
Roteiro 26 - Ressonância em tubos sonoros fechados e 
abertos 

1 INTRODUÇÃO
Denomina-se  tubo  sonoro  a  toda  massa  de  ar,  geralmente  limitada  por  uma 

superfície cilíndrica fechada que, quando posta a vibrar, produz um efeito sonoro. Quando 
o tubo sonoro possuir  um de seus extremos fechados, é denominado de tubo sonoro 
fechado, caso contrário, “tubo sonoro aberto”.

2 PREPARAÇÃO
• O que é ressonância? Quais as condições para ela acontecer?
• Como ondas sonoras se propagam em tubos sonoros?
• Quais as equações que relacionam o comprimento de onda com o comprimento de 

tubos sonoros fechados e abertos?
• Como determinar a velocidade do som a partir deste experimento?

1 Pratica 1 - Tubo sonoro fechado

3 OBJETIVOS
1. conceituar tubo sonoro fechado e aberto;
2. identificar e/ou descrever o fenômeno da ressonância;
3. localizar e conceituar pontos nodais e ventrais;
4. conceituar  e  medir  comprimentos  de  ondas  sonoras,  em  tubos  sonoros 

fechados;
5. elacionar o comprimento “L” do tubo sonoro fechado com os “comprimentos de 

onda” das ondas estacionárias obtidas;
6. identificar os harmônicos possíveis para um dado tubo sonoro fechado;
7. traçar as envoltórias das ondas estacionárias obtidas e determinar a velocidade 

de propagação do som;

4 MATERIAL NECESSÁRIO
• tubo de Kundt com suporte, escala, tubo auxiliar, haste com pá, haste com pistão e 

cilindro de apoio, pó de cortiça e coletor de pó;
• oscilador de áudio;
• alto-falante com suporte;
• freqüencímetro digital;
• estetoscópio com extensão.



    
Figura 1

5 PROCEDIMENTO

1. Com a haste pá procure distribuir, o mais uniforme possível, uma pequena camada 
de pó de cortiça na parede interna inferior do tubo de vidro pequeno.

2. Dê um leve giro no tubo para deslocar a fina camada de cortiça, elevando-a um 
pouco  pela  parede  interna  do  mesmo.  (Este  detalhe  permite  uma  visualização 
melhorada do fenômeno. Sempre que houver necessidade, torne a girar levemente 
o tubo).

3. Todos os corpos possuem uma ou mais freqüência naturais de vibração. No caso 
atual, se a coluna de ar estiver em repouso e incidir sobre ela uma onda sonora 
com freqüência igual a uma das suas freqüências naturais, a coluna de ar começa 
a vibrar com a freqüência da onda incidente. Como se denomina este fenômeno?

4. Ligue o oscilador variável, regule a amplitude do sinal (volume) para um dado valor 
e deixe-o fixo (não mexendo mais neste potenciômetro).

5. Varie a freqüência em torno de 770 Hz ou em torno de 1.250 Hz e procure observar  
uma onda estacionária no pó de cortiça.

6. Para qual freqüência (indicado no freqüencímetro), você percebe que ocorre um 
aumento máximo na amplitude da onda sonora estacionária?

7. Ligue a chave do oscilador variável de modo a posicionar melhor o pó de cortiça. 
Torne a desligar a chave e procure desenhar (a lápis), como você (vendo de cima)  
observa a “figura” principal formada pelo pó de cortiça. (Esquematize na forma de 
uma onda estacionária)

8. Assinale em vermelho, na figura anterior, os pontos denominados “NÒ” e com um 
traço  vertical,  a  secção  reta  central  de  cada  “VENTRE”  da  onda  estacionária 
(produzida  na  coluna  de  ar  no  interior  do  tubo).  Trace,  observando  os  nós  e 
ventres, a ENVOLTÓRIA desta onda estacionária.

9. Sendo “L” a profundidade deste tubo sonoro, quantos comprimentos de onda  λ 
(inteiros mais fração) você obteve para esta freqüência? (Deixe o resultado em 
forma de fração).

10. Relacione  o  comprimento  interno  “L”  do  tubo,  em  função  do  número  de 
comprimento de onda encontrado, L = (?) λ, expressando sob forma de fração.

11. Regule  a  altura  do  alto  falante,  colocando-o  na  extremidade  do  tubo  maior. 
Coloque,  com a pá prolongada,  o  pó de cortiça no interior  do tubo,  desfaça a 
conexão desencaixando a pá e feche o tubo com o conjunto pista móvel.

12. Regule o comprimento do tubo sonoro fechado para 0,389 m.
Diminua o máximo possível a amplitude do sinal de saída (volume) do oscilador variável.

Com a chave seletora na posição 1, ajuste a freqüência  (VARIAÇÃO 1) para 250,0



Hz  ±  10  Hz  (não  mexa  mais  neste  KNOB);  abra  o  “volume”  e  descreva  o  
observado.

13. Desligue o oscilador e trace a envoltória da onda estacionária, observada através 
do pó de cortiça.

14. Qual a relação existente entre o comprimento “L” do tubo sonoro e o comprimento 
de onda encontrado? (Expresse sua resposta sob forma de fração).

