
Roteiro 22 – Reflexão e Refração de uma onda 
bidimensional num meio líquido

INTRODUÇÃO
As  ondas  podem  sofrer  o  efeito  de  diversos  fenômenos,  dentre  eles  estão  a 

reflexão e a refração. Quando uma onda que se propaga num dado meio encontra uma 
superfície que separa esse meio de outro, essa onda pode, parcial ou totalmente, retornar 
para o meio que estava se propagando, este fenômeno denomina-se reflexão. A refração 
de uma onda acontece quando uma onda muda seu meio de propagação.

OBJETIVOS
Ao término dessa atividade o aluno deverá ser capaz de:
1. reconhecer que uma onda, ao incidir num anteparo, se reflete de modo que suas 

direções incidente e refletida obedeçam as leis de reflexão de Snell;
2. verificar que o ponto de emissão de um pulso circular, frente a um anteparo reto, se 

comporta como um  ponto-objeto (frente a um espelho plano)  e que as ondas 
refletidas  “parecem”  ter  origem  num  ponto  além  do  anteparo,  chamado  ponto 
imagem;

3. constatar que uma onda circular, produzida no foco de um anteparo curvo, após 
refletida, se propaga com uma frente de onda retilínea.

PREPARAÇÃO
Qual é a Lei de snell para a reflexão? E Para a refração?

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;
• Uma  ponteira  simples  (a),  uma  ponteira  reta  (c),  um  anteparo  reto  (f)  e  dois 

anteparos curvos (g); um anteparo de vidro (h);
• 225 ml de água com uma gota de detergente biodegradável.

Figura 1 – Instrumentos a serem utilizados.

MONTAGEM



1. Execute a montagem conforme a figura 2.

Figura 2 – Esquema de montagem.

2. 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.
3. Mantenha os equipamentos desligados, até instruções em contrário.

Parte 1 – Reflexão das ondas

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Anteparo reto (espelho plano)
a) Com o anteparo reto (f) no meio da cuba (umedeça a lateral do anteparo com o 

dedo) e uma ponteira simples, ligue o oscilador em frequência média e ajuste a 
frequência  do  disco  giratório  com  a  lâmpada  ligada,  para  obter  uma  onda 
estacionária.

Figura 3

b) Reproduza em uma folha a forma da frente de onda das ondas refletidas.
c) Identifique os focos real e virtual relacionados com os ponto-objeto e ponto-imagem 

de um espelho plano.
d) Troque a ponteira (a) pela ponteira (c), ajustando-a para penetrar uniformemente 

na massa líquida. Coloque, conforme a figura 4, o anteparo reto (f) obliquamente à 
direção  de  propagação  (umedeça  com  o  dedo  as  laterais  da  ponteira  e  do 
anteparo).



Figura 4

e) Identifique  os  ângulos  que  a  direção  de  propagação  das  ondas  incidentes  e 
refletidas formam com o anteparo. Se achar conveniente use a reta normal para 
identificar os ângulos.

f) Compare o ângulo de incidência com o ângulo de reflexão e verifique a validade 
das leis de Snell para o espelho plano. Faça isso para 3 posições diferentes do 
anteparo reto (f).

Anteparo curvo (espelhos côncavos e convexos)
g) Mantendo a ponteira reta (c), troque o anteparo reto (f) pelo curvo (g).
h) Localize e determine a distância focal para o lado côncavo (figura 5) e para o lado 

convexo (figura 6). Faça os esquemas em uma folha anexa.

          
                             Figura 5                                                                          Figura 6

i) Trace uma reta N normal à superfície refletora, num ponto genérico p do anteparo 
(g), e identifique o ângulo formado pela direção das ondas incidentes com o ângulo 
formado pela direção das ondas refletidas. Desenhe na mesma folha usada no item 
h a direção e os ângulos identificados.

j) Qual é a relação encontrada entre os ângulos observados no item anterior?
k) Desligue  o  vibrador  e,  com  o  conta-gotas,  gere  um pulso  circular  no  foco  do 

anteparo  côncavo.  Descreva  o  observado  e  o  compare  com  o  de  uma  fonte 
luminosa colocada no foco de um espelho côncavo. 



Parte 2 – Refração das ondas

MONTAGEM
1. Para os experimentos de refração serão necessários 500 mL de água na cuba. 

Portanto adicione mais 250 mL, espalhe com o dedo (inclusive nos cantos) e nivele 
a superfície da água uniformizando o máximo possível a sua profundidade.

2. Acople o suporte com ponteira reta (c) ao vibrador e ajuste-a para tocar levemente 
na superfície líquida.

3. Coloque o retângulo de vidro (h) no interior da cuba. Com isso, a profundidade do 
líquido será menor nesta região.

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
Ligue  o  vibrador  (ajustando  a  frequência  de  modo a  permitir  uma  boa  visualização),  
observe e compare as velocidades das ondas antes e depois de atingirem a região do 
vidro. Registre o observado num esquema anexo com base na figura 7.

Figura 7

OBSERVAÇÃO:  Sobre  o  vidro  deve  haver  pouca  profundidade,  1  a  2  mm,  se 
necessário retire ou adicione um pouco de água com o uso de um conta-gotas.

a) Incline o vidro, de modo a formar um ângulo com a direção das ondas incidentes 
diferente de 0°.  Utilizando um transferidor,  verifique o ângulo de incidência e o 
ângulo de refração formados. Se achar conveniente, utilize a reta normal N. 

b) Repita o item anterior, variando o ângulo de incidência das ondas dando à placa de 
vidro outras inclinações em relação ao gerador. Faça isso para mais 3 posições 
diferentes. Organize seus dados em uma tabela.

OBS: As ondas refratadas são as ondas que se propagam na parte mais rasa da água, 
sobre o vidro.

Figura 8



c) Calcule  a  velocidade  de  propagação  das  ondas  nos  dois  meios  (meio  mais 
profundo e meio mais raso). Para tanto você vai precisar da frequência de vibração 
e do comprimento de onda. Obtenha estes dados no disco giratório e através das 
marcações do posicionamento das cristas das ondas sobre o papel milimetrado. 
Organize seus dados em uma tabela.

d) Determine o índice de refração da água com os dados obtidos.

QUESTÕES

a) Qual o significado físico da razão entre o seno do ângulo de incidência pelo seno 
do ângulo de refração?

b) O que  você  conclui  quanto  à  velocidade  de  propagação  das ondas  em meios 
diferentes?

c) Qual a direção de propagação das ondas no meio mais raso?
d) O que você observa quanto ao comprimento da onda nos dois meios?
e) Houve variação na frequência das ondas quando elas passam do meio 1 para o 

meio 2? Explique.
f) A velocidade de propagação das ondas nos dois meios é igual? Explique.
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