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RESUMO 
Este trabalho consiste na construção de uma cuba de ondas com intuito de visualizar fenômenos 
ondulatórios na superfície da água, para utilização do mesmo no Laboratório de Física Experimental 
II com o auxílio do software gratuito Audacity 1.3.13 Beta. O objetivo geral está ligado diretamente 
com a observação visual dos fenômenos de reflexão, difração e interferência em um meio líquido. 
Espera-se, no entanto, que a visualização dos resultados tenda a diminuir as dificuldades 
encontradas pelos estudantes durante o estudo desses fenômenos, pois o mesmo permitirá que o 
aluno possa comparar a teoria com a prática experimental. 
 
Palavras chave: cuba de ondas, Audacity Beta 1.3.13, fenômenos ondulatórios. 

 
 

ABSTRACT 
This work was performed for observed reflection, diffraction and interference of water waves 
phenomena, through an experimental reconstruction water ripple tank for use in Experimental 
Physics Laboratory and support computer program Audacity 1.3.13-Beta. The objective this work is 
to permit visualization of physical phenomena mentioned above, in a liquid environment. We hope 
with this practice reduce difficulties encountered by students during the study of these phenomena, 
allow students to compare theory with experimental practice. 
 
Keywords: ripple tank, Audacity beta 1.3.13, wave phenomena. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos grandes obstáculos enfrentados pelos professores de Física para explicar os 
fenômenos ondulatórios, é a abstração do estudante em visualizar as figuras produzidas por esses 
fenômenos físicos. A preocupação com a formação acadêmica dos discentes desta Universidade, em 
especial com os que cursam a disciplina de Física Experimental II (ondas e termologia) e 
posteriormente Física Experimental IV (óptica), torna-se o motivo da realização deste trabalho. 
Nesse sentido, surge a ideia de reconstruir o experimento de Cubas de Ondas para o Laboratório de 
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Física Experimental II utilizando um software gratuito para a aquisição de dados. 
Um exemplo prático que pode ser utilizado é quando uma gota cai na superfície de um 

líquido em repouso. A perturbação causada pela queda da gota na água originará um movimento 
que se propagará pela superfície do líquido na forma de circunferência de mesmo centro, afastando-
se do ponto de impacto (SEARS & SEMANSKY, 2008). 

Os conceitos da teoria de ondas em meios líquidos são oriundos da teoria ondulatória da luz. 
Os principais efeitos investigados na óptica, ou seja, a reflexão, a refração, e a difração também são 
vistos em ondas em meios líquidos. Os fundamentos teóricos desses fenômenos são os mesmos 
tanto para ondas se propagando na superfície de um meio líquido, como para ondas luminosas se 
propagando em um meio heterogêneo (MEIRELLES & VIOLANTE-CARVALHO, 2007). Apesar 
de interessante, esse fenômeno, como outros apresentados na física, passa quase ou totalmente 
despercebido no que diz respeito às suas características, fazendo com que os alunos não percebam o 
fenômeno físico, o que acarreta uma desmotivação ao estudo do tema (GIRCOREANO E PACCA, 
2001). 

Dessa forma, o uso de experimentos com qualidade e aplicabilidade no meio educativo é 
fundamental no processo de ensino-aprendizagem, e a aprendizagem significativa está além da 
disposição de aprender a usar materiais potencialmente significativos. Assim, tornando o ambiente 
propício ao questionamento, ao debate e a investigação (SALDANHA et al., 2005; BRASIL, 2008; 
MOREIRA, 2009). 

Dentro deste contexto, é possível neste trabalho concretizar o conceito dos principais 
fenômenos ondulatórios traçando uma analogia entre as ondas luminosas e as ondas superficiais em 
meio líquido. O objetivo deste trabalho é facilitar a compreensão e visualização do estudo de ondas, 
com o intuito de melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos da UFRRJ, utilizando 
recurso computacional de fácil utilização para aquisição de resultados, inserindo assim novas 
tecnologias e evitando o surgimento de lacunas na formação do aluno, que ocorre quando a 
educação está preocupada em manter procedimentos já obsoletos (GRINSPUN, 2009). 

