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O uso de práticas experimentais em sala de aula vem se destacando frente sua importância no processo de ensino-

aprendizagem. Com este objetivo, abordamos neste trabalho o passo a passo para a construção de um gerador de ondas 

estacionárias de baixo custo, fácil construção e implementação. Adicionalmente, a execução detalhada e a análise do 

experimento são apresentadas, possibilitando observar ondas estacionárias em uma corda e seus harmônicos, 

demonstrando os aspectos relevantes da teoria ondulatória para a compreensão do fenômeno. Com este experimento é 

possível relacionar a velocidade de propagação da onda com a tensão aplicada no fio e com a densidade linear de massa. 

Destacamos ainda as possíveis abordagens em diferentes níveis de compreensão de acordo com os conhecimentos 

prévios dos alunos. 

Palavras-chave: Ondas estacionárias, Experimentos de baixo custo, Gerador de ondas. 

The use of experimental practices in the classroom has been highlighting its importance in the teaching-learning 

process. With this objective, we show a step-by-step construction of a low-cost standing wave generator. Additionally, 

the execution and analysis of the experiment are presented, allowing the observation of standing waves in a string and 

its harmonics, demonstrating the relevant aspects of the wave theory for the understanding of the phenomenon. With 

this experiment, it is possible to relate the propagation velocity of the wave with applied tension and with the mass 

linear density. We also present some approaches at different levels of understanding according to student´s previous 

knowledge. 

Key words: Stationary Waves, Low Cost Experiments, Wave Generator. 

1. INTRODUÇÃO 

Embora os fenômenos naturais estejam ligados diretamente com conceitos físicos, e esses, com as 

tecnologias encontradas em dispositivos cotidianos, a Física ainda é, muitas vezes, considerada como uma 

ciência abstrata, concebida dentro de laboratórios e distante da realidade das pessoas. Isto torna a 

aprendizagem das ciências em geral, muitas vezes incompreensível, descontextualizada e monótona, 

tornando o ensino das mesmas de baixa qualidade, assim como apontam os dados apresentados pelo 

Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – com valores médios de ciências para o Brasil em 401 pontos, bem abaixo da média, de 493 

pontos [1]. 

Dentre os fenômenos físicos que requerem um determinado nível de abstração por parte dos 

estudantes, podemos ressaltar os fenômenos ondulatórios. Ondas estão ao nosso redor, e nos deparamos e 

lidamos com estas em nosso cotidiano para nos comunicar, falar e ver. Tais fenômenos são usualmente 

trivializados, mas podem apresentar diferentes graus de complexidade. 

As ondas possuem características definidas e podem apresentar naturezas distintas. Uma onda 

progressiva é uma perturbação que se propaga, transportando energia e quantidade de movimento, mas sem 

transportar matéria. Ondas eletromagnéticas, são ondas que possuem um campo elétrico e um campo 

magnético oscilante perpendiculares entre si, cujo plano de oscilação é perpendicular a direção de 
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propagação, e denominam-se transversais, como é o caso da luz, ondas emitidas ou recebidas por rádios, 

TVs, celulares, e também demais radiações, como raios-x, ultravioleta e infravermelho; sua principal 

característica é não necessitar de um meio físico para se propagar. Por outro lado, ondas mecânicas, podem 

ser transversais (como ondas em uma corda) ou longitudinais, que vibram na mesma direção em que se 

propagam (como o som de nossa fala). Ao contrário das ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas, 

necessariamente, precisam de um meio físico para se propagar [2,3]. 

Existem ainda ondas que não se propagam, denominadas ondas estacionárias [4]. A origem destas 

ondas pode ser explicada com o auxílio de dois fenômenos ondulatórios: a reflexão e a interferência de 

ondas. Quando geramos um pulso em um extremo de uma corda, mantendo o outro extremo fixo, ao atingir 

a extremidade fixa o pulso reflete. Ao enviar continuamente pulsos, os pulsos incidentes encontrarão os 

pulsos refletidos e sofrerão o fenômeno de interferência, que consiste na soma algébrica de suas amplitudes, 

conforme apresentaremos a seguir [3]. 

A velocidade de propagação destas ondas mecânicas depende, sobretudo, do meio em que se 

propagam; por exemplo, se colocarmos a mesma fonte de emissão no ar ou na água devemos observar 

características distintas de propagação, uma vez que o meio físico que as contém possui características 

distintas [3-5]. 

