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Ondas 

 

Introdução: elementos básicos sobre ondas 

 

De maneira geral, uma onda é qualquer sinal que se transmite de um 

ponto a outro com velocidade definida e sem que haja transporte 

direto de matéria entre esses pontos. 

 

Um exemplo é o de um pulso em uma corda solta em uma das 

extremidades e presa a um peso na outra, como na figura abaixo. 

 
O pulso realiza trabalho em B (movimenta o peso), mas não há 

transporte de matéria para isso; os elementos da corda continuam 

onde estavam. 

 

Outro exemplo é o de uma mola sendo comprimida (figura abaixo). 

O movimento da massa faz com que as espiras da mola oscilem 

horizontalmente em torno das suas posições de equilíbrio, 

comprimindo-se e estirando-se, mas sem ter deslocamento líquido. 
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A compressão da mola, porém, é transmitida ao longo da mola até 

chegar à sua outra extremidade.  

 
Os exemplos dados ilustram os dois tipos básicos de onda quanto ao 

tipo de movimento das partículas do meio em relação à direção de 

propagação da onda: ondas transversais e ondas longitudinais. 

 

Ondas em que a direção de oscilação das partículas do meio é 

perpendicular à direção de propagação da onda são chamadas de 

ondas transversais. Um exemplo é o de uma onda em uma corda. 

 
Ondas em que a direção de oscilação das partículas do meio é a 

mesma que a direção de propagação da onda são chamadas de ondas 

longitudinais. Um exemplo é o da onda na mola. 
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Ondas transversais e longitudinais podem se propagar através de 

meios sólidos como, por exemplo, as ondas sísmicas que se 

propagam no interior da Terra (que têm tanto componentes 

transversais como longitudinais). Um site interessante para 

visualizar diferentes tipos de ondas sísmicas é 

http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/waves.html. 

 

Ondas transversais e longitudinais também ocorrem de forma 

combinada na superfície de fluidos, como a água, por exemplo. O 

movimento das partículas da superfície de um fluido quando uma 

onda se propaga por ela são aproximadamente circulares. No interior 

de um fluido, no entanto, somente ondas longitudinais podem existir 

(fluidos não podem exercer forças paralelas a uma superfície). Um 

exemplo importante de onda longitudinal em fluidos é o som, que 

resulta de ondas de pressão dos elementos do fluido.  

 

As ondas eletromagnéticas são ondas transversais (as oscilações dos 

campos elétrico e magnético são perpendiculares à direção de 

propagação da onda), porém elas não precisam de um meio de 

suporte para se propagar como as ondas em sólidos e fluidos (elas se 

propagam no vácuo!).  
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Ondas resultantes de perturbações oscilatórias em meios sólidos ou 

fluidos são chamadas de ondas mecânicas. Esta denominação as 

distingue das ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um 

meio para se propagar.  

 

Tomando o exemplo do pulso propagando-se pela corda, podemos 

definir o conceito de velocidade da onda. Seja a figura abaixo, 

mostrando a posição instantânea de um pedaço da corda em dois 

momentos diferentes de tempo. 

 
Em t = 0, o ponto A do pedaço da corda (com coordenada horizontal 

x = 1,5 cm) está com deslocamento vertical de y = 1,0 cm e o ponto 

B (x = 2 cm) tem deslocamento vertical y = 0,9 cm. Já em t = 0,2 s, a 

posição vertical do ponto A mudou para y = 0,9 cm e a posição 

vertical do ponto B mudou para y = 1,0 cm. Note que as 

coordenadas horizontais dos dois pontos não mudaram de um 

instante para o outro (não há transporte de matéria). 
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A velocidade de propagação da onda é dada pela distância 

percorrida por um ponto da corda com um dado deslocamento 

vertical fixo em um dado intervalo de tempo. Por exemplo, o ponto 

da corda com deslocamento vertical de y = 1,0 cm passou de x = 1,5 

cm para x = 2 cm em um intervalo de tempo de 0,2 s. Logo: 

cm/s 5,2
s 0,2

cm 1,5  cm 2
=

−
=v . 

Os diversos pontos da corda oscilam verticalmente enquanto a onda 

se propaga horizontalmente com velocidade v. 

 

Para um dado meio, a velocidade de propagação de uma onda é uma 

constante determinada apenas pelas propriedades do meio. 