 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Utilizaram-se os seguintes materiais: 
 
1 - Montagem da Cuba de Ondas: 

� 1 quadrado de vidro com 47 cm de lado; 
� 2 retângulos de 10 × 47 cm; 
� 2 retângulos de 10 × 46,5 cm; 
� 1 tubo de cola de silicone; 
� 2 dobradiças; 
� 1 cantoneira de 2,00 m de comprimento; 
� 1espelho plano de 47 × 62 cm; 
� 1 folha de papel vegetal; 
� 2 auto-falantes; 
� 2 canudos de refrigerante; 
� 2 garrafas de água vazia 600ml; 
� 1 tubo de cola araldite; 

 
2 - Construção da barreira de reflexão: 

� 1 vidro retangular de dimensões 8 × 30 cm;  
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� 2 vidros retangulares de dimensões 3 × 10 cm; 
 
3 - Construção da barreira de difração em fenda simples: 

� 2 vidros retangulares de dimensões 8 × 15 cm; 
� 2 vidros retangulares de dimensões 3 × 10 cm; 

 
4 - Construção da barreira de difração em fenda dupla: 

� 2 vidros retangulares de dimensões 8 × 15 cm; 
� 4 vidros retangulares de dimensões 3 × 10 cm; 

 
 5 - aquisição de dados: 

� 1 computador (IBM x86, com 256 MB da RAM, com sistema operacional XP, v 
5.1.2600, e processador Intel Pentium III de 800 Mhz); 

� 1 webcam (Vimicro USB PC Câmera, modelo ZCO301PCH); 
� 1 lâmpada comum, bocal, fios e tomada (utilizados para iluminar a cuba de ondas); 

 
Inicialmente montou-se a Cuba de Ondas, utilizando os seguintes materiais: (A) um 

quadrado de vidro com 47 cm de lado, (B) dois retângulos de 10 × 47 cm (C), dois retângulos de 10 
× 46,5 cm e (D) cola de silicone (figura 1). Após a montagem da cuba de ondas, construiu-se uma 
estrutura de alumínio que serviu de apoio para a cuba de vidro (figura 2). Após a construção do 
suporte, fixou-se na parte superior direita da estrutura metálica, uma cantoneira de 63 cm, sendo a 
outra extremidade colocada diagonalmente na lateral da base da estrutura de alumínio, este 
procedimento permitiu fixar um espelho plano de 47 × 62 cm (figura 3). Na parte frontal da 
estrutura de alumínio fixou-se uma folha de papel vegetal (figura 4), a fim de que a imagem 
formada na cuba de vidro seja nela projetada. 

                 

                        Figura 1: Cuba de vidro.                                 Figura 2: Estrutura de alumínio. 
 

A 
B 

B 

C 
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Figura 3: Vista lateral da estrutura de alumínio. 

 

 
Figura 4: Vista diagonal para visualização do papel vegetal. 

 
Como fonte geradora de freqüência para produção de ondas em meio líquido utilizamos alto-

falantes, muito comuns em caixas de som para computador. Para a utilização dos alto-falantes 
adaptou-se um canudo de refrigerante de 8 cm de comprimento, uma tampinha de garrafa de água e 
cola. Em uma das extremidades do canudo foi fixada uma tampinha de garrafa de água, com o 
auxílio da cola e a outra extremidade colada no alto-falante (figura 5). Após uma série de tentativas 
com a configuração mencionada anteriormente, observou-se que o aumento do diâmetro do objeto 
que toca a superfície da água (figura 6), influi diretamente na perturbação causada nesse meio, 
melhorando assim a qualidade dos fenômenos ondulatórios observados. 

Com isso, puderam-se obter resultados mais satisfatórios que o inicial, obtido pela 
configuração com o alto-falante visto na figura 5. Sendo assim, em uma etapa posterior serão 
apresentados e comparados os resultados produzidos pelo alto-falante da figura 5 com o alto-falante 
da figura 6. 
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Figura 5: Apresentação do alto-falante I. 

 

 
Figura 6: Apresentação do auto-falante II. 