O estudo de fenômenos ondulatórios de diferentes naturezas constitui um profícuo panorama para a 

formação do estudante. A abordagem destes problemas pode ser contextualizada uma vez que está 

relacionada a fenômenos comuns e/ou aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento [6]. Este estudo 

pode envolver ainda um formalismo matemático que se torna gradativamente mais complexo, conforme 

novas variáveis são consideradas e/ou envolvidas no problema, possibilitando assim uma evolução gradual 

no desenvolvimento, análise e solução dos problemas [7]. 

Determinados tópicos da Física apresentam um certo nível de complexidade quando abordados 

apenas de modo expositivo em aulas tradicionais, e como consequência, é comum observar alto grau de 

desinteresse, apatia e falta de motivação pelos estudantes. Neste contexto, na busca por uma aprendizagem 

mais significativa por parte dos alunos, faz-se necessário utilizar ferramentas que gerem meios de 

contextualização, letramento científico e auxiliem no processo de ensino-aprendizagem. Inúmeras 

abordagens, tem sido sugeridas pela literatura [4-7], dentre estas podemos destacar o uso de objetos de 

aprendizagem [8], os quais podem auxiliar a promover um reconhecimento de significados, conceitos 

físicos e matemáticos, possibilitando uma maior e/ou melhor construção de conhecimentos científicos por 

parte do aluno [9]. 

O planejamento adequado das atividades propostas utilizando objetos de aprendizagem, são 

apontados como parâmetro imprescindível para um alto aproveitamento do experimento, que torna o 

aprendizado mais significativo. Em um processo de ensino-aprendizagem, algumas vertentes de 

pensamento, apontam para a importância de ocorrer uma interação social [10], e segundo esta vertente, tudo 

aquilo que é possível realizar mentalmente é fruto de tal interação. Atividades realizadas em colaboração 

são melhores quando realizadas sob o viés da interação social, e além disso faz-se necessário ter como 

referencial de partida os conceitos produzidos até então [11]. Todo o processo deve-se, então, ser pensado 

por meio da interação, pois assim como aponta a literatura [12]: 

Em colaboração, a criança se revela mais forte e mais inteligente que trabalhando 

sozinha, projeta-se ao nível das dificuldades intelectuais que ela resolve, mas sempre 
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existe uma distância rigorosamente determinada por lei, que condiciona a divergência 

entre a sua inteligência ocupada no trabalho que ela realiza sozinha e a sua inteligência 

no trabalho em colaboração. [...] A possibilidade maior ou menor de que a criança passe 

do que sabe para o que sabe fazer em colaboração é o sintoma mais sensível que 

caracteriza a dinâmica do desenvolvimento e o êxito da criança. (VYGOTSKY, 2001, 

p. 329). 

Considerando a relevância dos objetos de aprendizagem no processo formativo dos estudantes, e o 

panorama existente em muitos laboratórios em instituições de ensino básico ou superior [13], neste trabalho 

apresentaremos um arranjo experimental bastante simples e de baixo custo, de construção acessível e fácil 

implementação em laboratórios didáticos de física, que tem como objetivo possibilitar ao aluno uma 

visualização prática da formação de ondas estacionárias em cordas. 

Este fenômeno pode ser abordado com viés teórico em níveis mais avançados, determinando as 

equações que descrevem o fenômeno, ou ainda, possibilitando uma abordagem qualitativa discutindo-se 

diversos aspectos da teoria ondulatória. O desenvolvimento teórico foi apresentado neste trabalho sem 

omitir a sua complexidade, evitando o uso de simplificações que possam vir a atrapalhar o processo de 

aprendizagem e aplicação de determinados conceitos. Nesse sentido, torna-se importante vincular a imagem 

observada com aquilo que foi predito pela teoria ensinada, podendo assim melhor predispor o aluno a 

compromissos epistemológicos tais como a coerência e a procura por generalizações [14,15]. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Montagem do aparato: Gerador de Ondas 

A montagem do aparato experimental, Gerador de Ondas Estacionárias, é bastante simples e destaca-

se pelo baixo custo de sua confecção, em torno de R$ 60,00 reais. Como veremos adiante as possibilidades 

de trabalho para um aparato simples como este são abrangentes e depende da proposta de trabalho do 

professor. De modo geral, pode-se envolver um público amplo deste o ensino médio até o ensino superior, 

pois permite abordagens em diferentes níveis de aprofundamento de modo qualitativo e/ou quantitativo, 

em sala de aula ou laboratório. 

