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6.0 – Ondas Mecânicas 

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.Sua principal 

característica é a propagação de energia, sem propagação de matéria 

 

Tipos de Ondas: 

Ondas Transversais: São as ondas em que a propagação de onda esta perpendicular à 

perturbação transmitida ao longo da onda. Ex: Onda numa corda. 

 

 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TM66RWjIugI/AAAAAAAAYBU/0kUqLhicjZI/s1600/ondx1.jpg 

 

Ondas Longitudinais: São as ondas em que a propagação da onda está ao longo, ou “no mesmo 

sentido” em que está a pertubação da onda. Ex: Onda numa mola. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaga%C3%A7%C3%A3o


 
 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-O_8cHx5X1gM/TsK_9ycuZZI/AAAAAAAAbN4/B7CmeHxiNtw/s1600/mollum.png 

1.Ondas progressivas 

 

Esse estudo consiste na visualização do perfil da onda na corda num dado instante t, em que 

podemos perceber a forma e a posição de cada partícula da corda naquele exato instante. E 

essa forma, é dada pela função y(x,t). O que usamos para poder calcular a posição de uma 

dada partícula da corda ao longo do tempo é uma transformação de Galileu(translação do 

eixo) para referenciais em movimento, não totalmente necessária a descrição do mesmo para 

nosso objetivo principal.  

A equação que descreve uma onda progressiva que se propaga para direita com velocidade v 

é: 

                              

 

 
Fonte: https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/920910/mod_book/chapter/2656/omec/Books/Book1/img17.jpg 

 

Ou seja, y é uma função de duas variáveis x e t, e que só depende dessas variáveis através de 

x’= x – vt. Essa equação significa que x’ é um ponto num dado referencial que está em 

movimento, mas o que realmente queremos é o valor de x. Tome cuidado, pois, por exemplo, 

cos(kx’) = cos(k(x-vt)) é uma função que satisfaria a equação acima, porém cos(kx).cos(kvt) não 

(Não conseguiríamos explicitar x’ desse modo). 

 

Se quisermos trocar o sentido da onda, para esquerda, por exemplo, basta trocar o sinal do 

termo “vt”, assim: 

 



                    

 

Para que a onda se propague “de cabeça para baixo”, basta fazer –y(x,t). 

Quando temos uma corda finita, as ondas transmitidas podem chegar até o final e serem 

refletidas (falaremos sobre este fenômeno mais adiante),e assim, voltarem no sentido 

contrário, e teremos que combinar f e g, de modo que: 

 

                           

 

Pois em uma corda finita, teremos em geral, simultaneamente, ondas progressivas 

propagando-se nos dois sentidos, para direita e para a esquerda. 

 

2. Ondas harmônicas 

São assim chamadas porque a perturbação, num dado ponto x, corresponde a uma oscilação 

harmônica simples. Assim, o perfil da onda será uma função senoidal: 

                       

                            

 

Novamente, x’ é dado por x-vt, sendo assim uma onda progressiva que se propaga para a 

direita. 

Temos as relações que ω = k.v = 2πf = 2π/τ, em que f é a frequência e τ  é o período temporal. 

Também que v (velocidade) = λ.f = λ/τ.  

 

                

Assim, substituindo, temos: 

 

                            

 

Outra relação importante é que λ = 2π/k, em que λ é o comprimento de onda da função. 

Atenta-se que se pode utilizar como “número de onda”, 1/ λ ou o k, que não são a mesma 

coisa. Segundo o livro de Moysés Nussenzveig, é mais comum utilizar k. 

O argumento do cosseno, chama-se fase de onda, e δ é a constante de fase. 

 

Podemos também utilizar dos números complexos para descrever uma onda harmônica: 

 

                                 

 

Ou seja, é a parte real de um número imaginário. Por exemplo, e^i(x) = cosx + i.senx, onde cosx 

é a parte real. Assim, se “abrirmos” a expressão a cima, voltaremos para A.cos(kx - ωt + δ). 

 

3. Equação de ondas unidimensionais 

Trata-se de uma equação a derivadas parciais linear de 2ª ordem, que todas as ondas 

unidimensionais obedecem: 



 
 

  
  
   

   
 
   

   
     

Perceba que ∂²y/ ∂t² é a “aceleração vertical” de um ponto x que descreve um movimento 

harmônico em abscissa fixa, não é a aceleração do pulso da corda (que é nula). A velocidade 

do pulso é constante. 

