
Roteiro 23 – Difração e Interferência de ondas 
bidimensionais num meio líquido

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

difração e a interferência. A difração corresponde à possibilidade de uma onda contornar o 
obstáculo que se interpôs à sua frente, e ocorre para qualquer tipo de onda mecânica ou 
eletromagnética. Denominamos interferência ao efeito da superposição de duas ou mais 
ondas. A interferência é dita construtiva quando a superposição ocorre com dois pulsos de 
mesma  frequência  e  em  concordância  de  fase.  Já,  ela  é  dita  destrutiva  quando  a 
superposição ocorre com dois pulsos de mesma frequência e oposição de fase.

OBJETIVOS GERAIS
Verificar experimentalmente os fenômenos de difração e interferência em ondas num meio 
líquido.

ESPECÍFICOS
• Concluir que uma onda, após um obstáculo parcial, se curva e tenta contorná-lo, 

isto é se difrata;
• Verificar que o comportamento das figuras de difração, variando ora as dimensões 

da fenda, ora o comprimento de onda incidente.
• Estudar o princípio de Huygens;
• Identificar as linhas nodais da onda resultante da interferência;
• Constatar  a  variação  na  posição  das  linhas  nodais  e  ventrais  para  diferentes 

comprimentos de onda e para diferentes distâncias entre as fontes geradoras das 
perturbações.

PREPARAÇÃO
• Qual a definição de período, frequência e comprimento de onda?
• O que é a difração?
• Qual a condição para ocorrer a difração?
• Como pode ser definida a interferência de ondas mecânicas?
• O que é interferência construtiva e destrutiva?
• Qual a equação de propagação de uma onda mecânica?

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 ponteira reta (c), dois anteparos retos 110 mm (d) (para difração);
• Uma  ponteira  simples  (a),  uma  ponteira  reta  (c),  um  anteparo  reto  (f)  e  dois 

anteparos curvos (g); um anteparo de vidro (h) (para interferência);
• Um conta-gotas;



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

4. Mantenha os equipamentos desligados, até instruções em contrário.

Parte 1 – Difração das ondas

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

1. Com a ponteira reta (c) e um anteparo (d) colocados conforme a figura 3, ligue o 
vibrador em baixa frequência.



Figura 3

2. Observe o fenômeno para diversos comprimentos de onda (variando a frequência 
do vibrador). Desenhe em uma folha, o anteparo a sombra dos obstáculos e o 
comportamento da onda, antes e depois do anteparo d.

3. Coloque dois anteparos (d), um ao lado do outro, deixando uma fenda B com 10 
mm de abertura, veja figura 4.

Figura 4

4. Observação:  Ignore  as projeções mais  fortes  que surgem entre  a ponteira  e o 
anteparo. Trata-se de uma interferência que será estudada mais tarde.

5. Ligue  o  vibrador  em  baixa  frequência  e,  observando  a  difração,  varie  o 
comprimento de onda da onda incidente.

6. Descreva o observado na difração ocorrida em uma fenda de dimensões fixas ao 
elevar a frequência f da onda incidente.

7. Mantendo a mesma abertura B, do item anterior, escolha uma frequência f em que 
a difração se torna bem visível e não altere mais o seu valor.

8. Com a frequência agora fixa, aumente a fenda de 5 em 5 milímetros e observe a 
difração  ocorrida  para  cada  caso.  Registre  em uma  folha  anexa  as  diferentes 
situações.

QUESTÕES
a) Qual é a forma da onda que passa por uma fenda maior que o comprimento de 

onda incidente?
b) Qual é a forma da onda que passa por uma fenda menor que o comprimento de 

onda incidente?
c) Que relação existe  entre o comprimento  de onda e a difração,  para o  mesmo 

obstáculo?
d) Para  uma  mesma fenda,  qual  é  a  relação  entre  o  comprimento  de  onda  e  a 

difração?
e) Para um mesmo comprimento de onda, qual é a relação entre a abertura da fenda 



e a difração?
f) Com  base  em  suas  observações,  discuta  a  validade  da  seguinte  afirmação: 

“Quanto maior for a razão (λ /abertura da fenda), maior será a difração sofrida 
pela onda.”

Parte 2 – Interferência das ondas

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

1. Acople a ponteira reta (c) ao vibrador e ajuste-a para tocar levemente na superfície 
líquida.

2. Molhe (com o dedo) as superfícies laterais da ponteira e coloque os anteparos (d) e 
(e), conforme a figura 3, alinhando-os.