 

Por exemplo, a velocidade de propagação de uma onda em uma 

corda é (a dedução será vista em aula futura),  

L
m
Tv = ,                                   (1) 

onde T é a tensão aplicada à corda, m é a sua massa e L é o seu 

comprimento (a razão m/L é definida como a densidade linear de 

massa da corda µ). Note que as três grandezas que determinam a 

velocidade da onda na corda – T, m e L – são grandezas que 

caracterizam a corda e não a onda (que pode ter diferentes 

amplitudes e comprimentos de onda ou frequências).  
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Outros exemplos importantes são a velocidade do som e a 

velocidade da luz. 

 

A velocidade do som em um fluido é dada por, 

ρ
Bv = ,                                            (2) 

onde B é o chamado módulo volumétrico do fluido e ρ é a sua 

densidade (duas características do fluido).  

 

Segundo as equações de Maxwell, a velocidade da luz em um meio 

é dada por 

εµ
1

=c ,                                        (3) 

onde ε é a permissividade elétrica do meio e µ é a permeabilidade 

magnética do meio. Para o vácuo, temos que ε = ε0 = 9 x 10-12 C2.N-

1.m-2 e µ = µ0 = 4π x 10-7 N.A-2. Substituindo estes valores na 

equação (3), obtemos o valor já conhecido de 3 x 108 m/s para a 

velocidade da luz no vácuo. 

 

Se pudéssemos tirar uma fotografia que mostrasse as posições 

instantâneas dos vetores de campo elétrico de uma onda 

eletromagnética propagando-se da esquerda para a direita, veríamos 

algo como o mostrado no desenho abaixo. 
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As setas verticais representam os valores e direções do campo 

elétrico em diferentes pontos do espaço. Há pontos em que o campo 

elétrico é grande e aponta para cima; há pontos em que ele é grande 

e aponta para baixo; há pontos em que ele não é tão grande e aponta 

para cima; há pontos em que ele não é tão grande e aponta para 

baixo; e há pontos em que ele é nulo.  

 

O campo elétrico oscila ao longo da direção de propagação da onda, 

indicada por x. 

 

Para visualizar melhor a oscilação do campo elétrico, podemos unir 

as pontas das setas verticais por uma linha. Essa linha nos permite 

dizer, para cada ponto x, qual o valor do campo elétrico e em que 

direção ele aponta (a linha está mostrada na figura anterior). O uso 

da linha facilita tanto a visualização do campo elétrico que podemos 

dispensar os desenhos das setas representando o campo elétrico e 

usar apenas a linha contínua para representá-lo. 
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Essa maneira de representar ondas (por uma linha que indique o 

valor da grandeza que está oscilando) é amplamente usada para 

todos os tipos de ondas mecânicas (em fluidos, em sólidos, etc) e 

não somente para ondas eletromagnéticas. 

 

Usando uma linha para representar uma onda em cada ponto do 

espaço em um dado instante de tempo, um pedaço da onda seria 

desenhado como na figura a seguir: 

 
Esta figura nos permite definir as propriedades de uma onda: 

• Comprimento de onda λ; 

• Velocidade de propagação c; 

• Amplitude E0; 

• Fase φ. 
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Uma propriedade importante das ondas, que as distingue dos objetos 

materiais, é que elas podem “existir” num mesmo ponto do espaço 

ao mesmo tempo. 

 

 
 

O comportamento das ondas na região do espaço em que elas 

coexistem ao mesmo tempo é determinado pelo Princípio de 

Superposição: 

 

Se, a qualquer instante, duas ou mais ondas existirem 

simultaneamente num mesmo ponto, o deslocamento resultante será 

dado pela soma dos deslocamentos que ocorreriam caso cada onda 

ali estivesse presente separadamente. 

 



5910236 – Física II (Química) – FFCLRP – USP – Prof. Antônio Roque – Aula 7 

 10 

A justificativa matemática para o princípio de superposição para 

ondas será vista em aula futura. 

 

O princípio de superposição implica numa propriedade das ondas 

chamada de interferência: Quando dois deslocamentos positivos ou 

negativos ocorrem no mesmo ponto eles se amplificam 

(interferência construtiva) e quando um deslocamento positivo 

ocorre junto com um deslocamento negativo num mesmo ponto eles 

se cancelam (interferência destrutiva). 

 
A interferência é uma propriedade típica de ondas, podendo ser 

considerada como um das suas propriedades de definição. 

 

Simulações recomendadas (disponíveis na internet): 
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Onda numa corda: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-

on-a-string_pt_BR.html 

 

Interferência de ondas: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-

interference 

 

Ondas de rádio e campos eletromagnéticos: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radio-waves 

 

 

 

 

 

 

 