Para construção do mesmo foi empregado pedaços de madeira do tipo compensado com 10 mm de 

espessura, parafusos, pregos, um motor (bomba) de aquário, uma polia de plástico e tinta para madeira. Os 

detalhes do aparato estão apresentados na Figura 1(a). O gerador de ondas estacionárias é constituído, 

basicamente, de uma plataforma de madeira, de modo que em uma de suas extremidades, um gancho fixo 

possibilita prender uma das pontas do fio e substituí-lo com facilidade, enquanto que, na outra extremidade, 

é posicionado uma polia que, para fins práticos, consideraremos como uma polia ideal, onde a outra 

extremindade do fio estará fixa, submetido a tensão aplicada por um peso de massa M, conforme mostrado 

na Figura 1(b). 
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Figura 1: Imagens do Gerador de Ondas Estacionárias. (a) Em detalhes na figura é mostrado cada parte do aparato. 

(b) Gerador de ondas estacionárias em funcionamento, produzindo 3º harmônico; em detalhe o peso de massa M na 

extremidade suspensa do fio. 

O fio do experimento é colocado em contato com a haste que movimenta o diafragma do motor de 

aquário, e este introduz ao sistema uma vibração de 60 Hz, frequência de operação da fonte de tensão da 

rede elétrica doméstica no Brasil. Esta vibração é responsável pela criação das ondas que irão se propagar 

no fio. A distância do ponto de contato desta bomba até a polia é denominada de L que, neste caso, tem 

comprimento de 0,683 m. Outros equipamentos não necessariamente precisam reproduzir esta mesma 

medida. Um detalhe importante é que, na extremidade suspensa do fio, que passa pela polia, é pendurada 

uma massa M, esta sendo responsável por tencionar o fio com uma força de tensão T igual ao seu peso P= 

Mg. É recomendável, que esta massa possa ser variável, pois, como discutiremos a seguir, devemos regular 

a tensão no fio para obter diferentes harmônicos. Neste caso, optamos por uma garrafa PET na qual era 

introduzido água, cujo volume adicionado é diretamente proporcional ao acréscimo na massa M do sistema. 

O experimento, aqui apresentado, foi realizado utilizando quatro fios comerciais empregados em 

atividades artesanais de crochê; suas especificações estão descritas na Tabela 1. A densidade linear de 

massa (µ) (g/m) de cada fio foi determinada com base nos dados obtidos para sua massa, em uma balança 

analítica, dividido pelo comprimento de fio medido por trena milimetrada. 

Tabela 1: Especificação de cada fio analisado quanto as suas composições e densidade. 

Fios Amarelo nº 08 Azul nº 06 Laranja nº 04 Verde nº 02 

Densidade (g/m) 1,3185 0,9986 0,3346 0,1523 

Textura* 1400 960 295 151 

Algodão (%)* 85 85 85 85 

Fibras (%)* 15 15 15 15 

*dados do fabricante 

2.2. Sugestões de possíveis abordagens no ensino 

Abordaremos agora alguns pontos interessantes que podem auxiliar o professor em sua prática. Ao 

ligar o gerador de ondas e ajustar a tensão aplicada no fio, determinada pela massa M pendurada em uma 

das extremidades, logo e facilmente será possível observar a formação de ondas estacionárias conforme 

ilustrado na Figura 1(b) e Figura 2. Observando a imagem captada do experimento, Figura 2, é possível 
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identificar visualmente vários aspectos que podem ser utilizados para descrever uma onda mecânica, tais 

como: comprimento de onda, amplitude da onda, nós, antinós, crista e vale. Eventualmente, em uma 

discussão mais aprofundada, é possível ainda propor uma onda incidente e outra refletida (setas na Figura 

2), discutir suas causas e as consequências de estarem confinadas entre dois extremos distantes de um 

comprimento L, resultando em um fenômeno de interferência e dando origem às ondas estacionárias 

observadas. 

Para uma melhor análise dos aspectos ilustrados na Figura 2, recomenda-se que, durante a atividade 

proposta, o professor ou alunos possam filmar com seus celulares, utilizando também, por exemplo, algum 

aplicativo que permita uma filmagem em câmera lenta; isto facilita a visualização, análise da imagem e 

discussão do fenômeno observado. A partir da análise do vídeo, que pode ser feita superficialmente ou com 

uso de software de análises, como o Tracker, professores e alunos podem trabalhar qualitativamente os 

aspectos observados e eventualmente mensurar comprimento de onda, amplitude, posição de máximos e 

mínimos. 

