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1 Introdução 

O som como nós o conhecemos é gerado pelo deslocamento de partículas que provocam 

ondas de compressão e rarefação em um meio elástico, e desencadeiam o sentido da audição 

(LEE, 2010).  É, portanto, uma grandeza que pode ser quantificada e possui certas 

propriedades físicas tais como frequência e intensidade. A frequência é medida em Hertz (Hz) 

e a intensidade em decibéis (dB). A menor frequência que pode ser ouvida pelos seres 

humanos é 20 Hz, e a maior frequência que podemos ouvir é 20.000 Hz. Abaixo dos 20 Hz 

estão os infra sons e acima de 20.000 Hz estão os ultra sons, tanto os infra sons como os ultra 

sons são inaudíveis aos seres humanos (DREHMER, 2012). Loudness, pode ser definido 

como a medida da sensação auditiva que é causada por um determinado nível de intensidade 

sonora em um determinado indivíduo. É o equivalente psicofísico da intensidade sonora, e 

possui uma correlação direta com esta (CANNAVO, 2008). O Loudness da voz humana é, 

portanto, a sensação auditiva que a sua intensidade sonora pode nos causar. 

A voz humana é produzida pela vibração das pregas vocais que ocorre quando o ar 

expirado passa entre elas causada por um fenômeno chamado “Efeito de Bernoulli” 

(LALWANI, 2013).  Desde a primeira vez que me deparei com o assunto voz, em 

Fonoaudiologia, uma coisa me deixou intrigado e curioso: O efeito Bernoulli na fonação. Não 

que fosse um termo novo, na verdade o termo “Efeito Bernoulli”, não me era novidade, a 

novidade era justamente ser utilizado em Fonoaudiologia, pois quando me deparei com este 

termo pela primeira vez, foi em física, para explicar o modo como as aeronaves levantam voo. 

Portanto, para satisfazer uma curiosidade pessoal, foi idealizado um experimento a fim 

de comprovar a existência deste efeito na voz humana denominado A.F.O.M.S.O. - (Aparelho 

Fonador Mecanizado Simples e Objetivo). O A.F.O.M.S.O., foi construído com materiais 

simples e de fácil aquisição no mercado local, e foi pensado e criado para reproduzir o efeito 

de Bernoulli e a consequente produção do som, tal como acontece na laringe humana.  Para 

tal, a questão que norteou esta pesquisa foi: A variação da pressão aérea diafragmática 

influencia o Loudness da voz? 

O objetivo geral deste estudo é comprovar a participação do efeito de Bernoulli na voz 
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humana, por meio da construção de um aparato mecânico simples, capaz de reproduzir este 

efeito na produção do som.  

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

Realizar medições objetivas e diretas da intensidade do som produzido no experimento, 

com diferentes níveis de pressão aérea. 

Montar uma tabela com os valores obtidos nas medições para quantificar a relação entre 

a variação da pressão aérea e a respectiva intensidade do som produzido. 

Determinar se a variação da pressão aérea diafragmática é capaz de modificar o 

Loudness da voz humana através da observação e comparação entre a laringe humana e o 

experimento.  

 

2 Referencial Teórico 

A laringe é um órgão tubular de aproximadamente 5cm de comprimento, localizado na 

região do pescoço, anterior a faringe e as vértebras cervicais. Sua parte mais superior está 

localizada aproximadamente na altura da vértebra C3 e a parte mais inferior na C6 

(GARDNER et al, 2008). Na respiração, é a laringe que mantém as vias aéreas abertas para a 

passagem do ar para os pulmões, através da traqueia. Já quando deglutimos, ela fecha as vias 

aéreas, protegendo contra a entrada de alimentos nos pulmões, forçando-os a seguirem para o 

estômago através do esôfago (GRAAF, 2003). É na laringe que estão localizadas as pregas 

vocais, portanto é responsável também pela fonação (MOORE et al, 2012). Sua composição é 

basicamente cartilagens, membranas, ligamentos e músculos. Está posicionada sobre a 

traqueia e suspensa pelo osso hioide (STANDRING, 2011).  

