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I. OBJETIVOS 

 

Introduzir o conceito de ondas, abordando suas principais características, 
utilizando de equipamentos para observações de fenômenos, com o intuito de 
introduzir o assunto Som, que será trabalho posteriormente, como os seus efeitos no 
corpo humano e em equipamentos musicais. 

O experimento, em si, envolve conceitos fundamentais: vibração e propagação 
do som em materiais rígidos e no ar, ondas estacionárias, propagação de ondas em 
tubos fechados e a noção de ressonância. Espera-se que a característica “visual” do 
funcionamento do instrumento possa aproximar o público alvo da teoria e fazer 
conexões diretas com a prática 

 
II. RESUMO 

 

O grupo vai por meio de slides apresentar o que é uma Onda e suas 
características, diferenciar ondas mecânicas de magnéticas, como se dá a propagação 
de uma onda, um pulso de onda, reflexão e refração de ondas, período, frequência, 
amplitude, comprimento.  

Após a parte teórica vamos iniciar uma prática com o Tubo de Kundt, é um 
equipamento para ensaios acústicos. Nele se produz ondas harmônicas, fazendo 
um alto-falante vibrar em uma determinada frequência com o auxílio de um gerador de 
energia. São transmitidas para o pó de serra que está contido dentro do tubo as 
vibrações pelo ar. Podemos observar que, quando ocorre ressonância, em certas regiões 
do tubo há acúmulo da cortiça em algumas regiões que não apresentam vibrações 
longitudinais; essas regiões representam os nós da onda gerada.  

Para observação de ondas transversais vamos utilizar o Conjunto Cidep EQ173C 
(Medidor de Ondas Mecânicas), destinado ao estudo de assuntos pertinentes a ondas 
mecânicas, ondas longitudinais, ondas transversais, ondas em cordas, ondas em molas, 
ruído, amplitude, comprimento de onda, frequência, período, interferência, velocidade, 
etc. 

A possibilidade de manipulação direta também se mostra como bastante 
interessante e o próprio princípio de funcionamento, baseado no aparecimento figuras 
visíveis e materiais para a análise de conceitos que podem se mostrar abstrato como os 
comprimentos de onda, torna o experimento bastante didático.. 



III. MATERIAIS 
 

• Tubo de Kundt  
Composto de um tubo de vidro frio que contém ar e serragem fina de cortiça em seu 
interior. 

• Cidep EQ173C  
Conjunto de ondas mecânicas, frequencímetro digital, transdutor eletromagnético e 
medidor de tensão 
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