 

Figura 2: Imagem de uma parte da onda estacionária gerada no aparato. Demonstração dos parâmetros que 

podem ser analisados a partir de uma foto ou vídeo do experimento. 

Em um curso de graduação, é interessante e recomendável que todo o formalismo matemático do 

fenômeno seja apresentado. Considerando o conhecimento prévio dos alunos, e aproveitando a 

demonstração experimental para desenvolve-lo, a formação de ondas estacionárias, parte da descrição da 

equação de uma onda mecânica, pode ser representada pela equação (1). 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 + 𝜔𝑡),                                                                                                         (1) 

onde A é a amplitude de oscilação, k=2π/λ é o número de onda e ω a frequência angular de oscilação. 

Quando duas ondas y1(x,t) e y2(x,t), viajam no mesmo meio e passam uma pela outra, estas podem sofrer 

um fenômeno conhecido como interferência, descrito pela equação (2). Neste caso, as duas ondas se 

sobrepõe. Se a sobreposição for de ondas com mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mas de 

velocidades opostas, obteremos uma onda estacionária, conforme descrito pela equação (3). 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑦1(𝑥, 𝑡) + 𝑦2(𝑥, 𝑡)                                                                                                        (2) 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 + 𝜔𝑡) + 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                                                              (3) 

Resolvendo, empregando a identidade trigonomética para o sen(a+b), obtemos: 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴[𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥) cos(𝜔𝑡) + 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) cos(𝑘𝑥) + 𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥) cos(𝜔𝑡) − 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) cos(𝑘𝑥)] 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 2𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥) cos(𝜔𝑡)                                                                                                      (4) 

A equação (4), não descreve uma onda propagante, possuindo para cada valor de x uma vibração 

determinada por ω. Temos então, a equação para ondas estacionárias em uma corda, conforme ilustrado 

pelas Figuras 1(b) e 2, no aparato proposto. Uma característica determinante nas ondas formadas, é a 

possibilidade de contar o número de nós formados, pontos onde a amplitude da onda é nula (zero). Tais 



Ghirardello et al                                          CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 15 (01): 1402.1-11, 2017 

1402.6 

pontos correspondem a posições onde o sen(kx)=0, e isto irá ocorrer quando 𝑘𝑥 = 𝑛𝜋, onde n é um número 

inteiro. Nestas condições x é descrito pela equação (5). 

𝑥 =
𝑛𝜆

2
                                                                                                                                     (5) 

Em nosso caso, a corda está presa em seus extremos, distante de um comprimento L. Nestes pontos, 

para que seja possível observar ondas estacionárias, necessariamente devemos ter nós (Amplitude=0). 

Sendo assim, como a corda possui um comprimento L, os λ possíveis para se obter será descrito pela 

equação (6). 

𝜆 =
2𝐿

𝑛
,                                                                                                                                    (6) 

onde n será o número de harmônicos formados. Podemos contar o número de harmônicos formados 

na corda conforme demonstrado pela Figura 3 abaixo. 

 

Figura 3: Representação gráfica do número de harmônicos formados na corda. 

Uma vez estabelecida uma relação entre o comprimento de onda e o número de harmônicos 

formados, observando os aspectos relevantes do experimento, podemos chamar a atenção que, para obter 

estes harmônicos, devemos variar o valor da massa M pendurada ao fio, e assim a tensão sobre o mesmo, e 

que para uma mesma massa trocando-se os fios, não mais observamos o mesmo efeito. Logo, podemos 

intuir que deve existir uma relação entre a tensão aplicado ao fio e uma característica própria do fio, como 

sua densidade, esta propriedade irá distinguir diferentes fios. 

Considerando as forças que atuam sobre o fio, a Figura 4, mostra uma representação do que 

observaríamos em um pondo de tensionamento da corda quando a puxamos para cima. Esta, embora seja 

uma aproximação grosseira, é bastante razoável para fins didáticos e práticos. Ao soltar a corda, o pulso 

que irá se propagar com uma determinada velocidade v, e em princípio este deverá ter alguma relação com 

a tensão aplicada pelo dedo; e como cada corda possui características diferentes, sua densidade linear 

também deverá influenciar na velocidade de propagação do pulso. 

