
Roteiro 21 – Pulsos, Freqüência e comprimento de onda 
num meio líquido

INTRODUÇÃO
As ondas são uma parte comum e essencial do ambiente humano, elas podem ser 

facilmente observadas na superfície da água tocada por um corpo. Tocando levemente a 
superfície da água com uma régua, você vai obter ondas retas (planas). Uma onda de 
pequena duração é denominada pulso,  no caso de ondas retas,  um pulso reto.  Se o  
gerador  de  pulsos emite  uma quantidade  de  pulsos  sucessivos,  repetindo assim seu 
movimento uma vez em cada intervalo de tempo T, tal movimento se denomina periódico. 
As ondas assim produzidas são denominadas ondas periódicas.

OBJETIVOS
Ao término das atividades o aluno deverá ser capaz de:

1. produzir e reconhecer pulsos circulares e retos, num meio líquido;
2. verificar que as ondas se propagam em todas as direções;
3. reconhecer que a velocidade de propagação é a mesma em todas as direções, 

mantida a mesma profundidade na massa líquida;
4. medir o comprimento de onda e determinar a freqüência de ondas na água;
5. utilizar  convenientemente  a  relação  v  =  λ  f para  determinar  a  velocidade  de 

propagação da onda a partir de λ e f.

MATERIAL NECESSÁRIO
• uma cuba de ondas básica composta por: uma caixa de reflexão (1) com escala 

frontal  (2)  e  três  sapatas  niveladoras amortecedoras (3),  uma haste  retrátil  (4) 
dotada de luminária;

• uma cuba acrílica sem emendas (5);
• um  conjunto  suporte  (6)  formada  por  haste,  tripé  e  3  sapatas  niveladoras 

amortecedoras;
• um vibrador para cuba de ondas dotado de fonte de alimentação variável CC (7);
• disco giratório com fendas;
• uma lâmpada;
• suporte com uma ponteira (a) (ver figura 1);
• um conta-gotas;
• papel milimetrado;
• *225 ml de água com uma gota de detergente biodegradável.

Figura 1 – Instrumentos a serem utilizados.



MONTAGEM
Atenção:  Antes  de  ligar  qualquer  dos equipamentos,  verifique a  tensão  local  e 

selecione a posição da chave seletora da tensão no equipamento.

Execute a montagem conforme a figura 2, 

Figura 2 – Esquema de montagem.

Coloque 225 ml de água na cuba, espalhando-a com o dedo (inclusive nos cantos) 
e  nivele  a  superfície  da  água,  uniformizando  o  máximo  possível  a  sua 
profundidade.

Mantenha os equipamentos desligados, até instruções em contrário.

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

1. Com  a  ponteira  simples  (a)  acoplada,  ligue  a  chave  do  vibrador  (regule  o 
potenciômetro  para  uma  frequência  média)  e  descreva  os  tipos  de  ondas 
produzidas no meio líquido por esta ponteira.

2. Com o potenciômetro do vibrador no máximo, ligue o disco giratório e, lentamente, 
ajuste o sistema até que a projeção da onda fique “parada” no anteparo (para isso 
tente ajustar a frequência de vibração do vibrador com o disco giratório).

3. Procure  desenhar  na  área  milimetrada o  observado,  orientando  o  sentido  de 
propagação das ondas obtidas.

4. Determine o comprimento de onda λ desta onda circular obtida. 

OBSERVAÇÃO:  Lembre-se  da  definição  de  comprimento  de  onda.  Neste  caso,  o 
comprimento de onda equivale a uma faixa clara e uma escura da figura visualizada no 
papel milimetrado.

5. Faça a medida da frequência, medindo o numero de voltas por unidade de tempo 
do disco giratório.



6. Procedendo semelhantemente,  refaça os itens 5.2 a 5.4 para mais 3 situações 
diferentes  de  ajuste  do  vibrador  e  do  disco  giratório,  medido  os  valores  de 
frequência e comprimento de onda. Organize seus dados em uma tabela.

7. Aumentando o volume de água para 500 mL, refaça os itens 5.2 a 5.4 para mais 3 
situações diferentes de ajuste do vibrador e do disco giratório, medido os valores 
de frequência e comprimento de onda. Organize seus dados em outra tabela.

QUESTÕES
a) Descreva a forma do pulso gerado no item 5.1. Com o pulso se mantendo circular, 

como você diria que se comporta a velocidade das frentes de ondas em todas as 
direções da superfície livre do líquido? Justifique a sua resposta.

b) Calcule a velocidade de propagação da onda obtida neste experimento para cada 
uma das 5 medidas efetuadas para o volume de 225 mL de água.

c) Determine a velocidade média de propagação e seu respectivo desvio padrão 
d) Calcule a velocidade média para os dados do item 5.6 com seu respectivo desvio.
e) A velocidade de propagação da onda depende da densidade e da profundidade do 

líquido? Explique. 
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