Não importa se a onda se propaga para direita ou para esquerda, obedecerá a essa relação. A 

demonstração dessa expressão é longa para este resumo, então recomendamos que procure 

esse resultado em um livro de física 2. 

4. Equação das Cordas Vibrantes: 

Precisamos introduzir o conceito de densidade linear, μ = dm/dx. Ou seja, um elemento de 

comprimento infinitésimo dx da corda tem massa dm. Também, que T é a tração que a corda 

está sendo submetida. 

Pode-se demonstrar que em uma corda que vibra distendida (como em um violão), temos que 

: 

                            

Essa demonstração é tão longa quanto a anterior, também a evitaremos. 

Comparando com a equação das ondas unidimensionais, temos que:  

v =        

Sendo T a tensão na corda e   a densidade linear da corda. 

Para resolvermos um problema real, devemos saber as condições iniciais, veja o exemplo: 

Suponhamos que a corda sofra um deslocamento inicial y(x,0) = y₀(x) (Altura inicial), mas seja 

solta em repouso, ou seja, ∂y/∂t(x,0) = 0 

Assim,  

                             

  

  
                         

     

  
     

              

  
     

 

                                                                           

 

A solução do problema será quando g(x) = f(x) (A derivada da subtração é constante, portanto 

poderia também ser que g(x) – f(x) = constante, mas isso não altera a solução final.) 

Finalmente, f(x) = g(x) = (1/2).y₀(x) 



A solução final então fica: 

         
 

 
                       

5. Princípio de Superposição 

Se y ₁ (x,t) e y₂(x,t) são soluções quaisquer da equação de ondas unidimensionais, então 

qualquer combinação linear entre elas também será. Esse tópico é bastante importante para 

descobrirmos equações de interferência entre ondas. 

6. Intensidade de uma Onda 

Temos, em ondas unidimensionais que a potência média de uma onda assume o mesmo valor 

que a  intensidade que é dado pela equação:  

                         

Onde    é o valor médio da potência.  

Também temos que o valor médio da densidade de Energia Cinética por unidade de 

comprimento, que seria a energia cinética de cada ponto x da corda, é dada por: 

      

  
   

 

 
          

   

  
  

 

 
 
      

  
 

Onde       /dx é a densidade média de energia potencial, e       /dx a densidade média de energia 

total da onda. 

O valor médio da energia da onda contida num elemento Δx da corda é: 

        
      

  
    

Como a onda percorre Δx = v. Δt durante um intervalo de tempo Δt, a potência média 

transportada é: 

   
      

  
    

      

  
 

Combinando as equações podemos dizer que I = v.med(dE)/dx, ou seja, é o produto da 

velocidade da onda pela densidade média de energia. 

7. Interferência de Ondas 

Como dito anteriormente, pelo princípio de superposição, uma combinação linear qualquer de 

ondas numa corda vibrante também é uma onda possível na mesma corda. 

Sejam duas ondas no mesmo sentido: 

                               

                               



A onda resultante será: 

                                    

                                       

 A prova dessa relação pode ser dada a partir do uso da lei dos cossenos. 

Utilizando que a freqüência angular das ondas é a mesma, a intensidade de cada onda é 

proporcional ao quadrado de sua amplitude, e com a mesma constante de proporcionalidade 

(Veja a fórmula mostrada no tópico 6!): 

I = I₁ + I₂ + 2.          cos(δ₂ - δ₁) 

(Só brincamos com as expressões!) 

Veja que a intensidade é máxima para δ₂ - δ₁ = 2mπ  (m = 0, 1, 2 ...), cos(δ₂ - δ₁) = 1; e mínima 

para δ₂ - δ₁ = (2m+1)π, cos(δ₂ - δ₁)= -1: 

     =              

    =              

No caso em que I₁ = I₂ = I,      = 4I e      = 0. 