 

Figura 4: (a) Ilustração de um pequeno pedaço de fio sujeito as forças de tensão T. (b) determinação do ângulo entra 

a força de Tensão e a horizontal (x). Note que: (i) a tensão é perpendicular ao raio r; (ii) o eixo y divide o pedaço de 

fio em metade do ângulo. (c) diagrama de forças para um pedaço infinitesimal de fio. 
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Sendo a corda definida por sua densidade linear de massa µ, o elemento de massa no topo da corda 

de comprimento Δl está sujeito a forças de tensões T. Observando a geometria do problema, Figura 4, e as 

forças que atuam sobre o elemento de corda Δl, Figura 4(c), podemos verificar que as componentes 

horizontais da tensão não contribuem para o deslocamento do pulso, como discutido previamente para 

ondas estacionárias, equação (4). 

A força resultante, pode ser obtida aplicando a 2ª Lei de Newton para o elemento de massa dm. 

Como pode ser observado pela Figura 4(c), apenas componentes ao longo y contribuem para a força 

resultante, descrita pela equação (7). 

𝐹𝑅 = 2. 𝑇𝑦 = 2. 𝑇𝑠𝑒𝑛 (
𝜃

2
)                                                                                                            (7) 

Esta força momentaneamente pode ser associada a uma força resultante do tipo centrípeta, pois a 

trajetória no ponto é do tipo circular com raio de curvatura r, sendo assim, obtemos a equação (8) abaixo. 

𝑚
𝑣2

𝑟
= 2. 𝑇𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
)                                                                                                                      (8) 

Para ângulos pequenos, podemos afirmar que o sen(θ)≈θ, e como o elemento de massa dm está 

associado ao comprimento da corda Δl no ponto e sua densidade µ, podemos reescrever: 

𝜇. ∆𝑙.
𝑣2

𝑟
= 2. 𝑇

𝜃

2
= 𝑇𝜃                                                                                                                  (9) 

Mas Δl=rθ, logo: 

𝜇𝑟𝜃
𝑣2

𝑟
= 𝑇𝜃                                                                                                                                (10) 

Finalmente, a equação (11) relaciona a velocidade de propagação da onda com a tensão aplicada ao 

fio e a densidade linear de massa; esta é a chamada equação de Taylor: 

𝑣 = √
𝑇

𝜇
                                                                                                                                       (11) 

Estas abordagens matemáticas podem parecer demasiadamente rebuscadas para alunos de ensino 

médio, mas acreditamos que, ainda assim, poderiam ser tratadas sem grandes prejuízos. Caso o professor 

opte por abordagens menos formais, é possível instigar os alunos a concluir pela observação destes aspectos 

de dependência entre os parâmetros físicos envolvidos. Por exemplo, o professor pode fazer perguntas 

problemas do tipo “Se aumentar a tensão na corda eu diminuo ou aumento a quantidade de harmônicos?”; 

e com isso poderá conduzir os alunos às mesmas conclusões que as formulações matemáticas podem 

proporcionar. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Os experimentos foram realizados utilizando os fios descritos na Tabela 1. A Figura 7 ilustra a 

formação do 1º, 2º, 3º e 4º harmônico (n) para diferentes fios analisados. Como pode ser verificado na 

figura, foi possível observar os harmônicos formados com boa definição. Em cada experimento, foi obtido 

o número de harmônicos (n) em função da tensão (T) aplicada ao fio. 
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Figura 7: Representação da propagação de ondas estacionárias 1º, 2º, 3º e 4º harmônico, em diferentes fios 

analisados neste trabalho. 

Conhecendo o número de harmônicos (n), e a distância L entre os pontos de apoio do fio, da equação 

(6) foi possível estimar o comprimento de onda λ associado. Considerando que todos os sistemas foram 

excitados pela mesma fonte, motor de aquário, conhecemos a frequência f (Hz) de trabalho, e utilizando a 

equação (11) foi possível estimar a velocidade de propagação da onda. A velocidade de propagação da onda 

também pode ser descrita pela equação (12). 

𝒗 = 𝒇. 𝝀                                                                                                                                      (12) 

A tensão à qual o fio é submetida, também, é um parâmetro conhecido, e esta é igual ao peso do 

líquido posto na garrafa PET, adicionado ao peso do recipiente. Combinando as equações (6), (11) e (12), 

podemos obter a seguinte relação. 

𝒗 = 𝒇. 𝝀 = 𝒇.
𝟐𝑳

𝒏
= √

𝑻

𝝁
                                                                                                 (13) 

Empregando, a equação (13), com os dados obtidos, é possível trabalhar diversos aspectos sobre 

linearização de funções em atividades experimentais. É possível, ainda, obter os dados de tensão e número 

de harmônicos, sem necessariamente conhecer sua dependência teórica, plotando um gráfico de T versus n. 

