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Ondulatória 

 
Ondas: 

 É qualquer perturbação capaz de propagar-se em 

um meio, transportando energia sem deslocar 

matéria.  



Classificação das Ondas: 

Quanto à natureza: 
 

 Ondas mecânicas:  

Ex: onda na superfície da água, ondas sonoras, 

ondas numa corda tensa, etc.  

 

 Ondas eletromagnéticas 

Ex: ondas de rádio, ondas de raios X, ondas 

luminosas, etc.  

 



Quanto à direção de propagação 

  

Unidimensionais: são aquelas que se 
propagam numa só direção.  

  Exemplo: Ondas em cordas.  

Bidimensionais: são aquelas que se propagam 
num plano.  

   Exemplo: Ondas na superfície de um lago.  

Tridimensionais: são aquelas que se propagam 
em todas as direções.  

   Exemplo: Ondas sonoras no ar atmosférico ou 
em metais.  



Quanto à direção de vibração  

 

Transversais: são aquelas cujas vibrações 
são perpendiculares à direção de 
propagação.  

   Exemplo: Ondas em corda.  

 

 

 



Longitudinais: são aquelas cujas 

vibrações coincidem com a direção de 

propagação.  

 Exemplos: Ondas sonoras, ondas em 

molas. 



Ondas periódicas 



Relações Importantes. 

Entre T e f vale a relação:  

 

   

 

Os pulsos de onda se propagam com 

velocidade constante ( V ), isto é, em MRU. 



Velocidade de Propagação de 

uma Onda Unidimensional    

A velocidade de propagação da onda depende da densidade linear 

da corda e da intensidade da força de tração , e é dada por:  



Espectro eletromagnético  



Os fenômenos ondulatórios 

Reflexão das ondas: É quando a onda ao incidir 

em uma superfície, retorna ao meio de origem. 



O Sonar: 



Refração:  Leis da Refração  
 

1a. lei: os raios de 
onda incidente e 

refratado e a normal 
são coplanares  

 
2a. lei: lei de Snell- 

Descartes:  



Interferência  

Construtiva: 

Destrutiva.  



Ondas Estacionárias São ondas resultantes da 

superposição de duas ondas de mesma freqüência, 

mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma 

direção e sentidos opostos.  



Difração de ondas: 

Difração de uma onda sonora em torno de 

um muro. 



Difração de uma onda ao 

atravessar um orifício. 

A difração só ocorre quando a largura da fenda for 
menor ou igual ao comprimento da onda incidente. 

Podemos aumentar a difração através de fendas se: 
  Aumentar o comprimento de onda 
    Diminuir a largura da fenda 



Polarização  


