
 

 
 

Física Experimental II 
 

Tubo de Kundt: Comprimentos distintos 
 
Objetivos   
Estudar a formação de ondas estacionárias no tubo de Kundt, mantendo uma extremidade fechada e com o 
tubo em diferentes comprimentos (L). 
 
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 

Como já foi visto nas atividades anteriores, a velocidade de propagação do som no interior do 
tubo de Kundt pode ser calculada 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 (extremidade aberta) e mantendo a outra extremidade fechada, podemos produzir ondas estacionárias 
no interior do mesmo. 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).  
  As reflexões dessas ondas na extremidade fechada do tubo 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 (nó). Assim, o comprimento efetivo L de um tubo sonoro corresponde a: 
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λnL = ,     para       n = 1,3,5,7,....      (2) 

  No roteiro anterior vimos como podemos identificar o fenômeno da ressonância e a formação de 
ondas estacionárias no interior do tubo de Kundt.   



O ventre que se forma na extremidade fechada do tubo, situa-se um pouco fora do tubo e devemos 
corrigir o comprimento do tubo acrescentando ao mesmo 0,6R em cada extremidade aberta. Dessa forma, 
como temos apenas uma extremidade aberta, o comprimento efetivo do tudo é dado por: 

LRLef += .6,0                                                                         (3) 
            Para os cálculos podemos levar em consideração o comprimento efetivo do tubo (Lef). Através das 
equações (1) e (2) podemos mostrar que a freqüência de ressonância pode ser expressa em função do 
comprimento efetivo do tubo (Lef) do tubo através da seguinte relação: 
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= , para n=1,3,5...                                                               (4) 

 
 

Atividades   
 
a)    Estabeleça três diferentes comprimentos no tubo. Para cada comprimento estabelecido, calcule os 
respectivos comprimentos efetivos e as respectivas freqüências de ressonância (usando a equações 4 e 5) 
para valores de n variando de 1 a 5. Anote os resultados na tabela 1. (considere a velocidade do som no ar 
igual a 34 400 cm/s).   
b)    Monte o equipamento como na Fig. 1, 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). Note que neste 
experimento vamos utilizar um êmbolo para fechar e variar o comprimento (L) do tubo. 
c)      Coloque, com a ajuda da pá de cabo longo, um filete de pó de serragem dentro do tubo.   
d)     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). 
e)  Para cada um dos três comprimentos estabelecidos, procure pela freqüência onde o pó dentro do 
tubo faça ondas estacionárias (obs.: Oriente-se com base no valor de freqüência calculado). Anote a 
freqüência (f). A cada nova freqüência o tubo deve ser girado novamente para que não se confunda a 
marca deixada com as novas produzidas.  
f) Calcule a diferença percentual entre os valores de freqüência (calculado e medido) e complete a tabela. 
  
Tabela 1) Tabela com os dados experimentais obtidos. 

L (tubo) [cm]  L (efet.) [cm] Harmônico (n) f (calc.) [Hz] f (med.) [Hz] ∆f [%] 
1       
3       

L1 =     L1 = 5       
1       
3       

L2 = L2 = 5       
1       
3       

L3 = L3 = 5       
 
 
 
  



 
Figura 1 - Montagem experimental usada para o estudo da formação de ondas estacionárias.  
 