A parte rígida da laringe é formada por um esqueleto cartilaginoso, o esqueleto da 

laringe, que é formado por três cartilagens ímpares e três cartilagens pares, formando um total 

de nove cartilagens. A maior de todas essas cartilagens é a cartilagem tireoide, uma cartilagem 

ímpar que possui duas lâminas que se fundem anteriormente formando uma proeminência 

chamada proeminência laríngea, que é bem visível nos homens e popularmente conhecida 

como “Pomo de Adão” (MOORE et al, 2012). Essa proeminência pode ser apalpada sob a 

pele e constitui um importante marco para a localização da laringe e estruturas próximas 

(GARDNER et al, 2008). 

Na parte superior, a cartilagem tireoide possui dois cornos, os cornos superiores, que se 

ligam ao corno maior do osso hioide. Na parte inferior, há também dois cornos que se ligam a 
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outra cartilagem, também ímpar e a segunda maior cartilagem a formar o esqueleto da laringe, 

a cartilagem cricoide. É justamente a cartilagem cricoide que sustenta todo o esqueleto da 

laringe sobre a traqueia, portanto, apesar de menor que a cartilagem tireoide, é muito mais 

forte, tem o formato de um anel de sinete, anteriormente com sua parte mais fina que 

chamamos de arco e posteriormente com a parte mais grossa que chamamos de lâmina. No 

ponto de junção entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, há uma articulação que 

permite uma certa mobilidade na cartilagem tireoide, fazendo com que ela possa mover-se 

para a frente e para baixo. Essa mobilidade cumpre importante papel na fonação (MOORE et 

al, 2012). 

A cartilagem cricoide é particularmente importante porque é justamente ela que delimita 

o final da laringe e o início da traqueia, (CASANOVA, 1997). Está localizada 

aproximadamente ao nível de C6. Na parte superior da lâmina da cartilagem cricoide, nós 

temos a cartilagem aritenoide, que é uma cartilagem par, de formato triangular que se articula 

com a borda superior da cartilagem cricoide. Na parte anterior das cartilagens aritenoides, 

temos o processo vocal, que é onde se fixa o ligamento vocal. Sobre as cartilagens aritenoides 

estão as corniculadas e cuneiformes (MOORE et al, 2012). 

Uma outra importante cartilagem a formar o esqueleto da laringe é a cartilagem epiglote 

que possui o formato de uma folha, é uma cartilagem ímpar, de grande mobilidade, com sua 

borda superior livre e a borda mais fina, inferior, ligada a cartilagem tireoide através do 

ligamento tireoepiglótico. Há um outro ligamento que fixa a cartilagem epiglote ao osso 

hioide, chamado ligamento hioepiglótico. É através da epiglote que a laringe é fechada 

impedindo a entrada de alimentos na traqueia e consequentemente nos pulmões (SOBOTTA, 

2000). As cartilagens, tireoide, cricoide e aritenoides articulam-se entre si, permitindo uma 

série de movimentos da laringe esses movimentos são possibilitados pela existência de 

articulações ou junturas, dentre elas a juntura cricotireoidea, uma articulação sinovial que está 

entre os cornos inferiores da cartilagem tireoide e a parte lateral do arco da cartilagem 

cricoide. Esta juntura, é que faz a fixação da cartilagem tireoide à cartilagem cricoide e 

permite os movimentos da cartilagem tireoide para a frente e para baixo, tensionando ou 

relaxando os ligamentos vocais.  

Outra importante juntura, é a articulação entre a cartilagem cricoide e as cartilagens 

aritenoides. Essa articulação é chamada juntura cricoaritenoidea e permite um certo 

movimento de rotação das cartilagens aritenoides sobre a cartilagem cricoide. As cartilagens 
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aritenoides exibem um processo chamado processo vocal, é nesse processo que está ligada 

uma das extremidades do ligamento vocal (GARDNER et al, 2008). 

O movimento das cartilagens aritenoides sobre a cartilagem cricoide, faz com que os 

processos vocais se aproximem ou se afastem entre si, dependendo do sentido do movimento, 

assim a adução ou abdução dos ligamentos vocais é resultado dos movimentos das cartilagens 

aritenoides. Juntos, os movimentos das cartilagens aritenoides e tireoide, provocam a tensão, 

relaxamento, adução e abdução das pregas vocais (STANDRING, 2011). Para manter todas as 

estruturas da laringe, unidas são empregados uma série de membranas e ligamentos.  

