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•VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO 
DA ONDA
•ATIVIDADES PARA CASA



Fisicamente, uma onda é um pulso energético que se propaga através do
espaço ou através de um meio (líquido, sólido ou gasoso), com velocidade
definida e de forma periódica.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaga%C3%A7%C3%A3o


Exceto pela radiação 
eletromagnética, e provavelmente 
as ondas gravitacionais, que podem 

se propagar através do vácuo, as 
ondas existem em um meio cuja 
deformação é capaz de produzir 

forças de restauração através das 
quais elas viajam e podem 

transferir energia de um lugar para 
outro sem que qualquer das 

partículas do meio seja deslocada; 
isto é, a onda não transporta 

matéria.
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Ondas transversais são aquelas em que a vibração é perpendicular à direção de
propagação da onda; exemplos incluem ondas em uma corda e ondas eletromagnéticas.

Ondas longitudinais são aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do
movimento; um exemplo são as ondas sonoras.
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Ondas oceânicas de superfície são ondas de superfície que ocorrem nos oceanos. São
provocadas pelo vento que cria forças de pressão e fricção que perturbam o equilíbrio
da superfície dos oceanos. O vento transfere parte da sua energia para a água através
da fricção entre o vento e a água. Isso faz com que as partículas à superfície tenham
um movimento elíptico, que é uma combinação de ondas longitudinais (para a frente
e para trás) e transversais (para cima e para baixo).
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• Na onda, a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio, é denominada
amplitude (A).

• Na onda a distância que a perturbação percorre durante um período é denominada
comprimento de onda.

Voltando ao exemplo da corda, a partir dessas considerações, dizemos que o
comprimento da onda é a distância entre dois vales consecutivos ou entre duas cristas.
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Velocidade de propagação das ondas

Como não transportam matéria em seu movimento, é previsível que as ondas
se desloquem com velocidade contínua, logo estas devem ter um
deslocamento que valide a expressão:
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A figura representa um trecho de uma onda que se propaga a 
uma velocidade de 300 m/s:

Para esta onda, determine:
a) a amplitude;
b) o comprimento de onda;
c) a frequência;
d) o período.
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Uma emissora de rádio, na faixa de FM (Frequência Modulada), transmite
utilizando ondas de 3,0 m de comprimento. Sendo 3,0 · 108 m/s a velocidade
das ondas eletromagnéticas no ar, qual a frequência dessa emissora de
rádio? Dê a resposta em MHz.
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Para atrair um golf inho, um treinador emite um ultrassom com frequência
de 25 000 Hz, que se propaga na água a uma velocidade de 1 500 m/s. Qual
é o comprimento de onda desse ultrassom na água?