Agora, o caso em que se propagam em sentidos opostos: 

                        

                          

Vamos supor também que têm a mesma amplitude e mesma constante de fase =0, para 

facilitar a discussão: 

                                                                  

Veja que, como falado anteriormente, como o resultado final é um produto de uma função de 

x por outra função de t, não há propagação da onda resultante: 



 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-WaIb_kevtO4/TtUg0tggc8I/AAAAAAAAbaI/IbSc9xpycs4/s1600/fenom4.PNG 

(Ainda falaremos da reflexão, esta imagem foi usada por que se encaixa no caso estudado) 

A imagem representa que a onda resultante não se propaga, a sua amplitude fica 

oscilando e eventualmente mudando de sinal. Os pontos marcados com N são os nodos, onde 

há interferência destrutiva, enquanto que as “cristas” são pontos de interferência construtiva, 

onde sua amplitude é máxima. Os nodos subdividem a corda numa série de segmentos, que 

oscilam separadamente. 

Veja que as ondas que resultaram nessa nova função têm fluxos de energia iguais e contrários, 

que se cancelam na resultante, de modo que o fluxo médio de energia se anula neste caso. 

Vamos agora ao caso que as ondas se propagam no mesmo sentido, com mesma amplitude, 

mas com freqüências (por conseqüência números de onda) ligeiramente diferentes: 

                           

                           

Agora vamos utilizar os seguintes termos: 

                                   

                                   

Supondo ω₁ > ω₂ e k₁ > k₂: 

                                                                           



(Basta fazer y(x,t) = y1(x,t) + y2(x,t) e substituindo ω₁ =    + ∆ω/2,  ω₂ =    + ∆ω/2. A mesma 

coisa para k₁ e k₂. Evitamos o excesso de expressões para não saturar o leitor.) 

Esse é o fenômeno de batimento: É como se uma onda de freqüência ω  tivesse sua amplitude 

a(x,t) modulada por outra onda de frequência ∆ω bem mais baixa. 

 

A linha azul pontilhada é imaginária, ela mostra a “oscilação” da amplitude da onda resultante. 

8. Reflexão de Ondas 

O que é necessário saber é que, basicamente, numa corda com extremidade “livre” o pulso 

refletido não inverte de fase, ou seja, não fica “de cabeça para baixo”. Enquanto que com 

extremidade fixa, essa inversão acontece: 

 

 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-

qPv5mWYQiJM/Tsuvd0e0P_I/AAAAAAAAbSI/Y47eW1U0hio/s1600/pul%25C3%25A72.PNG 



 

Fonte: http://ww2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/images/401.jpg 

 

Na primeira imagem, a corda está presa a um anel que pode se movimentar livremente, sem 

atrito. Na segunda, a extremidade está presa a uma parede, sem poder se movimentar. 

As equações da solução dos problemas, para cordas que se propagam para a esquerda e com a 

origem (Fixa ou Livre) também na esquerda, são: 

y(x,t) = g(vt + x) – g(vt – x), para a corda com a extremidade fixa 

y(x,t) = g(vt + x) + g(vt – x), para a corda com a extremidade livre 

 

 

Essas equações são obtidas utilizando as condições de contorno, que y(0,t) = 0 para qualquer t 

na corda com extremidade fixa, e que ∂y/∂x(0,t) = 0 para qualquer t na corda com 

extremidade livre. Essa primeira condição significa que a corda não sofre modificação na sua 

posição na origem, para a corda com extremidade fixa. Já na segunda, significa que a tangente 

à corda na extremidade fica sempre na horizontal, na corda com extremidade livre. 

9. Modos Normais de Vibração 

Vamos estudar esse tópico com uma corda finita, presa nas extremidades. 

As condições de contorno são que y(0,t) = y(L,t) = 0 (Pois a corda está presa nas extremidades, 

não podendo se deslocar verticalmente !). 



A característica do modo normal é que todos os elementos da corda oscilam com a mesma 

freqüência e mesma constante de fase, ou seja, têm a mesma dependência temporal, da 

forma cos(ωt + δ). 

O que precisamos analisar é o tamanho do L, e a quantidade de “cristas”, ou nodos, e assim 

relacionar com o λ. (A distância entre duas cristas consecutivas, ou dois nodos “intercalados”, 

equivale a 1 comprimento de onda !!) 

 

 

Fonte: https://c2.staticflickr.com/6/5045/5348669889_88db41b866_z.jpg 

Na imagem, perceba que quando n=1 (chamado de modo fundamental), temos apenas uma 

crista e dois nodos. Chamamos isso de “ventre”. Cada ventre equivale a meio comprimento de 

onda. 

