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EFEITOS SONOROS
• Chuva — Fazer um cone grande de papel de lustro. Segura-se inclinado e polvilha-se com sal o
cimo do cone, de maneira que caia para dentro dele.
• Chuva — Deixar cair gravilha fina, ervilhas ou arroz sobre a pele de um tambor ou uma placa de
metal.
• Trovoada — Sacudir uma chapa metálica com violência.
• Trovão — Bater numa chapa metálica.
• Trovão — Segurar por um canto uma folha de papel fino e flexível e sacudi-la.
• Ondas do mar a bater na praia — Pôr ervilhas secas dentro de uma tigela de plástico e incliná-la
lentamente para trás e para a frente, de modo que as ervilhas deslizem no fundo de um lado para
o outro.
• Ondas a bater num rochedo — Agitar devagar um balão cheio, contendo dentro alguns grãos de
trigo.
• Fogo — Amarrotar um saco de celofane que contenha um pouco de arroz e massa.
• Fogo — Amarrotar um pedaço de celofane, plástico ou papel junto a um microfone.
• Comboio — Rodar uma peneira de farinha, de forma que descreva um semicírculo de cada vez.
Começar lentamente e acelerar.
• Avião a jato — Ligar um secador de cabelo a uma velocidade baixa.
• Uma voz ao telefone — Falar para dentro de um copo de plástico.
• Passos na neve — Bater com um saco de plástico pequeno, cheio de farinha e bem atado, numa
superfície dura, ao ritmo dos passos na neve.
• Passos de cavalos — Bater numa superfície dura com meias nozes de coco ou bola de ping-pong.
• Sirene — Soprar no gargalo de uma garrafa de refrigerante vazia.
• Bater de porta — Deixar cair um livro de chapa no chão.
• Chiar de travões — Esfregar pedaços de metal sobre um vidro.
• Choque de automóveis — Deixar cair caixas de conserva vazias e pedaços de vidro.
• Helicóptero — Segurar um pedaço de cartão contra as pás de uma ventoinha.
• Escape de vapor — Mergulhar um ferro em brasa em água fria.
• Tiro — Bater com uma régua no couro de um sofá.

Nota: Existem vários sites na internet onde se podem encontrar gratuitamente os mais
variados sons para sonorização de vídeos (https://freesound.org, https://www.zapsplat.com,
http://soundbible.com, https://www.soundsnap.com, etc.).
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