 
O auto-falante foi ligado através de um plugue de formato p2 a entrada de fone de ouvido de 

um computador com sistema operacional Windows e configuração IBM x86, com 256 MB da 
RAM, com sistema operacional XP, v 5.1.2600, e processador Intel Pentium III de 800 Mhz, para 
posterior produção das ondas pelo gratuito Audacity 1.3. 13 Beta, obtido facilmente em qualquer 
site de downloads na grande rede (internet). Para a aquisição dos dados via o programa Audacity, 
foi necessário ajustar os seguintes parâmetros: 
Tipo de onda: Quadrada, que produz uma melhor intensidade de perturbação no meio líquido, 
produzida pelos alto-falantes; 
Freqüência: 16 Hz (inicial e final), este valor foi estipulado após uma serie de tentativas de 
encontrar a frequência adequada para produzir uma intensidade desejada nos alto-falantes e assim 
visualizar seus efeitos; 
Amplitude (0-1): 1 (inicial e final), pois quanto maior for a amplitude da onda, melhor será a 
visualização da propagação da mesma na superfície do meio líquido, visto que esta está relacionada 
a energia; 
Ganho: aumentou-se de 0 dB (decibéis) para + 36 dB (decibéis); 
Taxa de Projeto: 8000 Hz, que faz aumentar o comprimento da onda provocada na superfície do 
meio líquido. 
 As imagens foram capturadas pelo mesmo computador via uma webcam, Vimicro USB PC 
Câmera, modelo ZCO301PCH,  

Em seguida na parte de trás da estrutura metálica, foram afixadas duas barras de alumínio, 
para encaixe dos alto-falantes, utilizados como fonte geradora de freqüência (figura 7). 
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Figura 7: Visualização do suporte para os alto-falantes. 

 
Após a construção da cuba de onda e do suporte, construíram-se os obstáculos para 

visualização dos fenômenos ondulatórios, sendo assim, iniciamos com a construção da barreira de 
reflexão que servirá para refletir as ondas provocadas pela fonte geradora. As barreiras utilizadas no 
experimento estão ilustradas nas figuras 8, 9 e 10. 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Barreira utilizada para reflexão de ondas. 

 

 
Figura 9: Barreiras utilizadas como fenda simples. 
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Figura 10: Barreiras utilizadas como duplas fendas. 

 
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A figura 11 apresenta o resultado da propagação de ondas produzidas na superfície da água, 
a partir de uma perturbação inicialmente provocada pelo alto-falante da figura 5, com auxílio do 
programa Audacity. O software gera pulsos elétricos no dispositivo (alto-falante), que 
consequentemente gera na superfície da água ondas de forma circular em duas dimensões. 

 

 
Figura 11: Propagação bidimensional da onda com frequência de 16 Hz. 

 
Comparando a figura 11 produzida por uma frequência de 16 Hz, com a figura 12 gerada 

pela fonte com frequência de 30 Hz, pode-se verificar que o comprimento da onda diminui devido o 
aumento da freqüência. 
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Figura 12: Propagação bidimencional da onda com frequência de 30 Hz. 
 

A partir da construção e utilização da configuração do alto-falante representada na figura 6, 
obteve-se a imagem da figura 13. Pode-se observar a formação de uma onda esférica representada 
pelas setas vermelhas contínuas. Quando estas ondas formadas deparam-se com o obstáculo 
(representado pela barra uniforme vermelha), refletem-se e, por conseguinte, dão origem a novas 
frentes de ondas (representadas pelas setas brancas tracejadas). 

 

 
Figura 13: Reflexão em meio líquido. 

 
Portanto, quando se compara a figura 13 (figura produzida pelo alto-falante da figura 6) com 

a figura 14 (figura produzida pelo alto-falante 5), é possível perceber que ocorre uma melhoria na 
visualização dos efeitos de reflexão, mostrando que existe uma diferença nítida entre utilizar o 
suporte da figura 5 e o suporte da figura 6. 

 

 
Figura 14: Reflexão em meio líquido. 

 
Com auxílio dos elementos apresentados na figura 10 (barreiras utilizadas como fenda 

dupla), foi possível obter o resultado apresentado na figura 15 com o auxílio do alto-falante da 
figura 5. A imagem mostra a possibilidade de realizar o experimento para a visualização do 
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fenômeno de difração com fenda simples, sendo possível perceber que, ao encontrar dois obstáculos 
separados por uma fenda, as frentes de ondas que foram produzidas na superfície da água 
contornam estes obstáculos e continuam propagando-se pela fenda como se fossem novas frentes de 
ondas.  

 

 
Figura 15: Difração com fenda simples de 2,0 cm de distância. 

 
Posteriormente realizamos a incidência do feixe de luz na direção perpendicular à superfície 

da água, possibilitando uma melhor visualização do fenômeno de difração (figura 16). 
 

 
Figura 16: Difração com fenda simples de 2,0 cm de distância. 

