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EXPERIMENTO 2 
 

ONDAS SONORAS 
 
 

1. Objetivos 

 Determinação da velocidade de propagação do som no ar. 
 
 
2. Descr ição da Exper iência 

 Neste experimento determinaremos a velocidade de propagação do 
som no ar. Para tanto, utilizaremos um tubo de vidro colocado 
verticalmente, parcialmente preenchido com água. A altura da coluna de 
água no tubo pode ser alterada, bastando que se altere a altura do 
reservatório que está conectado ao tubo por uma mangueira (vide figura 1). 
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 Um alto-falante colocado próximo da extremidade do tubo permite 
propagar ondas sonoras no ar dentro do tubo. A freqüência destas ondas 
pode ser variada com auxílio de um gerador de áudio (não representado na 
figura); um freqüencímetro, ligado ao gerador permite medir a freqüência. 
Durante a execução do experimento trabalharemos com freqüências entre 
700 e 1500 Hz. A velocidade do som no ar será determinada através do 
estabelecimento de ondas sonoras estacionárias no ar do tubo. 
 
 

3. Mater ial Necessár io 

 - tubo de vidro 
 - reservatório de água 
 - alto-falante 
 - gerador de áudio 
 - freqüencímetro 
 
 
4. Procedimento Exper imental 

 Para iniciar o experimento baixaremos o nível da água do tubo até 
próximo do fundo. Regularemos o freqüencímetro de forma a produzir 
ondas sonoras com freqüência da ordem de 700 Hz. Em seguida, 
começaremos a elevar lentamente o nível da água no tubo lentamente; 
observaremos então que a intensidade sonora variará, atingindo um máximo 
para um nível da água bem determinado. Se o nível continuar subindo, a 
intensidade sonora diminuirá e depois crescerá novamente, atingindo outro 
máximo em um nível da água bem determinado (superior ao primeiro). 
 Cada vez que for observado um máximo de intensidade sonora 
significa que a coluna de ar dentro do tubo entrou em ressonância, isto é, 
se estabeleceu no ar do interior do tubo uma onda estacionár ia. Se 
medirmos a distância entre dois níveis da água consecutivos, para os quais 
houve ressonância, determinaremos meio compr imento de onda sonora. É 
fácil então obtermos experimentalmente o valor do comprimento de onda 
para uma onda sonora com freqüência conhecida (determinada pelo 
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freqüencímetro). Multiplicando o comprimento de onda pela freqüência, 
calculamos a velocidade de propagação do som no ar. Repetiremos esse 
procedimento para cinco diferentes freqüências, preenchendo a tabela 
abaixo. 
 

Exper imento Freqüência (Hz) Comp. de onda (m) Velocidade (m/s) 

1o    

2o    

3o    

4o    

5o    

  Média  

 
 
5. Questões 

1.a) Desenhe as ondas estacionárias produzidas no ar do tubo 
(posição dos ventres e dos nodos). 

1.b) Caso você não conheça a priori e com precisão a posição dos 
ventres e dos nodos no tubo, é possível ainda assim determinar o 
comprimento de onda e a velocidade de propagação do som no 
ar através deste experimento? 

2) Usando os cinco pares de freqüência e comprimento de onda da 
tabela acima, faça um gráfico e determine a declividade da 
melhor reta que passa pelos pontos e pela origem. Compare o 
valor médio da tabela com o valor da declividade da reta. 

3) Se ao invés de ar, o tubo contivesse um gás onde a velocidade 
de propagação do som fosse 2000 m/s, seria possível medir a 
velocidade através do mesmo experimento, usando o mesmo 
intervalo de freqüências? 
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