A membrana tirohioidea está entre a cartilagem tireoide e o osso hioide, é ela que faz a 

ligação entre essas duas estruturas. O ligamento tirohioideo medial é formado pelo 

espeçamento na parte frontal da membrana tirohioidea e os ligamentos tirohioideos laterais 

são formados por espeçamentos nas partes laterais desta mesma membrana. Outro importante 

ligamento, é o ligamento cricotireoideo, que está entre as cartilagens cricoide e tireoide, esse 

ligamento possui uma continuação, onde é inserido no processo vocal da cartilagem aritenoide 

e na linha mediana da cartilagem tireoide. Nesse ponto entre os processos vocais das 

cartilagens aritenoides e a linha mediana da cartilagem tireoide, o ligamento cricotireoideo 

sofre um espeçamento, formando o ligamento vocal, que é uma porção fibrosa da prega vocal. 

A parte lateral da membrana cricotireoidea é chamada de cone elástico (SOBOTTA, 2000).   

A membrana quadrangular, situa-se entre a cartilagem aritenoide e a epiglote, com duas 

bordas livres, a borda superior, que vai formar a base da prega ariepiglótica e a borda inferior 

que forma um espeçamento chamado ligamento vestibular (MOORE et al, 2012). A 

cartilagem epiglote também possui ligamentos, o ligamento tireoepiglótico, que liga a epiglote 

à cartilagem tireoide e o ligamento hioepiglótico, que liga a cartilagem epiglote ao osso hioide 

(STANDRING, 2011). Outras importantes estruturas da laringe são as pregas vocais e 

vestibulares, a prega vestibular é também conhecida como falsa prega vocal. 

A laringe pode ser dividida em regiões, a primeira delas é o ádito da laringe, ou seja, a 

entrada da laringe, que faz a comunicação entre a laringe e a laringofaringe. Os limites do 

ádito da laringe são a borda superior da epiglote, as pregas ariepiglóticas e as pregas 

interaritenoides. A cavidade da laringe, propriamente dita, inicia-se logo abaixo do ádito da 

laringe e se estende até o final da cartilagem cricoide e início da traqueia, e pode ser 

subdividida em três porções: o vestíbulo da laringe, que fica entre o ádito e as pregas 

vestibulares, o ventrículo da laringe que fica entre as pregas vestibulares e as pregas vocais e a 
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cavidade infra glótica, entre as pregas vocais e a margem inferior da cartilagem cricoide 

(MOORE et al, 2012). 

 

3 Metodologia  

 

A pesquisa aqui apresentada busca responder a seguinte questão: A variação da pressão 

diafragmática influencia o Loudness da voz? Inicialmente parece uma questão simples. A 

própria teoria mioelástica aerodinâmica (BEHLAU et al, 2001), que é atualmente uma das 

mais aceitas teorias da produção da voz, preconiza que a voz é resultante de ambos, a pressão 

aérea, liberada pelos pulmões através da traqueia e da musculatura laríngea. Comprovar esta 

afirmação através de um experimento invito, é algo extremamente complicado. Não é possível 

pedir para o paciente que produza voz e mude o Loudness da mesma sem mexer com a 

musculatura laríngea, enquanto se observa através de uma laringoscopia. Para responder a 

esta questão, foi montado um experimento, o Aparelho Fonador Mecânico Simples e 

Objetivo, o A.F.O.M.S.O.  

O A.F.O.M.S.O foi confeccionado com materiais simples e de fácil aquisição no 

comércio local e é capaz de reproduzir de maneira simples, o efeito Bernoulli, na produção da 

voz. Além disso, é possível variar a pressão do ar que percorre as estruturas responsáveis pela 

produção do som. Anatomicamente o A.F.O.M.S.O. não se assemelha ao aparelho fonador 

humano, mas funcionalmente, guarda semelhanças o suficiente para responder a questão 

proposta. 