E depois linearizando o mesmo, é possível determinar a relação matemática que o descreve, raciocínio 

análogo seria possível em um gráfico de T versus v, velocidade de propagação da onda. 

Retomando a equação (6), foram calculadas as velocidades de propagação das ondas nos fios. Estes 

dados estão apresentados na Tabela 2. Os dados obtidos indicam velocidades de propagação diferentes para 

as ondas nos fios em função do número de harmônicos formados. Por outro lado, valores idênticos de 

velocidade foram obtidos para diferentes fios exibindo o mesmo número de harmônicos, em concordância 

com o descrito pela teoria. 
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Tabela 2: Calculo da velocidade das ondas referentes aos harmônicos. 

Harmônicos 

Amarelo Azul Laranja Verde 

T (N) v (m/s) T (N) v (m/s) T (N) v (m/s) T (N) v (m/s) 

1º  7,37 81,96 6,42 81,96 2,31 81,96 1,02 81,96 

2º  2,74 40,98 1,62 40,98 0,59 40,98 0,26 40,98 

3º  0,98 27,32 0,68 27,32 0,26 27,32 0,11 27,32 

4º  0,53 20,49 0,42 20,49 0,15 20,49 0,06 20,49 

A Figura 8, ilustra o gráfico de tensão aplicada (T) versus a velocidade de propagação da onda 

elevada ao quadrado. A partir da equação (11) vemos que a inclinação da curva fornece a densidade linear 

de massa dos fios. Os resultados obtidos a partir do ajuste linear dos pontos no gráfico de T vs v2 estão 

descritos na Tabela 3. 

 
Figura 8: Gráfico da tensão em função da velocidade de propagação ao quadrado. 

Tabela 2: Dados obtidos da densidade com o experimento e taxa de erro. 

Densidade Linear Amarelo nº 08 Azul nº 06 Laranja nº 04 Verde nº 02 

Medida Direta (g/m) 1,3185±0,0001 0,9986±0,0001 0,3346±0,0001 0,1523±0,0001 

Experimental (g/m) 1,06±0,09 0,956±0,006 0,343±0,001 0,152±0,001 

Desvio* (%) 19,6 4,3 2,5 0,2 

*Desvio em relação e medida em balança analítica (Medida Direta). 

Ao analisarmos os desvios obtidos, notamos que o modelo adotado para interpretar e descrever o 

fenômeno observado é bastante adequado, sendo o maior desvio observado para o fio com maior densidade 

linear de massa, o fio amarelo de maior diâmetro, que possivelmente devido à grande magnitude da força 

aplicada sobre o fio para geração dos harmônicos, pode ocorrer alguma deformação no fio devido a sua não 

homogeneidade no trançamento das fibras, influenciando assim na medida da densidade linear do mesmo. 
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Entretanto, isto não demostra ser um problema grave, considerando que para fios de menores densidades, 

e menores diâmetros, o desvio foi muito pequeno, associado a uma maior homogeneidade na distribuição 

linear de massa no mesmo. 

Os resultados obtidos se mostraram bastante satisfatórios, considerando a simplicidade do aparato 

experimental empregado. O mesmo possibilita, ainda, uma fácil reprodutibilidade do fenômeno variando 

parâmetros como o tipo de fio empregado e tensão aplicada. 

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foi apresentado uma montagem experimental de baixo custo e fácil implementação 

para abordar os conceitos do fenômeno ondulatório, mais especificamente ondas estacionárias em uma 

corda. Os dados obtidos demonstraram a potencialidade do aparato para discussões qualitativas e/ou 

quantitativas em sala e/ou laboratório didático. Isto, permite ao professor uma ampla gama de abordagens, 

tais como a dependência da tensão na corda e a densidade linear, parâmetros geralmente poucos abordados 

em experimentos tradicionais mais elaborados e com um custo mais elevado. 

Os resultados obtidos apresentaram boa concordância entre as medidas diretas de densidade linear, 

tomadas a partir da massa de 1 m de fio em balança analítica, e as determinadas utilizando método gráfico 

baseado nos modelos teóricos, apresentados no texto. Para os tipos de fios analisados, a diferença entre os 

valores obtidos e calculados foram maiores para fios de maior densidade, mostrando que as 

inomogeneidades existentes nos fios mais espessos podem afetar os resultados. 
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