L = _____________ λ

15. Gire lentamente o tubo sonoro, troque a posição da chave seletora para 2 e ajuste  
a freqüência  (VARIAÇÃO 2)  para 620,0 Hz ± 10 Hz (não mexa mais neste KNOB); 

16. Desligue o oscilador e trace a envoltória da onda estacionária (observando através 
do pó de cortiça) e assinale os pontos nodais.

17. Qual a relação existente entre o comprimento “L” do tubo sonoro e o comprimento 
de onda observado? (Expresse em fração).

L = _____________ λ

18. Gire lentamente o tubo sonoro, torne a trocar a posição da chave seletora, agora 
para a faixa 3 e ajuste a freqüência para 1.040 Hz ± 10 Hz.

19. Desligue o oscilador, trace a envoltória da onda estacionária (observada através do 
pó de cortiça) e assinale os pontos NODAIS.

20. Qual a relação existente entre o comprimento “L” do tubo sonoro e o comprimento 
de onda observado? (Expresse em fração).

L = _____________ λ

21. Observando suas relações de L versus λ em 14, 17 e 20, verifique a validade da 
expressão geral (para tubos sonoros fechados).

L = (2n – 1)   * λ (2n -1)                              (13)
             4

Onde n é um número inteiro e real, o que implica que (2n – 1) será um número real  
inteiro e ímpar.
22. Com base em suas observações, complete o quadro abaixo.

Questões F (2n - 1) L λ (2n -1)   L = (2n – 1)  * λ (2n -1) 
            4
                             

14 L =
17 L =
20 L =



1 Prática 2 - Tubos sonoros abertos

6 PROCEDIMENTO
1. Regule  a  altura  do  alto-falante  colocando-o  na  extremidade  do  tubo  maior. 

Coloque (com a pá prolongada) o pó de cortiça no interior do tubo, deixando suas 
extremidades abertas.

2. Conforme você já observou nos itens anteriores, faça vibrar a coluna de ar do tubo 
sonoro através do alto-fante colocado em uma das extremidades abertas.

3. Com a chave seletora na posição 2, ajuste a freqüência para (376,0 ± 0,5) Hz, abra 
o “volume” e descreva o observado.

4. Desligue o oscilador e trace a envoltória da onda estacionária observada.
5. Quantos meio comprimento de onda estão contidos em todo o comprimento “L” do 

tubo aberto?
6. Qual  a  relação  existente  entre  o  comprimento  “L”  do  tubo  sonoro  aberto  e  o 

comprimento de onda encontrado? (Expresse sua resposta sob forma de fração).
L = _________  λ

7. Com o seletor 2, ajuste a freqüência para (564,0 ± 0,5) Hz e ligue a chave do 
oscilador variável.

8. Desligue o oscilador e trace a envoltória da onda estacionária observada através 
do pó de cortiça, assinalando seus pontos nodais.

9. Quantos meio comprimento de onda estão contidos em todo o comprimento “L” do 
tubo aberto?

10. Qual  a  relação  existente  entre  o  comprimento  “L”  do  tubo  sonoro  aberto  e  o 
comprimento de onda observado. (Expresse em fração).
L = _________  λ

11. Com o seletor em 3, ajuste a freqüência para (940,0 ± 0,5) Hz e ligue a chave do 
oscilador variável.

12. Desligue o oscilador e trace a envoltória da onda estacionária observada através 
do pó de cortiça, assinalando os seus pontos nodais

13. Qual  a  relação  existente  entre  o  comprimento  “L”  do  tubo  sonoro  aberto  e  o 
comprimento de onda observado? (Expresse em fração).
L = _________  λ

14. Com base em suas observações, complete o quadro abaixo:

Questões fn L λn L = n   λ (n)
       2

6 L =
9 L =
12 L =

15. Observando suas relações de L versus λ verifique a validade da expressão geral 
(para tubos sonoros abertos)
L = n   λ (n)

                  2
Onde n é um número real.



16. Combinado a expressão do item 14 com v =  λ * f, relacione o comprimento “L” do 
tubo  sonoro  (ressoador)  com  as  freqüências  dos  sons  emitidos,  possíveis  do 
ressoador entrar em ressonância (harmônicos).

17. Observe  que  para  n  =  1  obtém-se  a  expressão  do  som  fundamental  (1° 
harmônico). Quais os valores de “n” para obter-se as expressões do 2°, 3° e 5° 
harmônicos?

18. Determine a expressão das freqüências f2, f3 e f5, utilizadas nas questões 3, 7 e 
10 em função de v e L.

f2 = _________     f3 = _________     f5 = _________

19. Com o tubo maior (aberto) localize um de seus harmônicos e assinale, com um 
ponto, o centro dos pontos nodais e, com um traço, o centro dos ventres.

20. Conecte a extensão metálica no estetoscópio, baixe o volume do oscilador variável 
e introduza a extensão (lentamente e com cuidado) pelo interior do tubo sonoro 
(não feche com a mão a saída do tubo).
Descreva o que você observa, ao aproximar a extensão dos pontos nodais e 
ventrais assinalados. (Procure justificar).
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