 Para a confecção do projeto foram utilizados os seguintes materiais: Dois elásticos 

para ortodontia 3/16 ”, dois balões de festa n.º 6.5, uma bomba de ar manual do tipo usada 

para bicicletas, dois adaptadores de PVC para mangueira do tipo utilizado em torneiras 

plásticas de  jardim, dois “T” hidráulicos rosqueáveis de PVC de ½ polegada, quatro niples 

hidráulicos de  PVC  de  ½  polegada,  três  buchas  de    redução de  25mm  para  20mm  de  

PVC  rosqueável,  um registro plástico para chuveiro,  um joelho de 90 graus com redução de 

25mm / ½ polegada, uma curva de 45 graus de ½ polegada, um tubo soldável de PVC de ¾ de 

polegada com 32 cm de comprimento, uma luva de 25mm X ½ polegada,  um flange de ½ 

polegada, improvisado de uma base plástica de chuveiro, dois discos de acrílico de 9,5 cm de 

diâmetro X 3 mm de espessura, um bujão de ½ polegada, um “T” do tipo utilizado no sistema 

de esguicho do limpador de para brisas de automóveis  e uma placa de MDF de 0,40m X 

0,40m X 0,015m, na qual foi montada toda a estrutura. Algumas peças tiveram que ser 
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confeccionadas ou modificadas de outras existentes, são elas:  

1- Flange – O flange foi confeccionado a partir de um chuveiro plástico, cuja base foi 

serrada com o auxílio de uma serra manual e furada para fixação na placa de MDF (fig. 1a).   

2 – Um dos balões de festa foi cortado com o auxílio de uma tesoura e em seguida sua 

extremidade foi dobrada em forma de aba de aproximadamente 3mm de comprimento 

separando a parte do “pescoço” do resto do balão, a peça toda, incluindo a aba desdobrada 

mede 23mm (fig. 1b). É esta peça que vai vibrar com a passagem do ar, pelo efeito de 

Bernouli, produzindo o som (Figura 1b). 

3- Um dos adaptadores para torneira plástica de jardim foi cortado com o auxílio de um 

estilete, para servir de suporte ao pescoço do balão (fig. 1c).  

4 – Uma das buchas de redução foi lixada em suas bordas até ficar arredondada, para 

facilitar a colagem no disco de acrílico (fig. 1d). 

5- O “T” utilizado em sistema de esguicho de para brisas de automóveis foi cortado para 

aproveitar um dos lados (fig. 1e). 

6 – O bujão de ½ foi furado e em seguida foi colada a parte que foi cortada do “T” de 

sistema de esguicho de para-brisas automotivo (fig. 1e). 

7 – O niple de ½ polegada que foi utilizado para fixar o “T” que serve de traqueia, no 

joelho de 90 graus soldada no tubo de PVC, foi preenchido internamente com cola de bastão 

para isolar a passagem do ar para o tubo (fig. 1f).  

8 – As outras duas buchas de redução foram lixadas na parte da rosca externa até que 

pudessem encaixar com dificuldade no registro de chuveiro e em seguida coladas com adesivo 

de PVC, de modo que o registro antes soldável, passou a ser rosqueável (fig. 1g). 

9- Disco de acrílico de 9,5mm de diâmetro com 4,0mm de espessura, cortado de uma 

placa de acrílico transparente de 4,0mm de espessura, no qual foi feito um furo no centro com 

24,0mm de diâmetro para colar a luva de redução e dois outros furos menores com 2,0mm de 

diâmetro, diametralmente opostos, localizados a 16,5mm do centro do disco (fig. 1h).   

2 - Na parte central do disco, foi colada a bucha de redução cujas extremidades foram 

arredondadas (Figura 2c).          

3 - Nesta bucha de redução foi encaixado o adaptador de torneira cortado (fig. 2 d). 

4 – O adaptador de torneira foi fixado com a ajuda de um dos niples de ½ polegada 

rosqueável (Figura 2e).  
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Figura 1 

As peças que foram utilizadas para montar o sistema que serve de laringe podem ser 

vistas na Figura 2  foram montadas na seguinte ordem: 

1 - Nos dois furos diametralmente opostos que foram feitos no disco de acrílico de 9,5 

cm de diâmetro por 3mm de espessura, foram colados dois pinos de aço de 2,5cm de 

comprimento por 1,5mm de diâmetro, a colagem foi reforçada com acrílico auto 

polimerizante para poder suportar a pressão do elástico (fig. 2b).      

2 - Na parte central do disco, foi colada a bucha de redução cujas extremidades foram 

arredondadas (fig. 2c).  

3 - Nesta bucha de redução foi encaixado o adaptador de torneira cortado (fig 2 d). 

4 - No adaptador foi encaixado o “pescoço” cortado e dobrado de um balão de festa (fig 

2f). 

