
 

 
 

Física Experimental II 
 

Tubo de ressonância (pó) com uma extremidade fechada 
 
Objetivos   
Estudar o fenômeno da ressonância com a formação de ondas estacionárias no tubo de Kundt e determinar 
a velocidade do som no ar. 
 
Materiais 
Tubo de vidro, suportes de fixação, pó de serragem, pá para ajuste do pó dentro do tubo, gerador de 
funções, amplificador do sinal, alto-falante, êmbolo, trena, termômetro e paquímetro. 
 
Introdução Teórica 

A velocidade de propagação do som no interior do tubo de Kundt pode ser calculado 
conhecendo-se a freqüência (f) de ressonância e o comprimento de onda (λ). Deste modo, a velocidade 
é dada por: 

 
fv λ=         (1) 

 
O tubo de Kundt é um tubo de vidro cilíndrico com comprimento L e raio interno R, que contém ar 

e serragem fina de cortiça em seu interior. Fazendo um alto-falante vibrar em uma das extremidades do 
tubo e mantendo a outra extremidade fechada, podemos produzir ondas estacionárias. Existem 
determinadas freqüências sonoras de vibração que se observa ressonância no tubo, vibrações são 
transmitidas para o pó de cortiça pelo ar que está contido dentro do tubo. Observa-se que, quando ocorrer 
ressonância, em certas regiões do tubo há acúmulo da cortiça (ventre) e em outras regiões não apresentam 
vibrações (nó).  

 
  Quando essas ondas estão confinadas num espaço, num tubo de vidro por exemplo, as reflexões 
dessas nas extremidades fazem com que existam ondas deslocando-se em direções opostas que acabam se 
superpondo. Nos tubos sonoros existem certas freqüências para as quais a superposição provoca uma onda 
estacionária. No caso de um tubo com uma extremidade fechada e outra aberta teremos as ressonâncias com a 
formação de ondas estacionárias. Em analogia com as ondas estacionárias produzidas numa corda, a 
extremidade aberta corresponde a um anti-nodo (ventre) e a extremidade fechada a um nodo. Assim, o 
comprimento efetivo L de um tubo sonoro corresponde a: 

 

4
λnL = ,     para       n = 1,3,5,7,....      (2) 



Caso esse tubo esteja preenchido por pó de serragem, por exemplo, teremos pequenos montes 
formados devido à variação de pressão, sendo que um pico do morro sempre coincide com a 
extremidade aberta do tubo como na Fig. 1(a). Neste local, a pressão deve permanecer 
aproximadamente constante e igual à atmosférica, fazendo com que se acumule ali, o pó usado na 
experiência. Para a extremidade fechada, a onda é sempre refletida, acontecendo exatamente como em 
uma corda vibrante presa a um anteparo, ficando como a Fig. 1(b). 
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Figura 1 – Tubo aberto (a) e fechado (b), mostrando o comportamento da onda. Os tracejados 
representam a crista do morro de pó, que se formam.  
 

 
O ventre na extremidade do tubo se forma um pouco fora do tubo e devemos corrigir o 

comprimento do tubo acrescentando ao mesmo 0,6R em cada extremidade aberta. Assim o comprimento 
efetivo do tubo fica: 

LRLef += .2,1                                                                         (4) 
Para os cálculos podemos levar em consideração o comprimento efetivo do tubo (Lef).  
Outra relação que se deve conhecer para se obter a velocidade do som no ar em qualquer 

temperatura é: 
 

vT = v0 (1 + βt)1/2                             (5) 
 

onde vT e v0 são respectivamente a velocidade do som no ar em t (ºC) e 0 (ºC) e β = 1 / 273 [ºC-1], sendo 
v0 = 332 m /s . 
 
Atividades I  
 
a)     Monte o equipamento como na Fig. 2, colocando o tubo de Kundt no suporte e posicionando o 
falante em uma das extremidades do tubo sem o tocar. O falante é ligado a um frequencímetro (para se 
ajustar a freqüência) ligado a um amplificador de sinal (onde se pode ajustar a intensidade sonora). 
b)      Coloque, com a ajuda da pá de cabo longo, um filete de pó de serragem dentro do tubo.   
c)        Faça uma rotação no tubo, em torno de seu eixo maior, a fim de “sujar” as paredes do tubo com o 
pó (isso é importante, pois assim o pó fica mais sensível as variações de pressão internas ao tubo, sendo os 
efeitos do experimento mais visíveis, podendo-se explorar ao máximo os limites do equipamento). 
d) Faça a leitura da temperatura ambiente com a ajuda de um termômetro, meça o comprimento do 

tubo usando uma trena e o diâmetro do tubo usando um paquímetro. 
 



 
e)  Com uma das extremidades fechada, procure pela freqüência onde o pó dentro do tubo faça 
ondas em sua amplitude máxima. Anote a freqüência ( ff ∆± ) e o comprimento de onda ( λλ ∆± )  . A 
cada nova freqüência o tubo deve ser girado novamente para que não se confunda a marca deixada com as 
novas produzidas. Dados aproximados: A faixa de freqüência, para cada harmônico, que deverá ser 
explorada é dada na tabela 1.  
 
Tabela 1) Faixa de freqüência para a formação de ondas estacionárias. 

Harmônico Faixa de 
freqüência 

n=1 (fundamental) 60 – 110 Hz 
n=3 230 – 280 Hz 
n=5 400 -  450 Hz 
n=7 575 – 625 Hz 

 

 
Figura 2 - Montagem experimental para a determinação da velocidade de propagação do som no ar, 
usando um tubo de Kundt com uma das extremidades fechada.  
 
 
Atividades II  
 
a) A partir dos dados originais para o tubo com uma extremidade aberta, faça gráficos de λ em 

função de 1/f, e a partir do coeficiente angular determine a velocidade do som no ar ( vv ∆± ). 
Discuta os possíveis efeitos de bordas. 

b) Esboce o gráfico de freqüência (f) em função de n e determine o valor da velocidade do som no 
ar.  

c)  Utilizando a expressão abaixo: 

( ) 5.0
0 1)( TVTV β+=        (3) 

onde V(T) e V0 são respectivamente a velocidade do som a T °C e a 0°C e β = 1/273 (°C)-1, 
determine a velocidade do som a temperatura ambiente (a partir do valor de temperatura medido 
no laboratório). 

d)          Compare os dois valores de velocidade de propagação do som no ar à temperatura ambiente  
               (temperatura do laboratório).  
 


