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Nesta aula:

✓ Introdução;

✓ Ondas mecânicas;

✓ Ondas sonoras.



INTRODUÇÃO

✓ Ondas de vários tipos estão presentes em nossas vidas. Lidamos com os mais diversos tipos 

de ondas todos os dias sendo que sem algumas delas não viveríamos ou sobreviveríamos 

com inúmeras limitações.

✓ Em linhas gerais podemos dizer que uma onda corresponde a uma perturbação ou vibração 

que é capas de transmitir energia de um ponto a outro. É importante ressaltar que, diferente 

da energia que é transportada por uma onda, não há transporte de matéria.



✓ De acordo com sua natureza (características físicas), as ondas classificam-se em dois 

grupos:

✓ Nessa aula os estudos serão focados nas ondas mecânicas. Sobretudo, antes disso 

trataremos um pouco sobre algumas características gerais das ondas.

Ondas mecânicas:

São aquelas que necessitam de um meio 

material para se propagarem. A propagação 

da energia é feita de partícula para partícula 

no meio.

Ondas eletromagnéticas (oem):

São formadas por campos elétrico e 

magnéticos. As oem podem se propagar no 

vácuo, onde sua velocidade de propagação é 

igual a 300 000 000 m/s (velocidade da luz).



✓ As ondas também podem ser classificadas quanto a direção de propagação:

Ondas longitudinais:

São ondas mecânicas que produzem 

perturbações nas partículas do meio material 

na mesma direção em que se propagam.

Ondas transversais:

São ondas em que as vibrações ocorrem 

perpendicularmente à direção de 

propagação.

ONDAS MISTAS !!!



✓ Uma onda, seja ela de qualquer um dos tipos mencionados, pode ter sua intensidade 

plotada em função do tempo ou da distância, como a imagem de uma onda formada em 

uma corda ou mesmo da intensidade sonora em função do tempo.

✓ Quando o comportamento observado se repete enquanto o observamos, podemos dizer 

que a onda é periódica.

SINE WAVE = ONDA SENOIDAL

SQUARE WAVE = ONDA QUADRADA

TRIANGLE WAVE = ONDA TRIANGULAR

SAWTOOTH WAVE = ONDA DENTE DE SERRA 



✓ A toda onda periódica atribui-se as seguintes características: amplitude (A), período (T), 

frequência (f) e comprimento de onda (λ – “lambda”).

✓ Tomemos como exemplo, uma onda transversal senoidal formada como perturbação em 

uma corda: 
AMPLITUDE (A) → intensidade de onda acima e

abaixo da posição de equilíbrio.

PERÍODO (T) → tempo que a onda leva para

completar uma oscilação (de vale a vale ou

crista a crista, por exemplo).

FREQÊNCIA (f) → número de oscilações que a

onda executa por unidade de tempo.

COMPRIMENTO DE ONDA (λ) → distância

percorrida pela onda em um tempo igual ao

período (distância entre dois vales ou cristas

consecutivos, por exemplo).

f =
n

∆t
=
1

T
No SI → s-1 = Hz / rpm ; rps ...

v = λ. f
Velocidade de propagação da onda → 

→ Equação fundamental da ondulatória.



✓ Em uma onda longitudinal:

✓ Podemos destacar ainda a ocorrência de alguns fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, 

interferência, difração e ressonância.



ONDAS MECÂNICAS

✓ Alguns tipos de ondas mecânicas:



ONDAS SONORAS

✓ As ondas sonoras são constituídas por um espectro de ondas mecânicas longitudinais que 

podem ser percebidas pelo sistema auditivo de diferentes seres vivos.

✓ A velocidade de propagação das ondas sonoras depende das condições do meio em que se 

propagam. No ar, a 15 °C, a velocidade do som é de aproximadamente 340 m/s.



✓ As ondas sonoras possuem algumas características especiais, ou, como são comumente 

denominadas: qualidades fisiológicas.

ALTURA

A altura é a qualidade fisiológica que nos permite

distinguir os sons graves dos agudos. Em termos físicos,

essa qualidade está associada à frequência das ondas

sonoras: às frequências baixas correspondem sons

graves e às frequências altas, sons agudos.

INTENSIDADE

Intensidade ou, nível sonoro, é a qualidade

fisiológica que nos permite distinguir os sons

fortes dos fracos. Corresponde a potência da

onda que atinge uma dada superfície.

TIMBRE

Timbre é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir os

sons de diferentes instrumentos mesmo que eles estejam

produzindo a mesma nota musical. Está diretamente

relacionada com o formato da onda produzida por cada fonte.



✓ As ondas sonoras podem ter associadas a si os fenômenos ondulatórios já destacados 

anteriormente. Sobretudo, aqui vamos tratar apena da reflexão do som.

v =
∆S

∆t
=
2d

∆t
→ ∆t =

2d

v

A persistência acústica, ou seja a sensação 

sonora causada por uma onda sonora em 

nosso sistema auditivo corresponde a um 

décimo de segundo → 0,1 s.

✓ Se Δt < 0,1 s → reverberação → prolongamento do som direto propagado.

✓ Se Δt > 0,1 s → eco → percepção do som  refletido separadamente do som direto 

propagado.



Exercícios

(1)

a) A = 0,8 cm;

b) λ = 0,015 m;

c) f = 20 kHz;

d) T = 50 ms.



(2)

A = 2 cm e λ = 4 cm



(3)

Determine o período, a amplitude, o comprimento de onda e a

velocidade dessa onda.

A = 10 cm; λ = 40 cm;

v = 0,8 m/s; T = 0,5 s.



(4)

f = 100 MHz.

(5)

a) λ = 0,8 m;

b) λ = 3,4 m.



(6)

a) d = 17 m;

b) d = 340 m.



(7)

D