5 - O outro elástico de ortodontia foi utilizado envolvendo os pinos de aço e mantendo o 

pescoço do balão de festa dobrado, de forma a permitir que aconteça o efeito de Bernoulli. 

Este elástico é que faz o papel de ligamento vocal e deve ficar ligeiramente abaixo da aba. 
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Figura 2 

A montagem do conjunto seguiu a seguinte ordem: 

1 – O flange de ½ polegada foi posicionado a 20cm da borda esquerda da placa e 15cm 

da borda inferior e em seguida parafusado na placa de MDF utilizando 04 parafusos do tipo 

fenda, auto atarraxantes, de 8mm de comprimento,  

2- O suporte da bomba foi desmontado e posicionado a 20cm da borda esquerda e 

11,5cm da borda superior e em seguida parafusado na placa de MDF utilizando 02 parafusos 

do tipo fenda, auto atarraxantes de 8mm de comprimento. 

3 – A luva de PVC de 25mm X ½ polegada foi soldada em uma das extremidades do 

tubo de PVC, com o auxílio de cola de PVC, enquanto na outra extremidade foi soldada a 

curva de 90 graus com redução de 25mm X ½ polegada. 

4 – A luva de 25mm X ½ polegada que foi soldada na extremidade do tubo de PVC, foi 

rosqueada no flange de ½ polegada. 

5 – Na curva de 90 graus que foi soldada na outra extremidade do tubo de PVC, foi 

rosqueada o niple que foi preenchido com cola de bastão (ver fig.1f) e na outra extremidade 

do niple, foi rosqueada a parte central de um “T” rosqueável de ½ polegada, mantendo o “T” 

na posição vertical. 

6 – Na parte inferior do “T” rosqueável, foi rosqueado um dos niples de ½ polegada que 

não foi preenchido com cola de bastão. 

7 – Na parte inferior do niple que foi rosqueado no “T” rosqueável, foi rosqueado a luva 

de redução que foi colada na parte superior do registro de chuveiro. 

8 – Na luva de redução que foi colada na parte inferior do chuveiro foi rosqueado o 
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outro niple de ½ polegada que não foi preenchido com cola de bastão. 

9 – A parte inferior do niple rosqueável de ½ polegada que foi rosqueado na luva de 

redução que foi colada no registro de chuveiro, foi rosqueado na parte superior do outro “T” 

rosqueável. 

 

 

Figura 3 

A equação de Bernoulli é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação, 

muito utilizada na mecânica dos fluidos, para escoamentos estacionários incompressíveis e foi 

posta em palavras pela primeira vez pelo suíço Daniel Bernoulli em 1738. (ÇENGEL; 

CIMBALA, 2015). Segundo esta equação (P + ½ PV2 = constante), para um volume 

incompressível, quando a velocidade aumenta, a pressão estática diminui. Este princípio,  se 

aplica a diversas áreas do conhecimento humano, a engenharia aeronáutica é uma delas, um 

aerofólio, ou as asas de um avião, por exemplo, apresentam uma ondulação na parte superior, 

em relação a inferior, que provocam uma variação na direção da velocidade do ar que é 

cortado pelas asas, assim, a velocidade do fluxo sobre a superfície superior é em média maior 

do que aquela na superfície inferior, fazendo com que a pressão sobre as asas seja menor do 

que a pressão abaixo destas, criando sustentação na direção superior e impulsionando a 

aeronave para cima (ANDERSON, 2015). 

Se por outro lado, segurarmos duas folhas de papel, paralelas entre si, separadas por 

aproximadamente uma polegada e soprarmos entre elas, estas se aproximarão, contrariando 

nosso primeiro instinto que nos diz que estas se afastariam, isso porque quando sopramos 

entre as folhas de papel, estamos aumentando a velocidade do fluxo de ar entre elas, criando 
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uma zona de menor pressão comparada aquela do lado de fora das folhas de papel, o que faz 

com que elas sejam “empurradas” uma em direção a outra pela pressão externa (BAUER; 

DIAS,  2013).  