 
Embora a figura 15 (figura obtida pelo alto-falante 5) aparentemente parece apresentar um 

resultado melhor do que a figura 16 (figura obtida pelo alto-falante 6), isto não é verdadeiro, uma 
vez que, observando a figura 15 atentamente observa-se que a medida que a onda difratada se afasta 
do obstáculo tem-se a impressão que o comprimento de onda diminui, o que não é verdadeiro, 
mostrando que o segundo resultado apresentado na figura 16 é qualitativamente melhor. Além dos 
auto-falantes apresentarem diferenças nas imagens produzidas, essa melhora do resultado obtido na 
figura 16, quando comparado com a figura 15, pode estar diretamente ligado a direção de incidência 
perpendicular do feixe de luz na figura 16. 

Com o intuito de comparar o efeito da difração à medida que aumentamos as fendas 
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variamos a distância entre as fendas e percebemos que quanto menor for à distância entre as fendas 
mais acentuada é a difração. 

 

 
Figura 17: Difração com distância de 2,5 cm entre as fendas. 

 

 
Figura 18: Difração com distância de 3,0 cm entre as fendas. 
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Figura 19: Difração com distância de 4,0 cm entre as fendas. 

 
Na Figura 20 realizamos o experimento com objetivo de verificar que uma frente de onda ao 

encontrar um obstáculo com duas fendas, às ondas as contornam, produzindo novas frentes de 
ondas, funcionando assim como se fossem duas fontes pontuais.  

 

 
Figura 20: Difração com dupla fenda. 

Observa-se na difração figura 20 (figura obtida pelo alto-falante 6) uma “mancha clara” que 
acredita ser devido ao efeito de borda encontrado entre as fendas.  

Quando realizamos uma configuração diferente da utilizada para obtenção dos resultados 
apresentados na figura 20, a figura 21 ilustra o resultado proveniente da configuração do alto-
falante construído e mostrado na figura 5. Neste arranjo a luz incidente não estava na direção 
perpendicular à superfície do meio líquido, produzindo uma dificuldade de visualização na 
ocorrência do fenômeno de Difração, podendo transmitir uma ideia errônea para o observador que o 
comprimento de onda diminui a media com que a onda afasta-se do obstáculo. 
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Figura 21: Difração com dupla fenda. 

 
Na representação da figura 22 (figura obtida pelo alto-falante 6), têm-se duas fontes 

geradoras de ondas circulares de frequência f1 e f2, separadas por uma distância de 8 cm, que 
provocam uma perturbação desejada na superfície da água, sendo possível mostrar o fenômeno de 
interferência, sendo a interferência construtiva representada pelas linhas pontilhadas. 

 

 
Figura 22: Interferência em meio líquido. 

 
Analisando a figura anterior, observa-se que o vale gerado pela fonte f1 ao encontrar-se com 

o vale da fonte f2, somam-se e geram um duplo vale. Consequentemente, o mesmo acontece com as 
cristas, onde a crista gerada pela fonte f1 ao encontrar-se com a crista da fonte f2 superpõem-se 
gerando duplas cristas. Estes duplos vales e duplas cristas propagam-se em todos os pontos 
representados por essas linhas pontilhadas. Já as linhas contínuas representam a situação em que um 
vale produzido por uma fonte f1 ao encontra-se com a crista de uma onda gerada pela fonte f2 
anulam-se, resultando na não propagação de ondas na indicação dessas retas.  

Já a figura 23 foi obtida pela através da construção do alto-falante representado pela figura 
5. 
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Figura 23: Interferência em meio líquido. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme inicialmente proposto, foi possível reconstruir o Experimento de Cuba de Ondas 
do Laboratório de Física Experimental II com finalidade de realização de atividades experimentais 
pelos alunos de graduação. A aplicação do software gratuito Audacity 1.3.13 Beta foi 
imprescindível por sua facilidade de aplicação e por não haver necessidade de comprar um gerador 
de frequência, o que certamente minimizou o custo do experimento. As demonstrações de ondas 
eletromagnéticas puderam ser visualizadas através do Experimento de Cubas de Ondas Mecânicas, 
por observação das figuras formadas durante a ocorrência do fenômeno ondulatório. 

A realização desta atividade pode diminuir as dificuldades enfrentadas pelos professores de 
Física interessados em melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem dos seus alunos, 
principalmente no campo de fenômenos ondulatórios. Além disso, torna-se possível vincular a 
teoria apresentada nos livros didáticos à execução desta prática experimental de baixo custo. 
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