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Resumo: 
 

Estudamos que som é uma onda que se propaga pelo ar com uma velocidade 
de aproximadamente 340 m/s. Estas ondas, ao serem percebidas pelo aparelho 
auditivo de qualquer ser vivo gera estímulos elétricos que serão interpretados e 
traduzidos pelo cérebro com um determinado som. A capacidade auditiva do ser 
humano em distinguir diferentes sons varia entre 20 Hz a 20.000 Hz de frequências 
sonoras, sendo que frequências menores que 20 Hz são chamados de infrassons e 
superiores a 20.000 Hz são chamados de ultrassons.   

Verificamos importantes fenômenos físicos relacionados ao som, e entre eles 
estão: a reflexão, refração, difração e também interferência. Ao tentar distinguir 
diferentes sons tem-se três características importantes: a altura, a intensidade e o 
timbre. Ao estudarmos Física, o som é uma onda longitudinal, propagando-se na 
mesma direção da vibração responsável por produzi-lo. O som é uma onda mecânica, 
capaz de propagar-se somente em meios físicos como ar, água e o metal. A 
propagação do som no ar ocorre por meio de vibrações transmitidas para o meio 
gerando regiões de compressão e rarefação dos gases atmosféricos. Estes se 
intercalam periodicamente de acordo com a frequência da fonte que produz as 
vibrações. Por tratar-se de uma onda, não é capaz de transportar matéria, somente 
energia.   

Entendemos que um aspecto tecnológico importante diz respeito ao isolamento 
sonoro. Trata-se do bloqueio da passagem e saída de sons, ou ruídos de um ambiente 
para outro, através do uso de diversos materiais, sejam eles densos ou pesados. 
Observamos que é possível amortecer e dissipar a energia sonora por meio de 
madeira maciça, vidros entre outros materiais. Fizemos um estudo experimental 
qualitativo observando o amortecimento da intensidade de ondas por meio de um meio 
material absorvedor. Identificamos maneiras de produzir um material isolante 
biodegradável com sabugo de milho e cana de açúcar, com o intuito de elaborar um 
isolante acústico benéfico ao meio ambiente, dada a sua decomposição rápida e 
efetiva, comparada aos sintéticos já utilizados no mercado.  
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