Quando falamos, as pregas vocais vibram pela passagem do ar, produzindo assim a 

fonação. Três situações distintas, em três áreas distintas de conhecimento, mas que utilizam o 

mesmo princípio. Todas estas ações foram causadas pelo “Efeito de Bernoulli”. Aumentando-

se a velocidade do ar, diminui-se a pressão nesta região. A (fig. 3g), ilustra tal efeito. A 

pressão p1, é a pressão existente no interior do “pescoço do balão” conforme o desenho 

representativo, enquanto a pressão p2 é a pressão do lado de fora do balão. Em condições de 

fluxo de ar nulo, a velocidade do ar é próxima de zero, o que faz com que a pressão p1 seja 

igual a p2 e o pescoço do balão permanece no seu estado natural, que devido a ação do 

elástico que serve de ligamento vocal, é entreaberto.  

Ao iniciar o fluxo de ar, que vem do balão (fig. 3e), a pressão p1 torna-se menor que p2, 

fazendo com que a pressão p2, agora maior que p1 empurre para dentro as paredes do pescoço 

do balão, fechando-as, o que faz com que o fluxo de ar seja interrompido. Interrompido o 

fluxo de ar, as pressões p1 e p2 igualam-se novamente. Não havendo mais a diferença de 

pressão, o pescoço do balão volta para seu estado inicial, entreaberto, liberando novamente o 

fluxo de ar e o processo se reinicia (fig. 3g).  

O controle do fluxo de ar é feito pelo registro de chuveiro, (fig. 3c), com o registro 

fechado, o ar que vem da bomba (fig. 3f) segue em direção ao balão (fig. 3e), inflando-o. Com 

o balão inflado, ao girarmos o registro no sentido anti-horário, o ar passa em direção ao 

pescoço do balão (fig. 3a), provocando o efeito de Bernoulli, fazendo-o vibrar e produzindo o 

som, do mesmo modo como acontece na laringe humana. Para iniciar o experimento, foi 

adaptado ao registro de chuveiro (fig. 3c), um DIAU, constituído de um segundo disco de 

acrílico de 9,5 cm de diâmetro X 3,0 mm de espessura, onde foi feito um furo de 2,9 cm de 

diâmetro no centro e devidamente colado ao registro com cola de acrílico. Na manopla do 

registro foi colado a haste de uma braçadeira plástica de 2 mm de espessura e cortada com 5 

mm de comprimento para servir de ponteiro. No disco que foi adaptado ao registro do 

chuveiro, foram feitas 10 marcações distando aproximadamente 20 graus cada uma, sendo 

que a primeira marcação é o zero e a segunda, marcada como 1, está a 20 graus do zero, a 

marcação 2 está a 20 graus do 1 e 40 graus do zero. As marcações 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, distando 

cada uma, 20 graus da anterior. A marcação zero corresponde ao registro totalmente fechado e 
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cada uma subsequente representa uma abertura maior, o que significa maior pressão de ar, 

quanto maior a marcação, maior pressão de ar.  

Para medir o Loudness correspondente a cada posição do DIAU, foi utilizado um 

medidor de nível de pressão sonora, da marca Bruel & Kjaer, modelo 2250, calibrado em  

13/09/2016, acoplado a um pré amplificador de microfone Bruel e Kjaer modelo ZC 0032 

calibrado em 13/09/2016 e um microfone marca Bruel & Kjaer modelo 4189, calibrado em 

13/09/2016. 

O microfone B & K modelo 4189 foi acoplado ao pré-amplificador e ao medidor de 

nível sonoro através de um cabo lembo de 2,00m de comprimento e afixado em um tripé. Em 

seguida foi devidamente posicionado em um ponto a aproximadamente 2mm da borda 

dobrada do balão cortado, que cumpre o papel de prega vocal, formando um ângulo de 90 

graus com a dobra e a uma altura tal que o centro da circunferência do microfone coincidisse 

com a altura da dobra. Para iniciar as medições o medidor de nível de pressão sonora 2250 foi 

colocado na modalidade “Analisador de frequência avançado” e “Tabela espectral e o tempo 

de medição foi ajustado para 1 minuto. 

Para iniciar as tomadas de medições em cada marcação do DIAU, procedeu-se da 

seguinte forma: Inicialmente o balão foi inflado com o auxílio da bomba manual em um total 

de vinte e cinco bombeadas. Em seguida, o “pescoço” do balão foi preso com o auxílio dos 

dedos para que não começasse a secar antes que o DIAU fosse ajustado, feito isso, o DIAU 

foi posicionado em cada uma das posições desejadas e o “pescoço” do balão foi solto ao 

mesmo tempo em que foi pressionada a tecla “Start /Pause” do medidor de nível de pressão 

sonora, para iniciar as medições. Tão logo o balão esvaziasse totalmente, era pressionada 

novamente a tecla “Start /pause” para interromper a medição.  

