola caseira e permitirá girar o disco. 

Assim, pega-se o lápis, coloca-se o papelão e o disco juntos e insira o lápis no
furo do disco e do papelão. Com essa estrutura pronta, basta pegar um hashi, uma caneta
ou um lápis e colar, com uma fita, a agulha. 

Já feito os procedimentos acima, a estrutura do experimento está pronta, basta,
agora, colocar em prática. Dessa forma,  coloque os  protetores  auriculares,  pegue a
estrutura com a agulha e a coloque na boca. Em seguida, gire a estrutura do disco, assim
como numa vitrola, e suavemente toque com a agulha no disco. Assim que realizar o
experimento, a música começará a tocar.

Resultados e discussão
O esperado era que a música pudesse ser ouvida na cabeça das pessoas, de forma

clara e limpa. Depois de pronto o experimento, ele foi testado. E o resultado desejado
foi alcançado. 

Basicamente, as trilhas no disco são compostas por ranhuras, responsáveis por
causar as vibrações que se transformam na música que é escutada. O caminho irregular
produz as ondas que chegam aos ouvidos humanos, possibilitando ouvir e compreender
a música que está sendo tocada. 

A agulha deve ser de metal, pois quanto mais sólido e denso o material for, mais
facilmente  as  ondas  se  propagarão.  O  metal  é  o  mais  denso  dos  materiais,  o  que
permitirá que o som seja propagado em sua máxima intensidade. 
Depois de entrar em contato com o metal  da agulha,  as ondas sonoras passam pelo
hashi, que chegam aos lábios, vibrando-os. O som pode então ser escutado e assimilado,
fazendo com que o ouvinte  possa identificar  a  música  tocada.  Esse fato  se  dá pela
ligação que existe entre a audição e a fala, a boca e os ouvidos. 



Sendo  assim,  a  cabeça  humana  se  comporta  como  uma  vitrola.  A  máquina
dissipa as ondas, porém, como não há como amplificar e disseminar as ondas no meio,
elas são limitadas ao cérebro do indivíduo.

Conclusão 
Pode-se perceber que o som é algo presente no dia a dia das pessoas e, por meio

dessa experiência, os alunos conseguiram entender mais sobre o estudo do som e sua
aplicação na realidade. A experiência foi muito interessante, já que foi possível ouvir o
som  de  uma  forma  diferente  da  comum,  gerando  surpresa  e  estranhamento  nos
participantes. 

A forma como se escuta o som, a forma que o cérebro o capta e o caminho que
ele percorre dentro dos ouvidos humanos, envolve a biologia. Já o conceito do som em
si,  ondas  sonoras  e  a  sua  propagação,  estuda-se  na  física.  Por  fim,  o  que  o  som
representa  para  as  pessoas,  o  que  se  sente  ao  escutá-lo  e  os  instrumentos  que  os
reproduzem, estão ligados à arte.

Referências 
Ávila,  VPF  de.  Efeito  dos  ruídos  gerados  por  atividade  humana  em  ratas  Wistar:
avaliação da natimortalidade e desenvolvimento ponderal dos neonatos. Dissertação de
mestrado.  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul.  Faculdade  de  Veterinária.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. 2012.

GOUVEIA,  R.  Ondas  sonoras.  Disponível  em:
<https://www.todamateria.com.br/ondas-sonoras/>. Acesso em: 27 de julho de 2019. 

Parker, B. Good vibrations: the physics of music. JHU Press. 2010.

SILAS, J. Ondas sonoras. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-
sonoras.htm>. Acesso em: 27 de julho de 2019. 

SÓ  FÍSICA.  Som  e  sua  propagação.  Disponível
em:https://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Acustica/som.php.  Acesso  em:
27 de julho de 2019.