Figura 5

3. Ligue o vibrador e varie a frequência até obter uma boa difração em cada fenda. 
Desenhe a figura observada.

4. Considere  cada  fenda  como  uma  fonte  pontual  e  comparando-as  entre  si, 
denomine as fontes que assim se comportam.

5. O  que  ocorre  quando  as  ondas,  geradas  pelas  duas  fontes  coerentes,  se 
encontram?

6. Identifique o aspecto das linhas nodais da onda resultante (partes com amplitude 
mínima).

7. Quando se diz que a interferência entre duas ondas é construtiva ou destrutiva?

OBSERVAÇÃO:  Procure  manter  as  distâncias  das  fendas  iguais  para  que, 
visualmente,  a  forma das  ondas  difratadas  também o  sejam (não  que  isto  elimine  a 
possibilidade de interferência entre elas, mas, sim, para melhorar o efeito visual).

8. Remova a ponteira e os anteparos retos e fixe a haste com ponteiras dupla (b) no 
vibrador.

9. Ligue o vibrador e ajuste sua freqüência de modo a obter um bom efeito visual.  
Desenhe o formato da onda resultante obtida.



Figura 6

(Estas ponteiras, funcionando como fontes pontuais X1 e X2, num meio líquido de 
profundidade constante, geram ondas circulares de frequências iguais à do vibrador e de  
mesmo comprimento de onda λ)

Figura 7 – Interferência das ondas emitidas por duas fontes síncronas separadas por uma 
distância d, tal como se veria em uma cuba de ondas quando nos situamos próximos das 
fontes.

(a)                                                             (b)
Figura 8 – (a) intensidade devida a interferência das ondas produzidas por duas fontes 
síncronas separadas por uma distância d, codificada na escala de cinza. A cor preta indica 
mínimo  de  intensidade  e  a  cor  branca  máximo  de  intensidade.  (b)  As  curvas  que 
descrevem os máximos (em cor azul) e mínimos (em cor vermelha) de intensidade é o 



lugar geométrico dos pontos (x, y) cuja equação y = f(x) será determinada.

    10.    Verifique que as linhas nodais obtidas pelos dois trens de onda, de mesmo λ, formam 
hipérboles de interferências tendo os pontos X1 e X2 como focos.

A equação que rege o movimento de cada fonte (X1 ou X2) é:

Y = A sen ωt, 
onde:  A é a amplitude da onda,  Y a elongação num dado tempo t e  ω  é a frequência 
angular  do movimento (ω= 2π /T).

Sendo X0 um ponto qualquer sobre a onda resultante, afastado com distâncias d1 e 
d2 de cada foco, X0 adquirirá os seguintes movimentos de subida e descida:

a) devido à onda   gerada pela fonte X  1:

Y1 = A1 sen (kd1 - ωt)

b) devido a onda   gerada pela fonte X  2:

Y2 = A2 sen (kd2 - ωt)

Considere: k = 2π/ λ

Como  X0 fica  sujeito  aos  dois  movimentos  simultaneamente,  sua  elongação 
resultante será:

YR = Y1 + Y2. 

Substituindo as equações e fazendo os cálculos, obtém-se que:

AR = {A1² + A2² + 2 A1A2 cos k [(d2 – d1)]}½

11.   Apresente em seu relatório a dedução desta equação.

    12.   Para todos os pontos X0 localizados no plano das ondas,  cuja  diferença de 
caminho dos trens de onda gerados (δ) seja um número inteiro de meios comprimentos 
de onda, δ = d2 – d1= (2n + 1) (λ/2), (onde n é um número inteiro positivo), a expressão 
para a amplitude resultante do ponto X0 se transforma em:

AR [A1² - A2² - 2 A1A2]½ = A1– A2 

o que resulta numa amplitude mínima para os pontos X0 (denominados  nós da onda 
resultante), caracterizando uma interferência destrutiva. 

    13.  Verifique que para todos os pontos X0 localizados no plano das ondas,  cuja 
diferença de caminho dos trens de onda (δ) for um número par de meios comprimentos de 
onda, a expressão para a amplitude resultante, do ponto X0, se transforma em:

 AR = [A1² + A2² + 2 A1]½ = A1 + A2

O que resulta numa amplitude máxima para os pontos X0 (denominados ventres da 



onda resultante), caracterizando uma interferência construtiva. 

   14.  Torne a ligar a cuba de ondas e obtenha novamente uma figura de interferência  
bem nítida. Localize um ponto X0 sobre um dos  nós da onda resultante e verifique a 
validade da expressão para a amplitude mínima e para a amplitude máxima.

QUESTÕES
a) A velocidade de propagação das ondas secundárias de interferência é diferente da 

velocidade de propagação das ondas incidentes? Justifique a sua resposta.
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