Para a medida da média da pressão sonora foi escolhido o analisador de espectro “Lzeq” 

e para a medida de pico foi escolhido a analisador de espectro “LZFmax”. Foram utilizadas as 

marcações 2; 3; 4; 5; e 6 para a composição da tabela resultado.  Na marcação 1 não houve 

fonação, devido a baixa pressão do ar e a partir da posição 6, os resultados passaram a ser 

inconsistentes. (saturação do sistema ?) 

A Figura 4 mostra a marcação das posições no DIAL 
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Figura 4 

 

 

4 Resultados e Discussão  

Os resultados encontrados são mostrados não Quadro 1. 

Quadro 1-  

Posição: 2 3 4 5 

Pico 96,5 98,5 100,1 105,3 

Média 93,6 94,9 96,5 100,6 

Frequência 250 250 250 250 

 

Posição: Significa a posição do DIAU onde foi realizada a medição, quanto maior o 

número, maior a abertura do registro e consequentemente maior pressão aérea. 

Pico: Durante o tempo em que o balão começa a esvaziar, até ele estar totalmente vazio,  

a pressão sonora varia. O pico é o maior nível de pressão sonora atingido durante o tempo de 

esvaziamento do balão, para cada posição do dial. 

Média: É a média da pressão sonora atingida durante o tempo compreendido entre o 

início da fonação e o seu término, que ocorre quando o balão esvazia totalmente. 

Frequência: É a frequência do som produzido pela vibração da aba do balão. 

Nas posições 2; 3; 4; e 5, ocorreu a produção de um som na frequência de 250 Hz, com 

uma intensidade média iniciando-se em 96,5 dB na posição 2 e elevando-se até 100,6 dB na 

posição 5. A partir da posição 6, o som produzido na frequência de 250 Hz começou a decair e 

ocorreu o aparecimento de outras frequências, sendo a de maior intensidade encontrada na 

frequência de 500 Hz, o que sugere a ocorrência de um efeito semelhante ao que ocorre com 

as bandas ventriculares, fugindo do escopo deste trabalho. Os resultados encontrados a partir 

da posição 6, por não atenderem aos objetivos deste trabalho foram descartados, podendo 

contemplar trabalhos futuros. O experimento A.F.O.M.S.O, apresentou resultados consistentes 

dentro da faixa pesquisada. Alguns destes resultados já eram esperados e outros não, como foi 

o caso do aparecimento de outros picos de frequência a partir da posição 6 do DIAL, que 

sugere um efeito semelhante ao que ocorre com as bandas ventriculares, porém totalmente 
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consistentes com o que se propunha, superando                                                                                                                                                          

inclusive as expectativas iniciais. 

Posição 2 do DIAU: - Durante o tempo de esvaziamento do balão, a pressão sonora 

média foi de 93,6 dB, atingindo um pico máximo de 96,5 dB. A frequência predominante do 

som ficou em 250Hz. 

Posição 3 do DIAU: - Durante o tempo de esvaziamento do balão, a pressão sonora 

média foi de 94,9 dB, atingindo um pico máximo de 98,5 dB. A frequência predominante do 

som ficou em 250Hz. 

Posição 4 do DIAU: - Durante o tempo de esvaziamento do balão, a pressão sonora 

média foi de 96,5 dB, atingindo um pico máximo de 100,1 dB. A frequência predominante do 

som ficou em 250Hz. 

Posição 5 do DIAU: - Durante o tempo de esvaziamento do balão, a pressão sonora 

média foi de 100,6 dB, atingindo um pico máximo de 105,3 dB. A frequência predominante 

do som ficou em 250Hz. 

A partir da posição 6 do DIAU, os resultados passaram a ser instáveis e foram 

descartados por não satisfazerem os critérios desta pesquisa 

Da posição 2 para a posição 3, a pressão sonora média aumentou de 93,6 dB para 94,9 

dB, portanto um aumento de pressão sonora de 1,3 dB. Neste mesmo intervalo, o pico da 

pressão sonora aumentou de 96,5 dB para 98,5 dB, portanto um aumento de 2 dB. Podemos 

observar que neste caso, o aumento da pressão aérea, provocou um aumento da pressão 

sonora. 

Da posição 3 para a posição 4, a pressão sonora média aumentou de 94,9 dB para 96,5 

dB, portanto um aumento de pressão sonora de 1,6 dB. Neste mesmo intervalo, o pico da 

pressão sonora aumentou de 98,5 dB para 100,1 dB, portanto um aumento de 1,6 dB. 

Podemos observar que neste caso também, o aumento da pressão aérea, provocou um 

aumento da pressão sonora. 

Da posição 4 para a posição 5, a pressão sonora média aumentou de 96,5 dB para 100,6 

dB, o que corresponde a um aumento de pressão sonora de 4,1 dB. Neste mesmo intervalo, o 

pico da pressão sonora aumentou de 100,1 dB para 105,3 dB, portanto um aumento de 5,2 dB. 

Podemos observar que neste caso, o aumento da pressão aérea, provocou um aumento da 

pressão sonora ainda maior que nos casos anteriores. 

 



     
 
FACULDADE PITÁGORAS DE FORTALEZA 

Rua Barão de Aratanha, nº 51, Bairro Centro. CEP: 60050-070. Fone: (85) 3533-7000 

 

 

63 

 

5 Conclusão  

O Loudness da voz   humana, pode ser   definido como a   sensação auditiva que a sua 

intensidade sonora pode nos causar. A intensidade sonora está, portanto, diretamente ligada ao 

Loudness e tem a vantagem de ser uma grandeza física que pode ser objetivamente medida 

com o auxílio de instrumentos. Um experimento foi então idealizado para que pudesse 

reproduzir o efeito de Bernoulli, tal como acontece na laringe humana e que depois, o som 

produzido por ele pudesse ser quantificado e assim responder a seguinte questão norteadora 

desta pesquisa: A variação da pressão aérea diafragmática influencia o Loudness da voz? 

O experimento foi idealizado e construído com materiais simples e de fácil aquisição 

para permitir que pudesse ser reproduzido com certa facilidade e servisse de base tanto para 

outras pesquisas como para o ensino acadêmico. A construção do A.F.O.M.S.O. transcorreu 

tal como o previsto, mas os seus resultados realmente superaram as expectativas, levando-se 

em consideração a simplicidade do experimento. Foi possível perceber por exemplo, que 

dependendo da construção da peça que faz o papel de pregas vocais (o balão cortado e 

dobrado), há um impacto diretamente na quantidade de ar necessária para iniciar a produção 

do efeito Bernoulli e consequente produção do som. Com o balão que foi utilizado para tomar 

as medições, só foi possível a produção do som, a partir da posição 2 do DIAU, mas que uma 

vez iniciada, a produção do som continuava mesmo voltando o DIAU até a posição 1. 

Fazendo uma analogia com a produção da voz humana, pode-se dizer que a quantidade de 

pressão aérea necessária para iniciar a fonação é menor do que a quantidade necessária para 

mantê-la. 

Porém um fato inusitado, foi que a partir da posição 6 do DIAU, começaram a aparecer 

picos de frequências diferentes daquela observada até a posição 5, tendo, o mais acentuado 

destes picos justamente o dobro da frequência inicialmente observada. Nesta pesquisa, esses 

resultados foram descartados por não atenderem a proposta original, mas que merecem ser 

melhor explorados em pesquisas futuras e talvez possam explicar o fenômeno que acontece 

com as bandas ventriculares. 

Esta pesquisa, portanto, limitou-se aos resultados obtidos nas posições 2, 3, 4 e 5 do 

DIAU e em todas as posições analisadas, o aumento da pressão aérea provocou um aumento 

da pressão sonora. Levando-se em consideração que a produção do som da voz humana se dá 

pelo efeito de Bernoulli e que a produção do som no A.F.O.M.S.O. se dá também pelo efeito 

de Bernoulli e que há certas semelhanças no funcionamento do experimento e da laringe no 
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que diz respeito a produção do som, podemos concluir que o aumento da pressão aérea 

diafragmática pode sim provocar o aumento do Loudness da voz humana. 
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