Por isso, observamos apenas λ/2. Comparando com o valor de L (λ/2 = L), obtemos a expressão 

desejada. 

 



  
  

 
  

Para cordas com ambas extremidades presas. 

 

 

Fonte: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCwUNqd0PL11MmfFyEyDnU1Wf170myH_i6Y8xkaE6f0Ca3_aBezA 

Outra coisa importante é que, as outras freqüências normais são múltiplas da freqüência 

fundamental: 

f₂ = 2f₁ 

f₃ = 3f₁ 

f₄ = 4f₁ 

Já para cordas com uma extremidade fixa e a outra livre, temos que na extremidade fixa, 

teremos um máximo de amplitude , e na fixa ,x(0).Dai temos a seguinte relação: 

 

Podemos notar que para n=0 L é exatamente 
 

 
 do comprimento de onda total. 

Para n>0, temos: 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCwUNqd0PL11MmfFyEyDnU1Wf170myH_i6Y8xkaE6f0Ca3_aBezA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCwUNqd0PL11MmfFyEyDnU1Wf170myH_i6Y8xkaE6f0Ca3_aBezA


Logo, definimos que , para cordas com uma extremidade livre, temos: 

       

 
   

Para n=0,1,2... sendo 0 o modo fundamental da oscilação. 

Exemplos Resolvidos: 

1. (Moysés-vol2) A corda mi de um violino tem uma densidade linear de 0,5 g/m e está 

sujeita a uma tensão de 80N, afinada para uma frequência v = 660Hz. (a) Qual é o 

comprimento da corda? (b) Para tocar a nota lá da escala seguinte, de frequência 

880Hz, prende-se a corda com um dedo, de forma a utilizar apenas uma fração h de 

seu comprimento. Qual o valor de h? 

R.: Primeiro, vamos isolar os dados: 

μ = 0,5 g/m = 0,5.10⁻³ kg/m 

T = 80N 

ν₁ = 660Hz 

ν₂ = 880Hz 

Já podemos calcular a velocidade de propagação da onda na corda, que só depende do 

material e da tensão: 

                        ⁻            

A letra (a) pede o valor do comprimento λ, quando a freqüência é a ν₁, que pode ser 

calculado por  

                                 

A letra (b) pede o valor da fração para que a freqüência emitida seja ν₂ = 880Hz: 

v é mantida, e o novo comprimento de onda é h.λ, ou seja, é uma fração do comprimento 

de onda que achamos na letra (a): 

                                                  

 

2. (Moysés-vol2) Uma corda uniforme, de 20m de comprimento e massa 2kg, está 

esticada sob uma tensão de 10N. Faz-se oscilar transversalmente uma extremidade 

da corda, com amplitude de 3 cm e frequência de 5 oscilações por segundo. O 

deslocamento inicial da extremidade é de 1,5cm para cima. (a) Ache a velocidade de 

propagação v e o comprimento de onda λ da onda progressiva gerada na corda. (b) 

Escreva, como função do tempo, o deslocamento transversal y de um ponto da corda 

situado à distância  x da extremidade que se faz oscilar, após ser atingido pela onda e 



antes que ela chegue à outra extremidade. (c) Calcule a intensidade I da onda 

progressiva gerada. 

 

R.: Novamente, vamos isolar os dados (Devemos ir com calma, pois são muitos!): 

L = 20m 

m = 2kg 

T = 10N 

A = 3cm = 0,03m 

f = 5Hz 

y(0,0) = 1,5cm = 0,015m 

 

Para acharmos a velocidade (pedida na letra(a) ), precisamos primeiro calcular a densidade 

linear da corda: 

                          

Logo, a velocidade será: 

                               

O comprimento de onda será: 

            
 

 
             

A letra (b) pede a função y(x,t). Vamos lembrar do modo genérico: 

                            

Já temos que A = 0,03m. 

Precisamos saber o valor de k, ω e δ. Vamos achar da seguinte forma: 

                       

                         

Sabemos também que y(0,0) = 0,03.cos(π.0 - 10π.0 + δ) = 0,015  

(O deslocamento inicial da extremidade é de 1,5cm para cima, segundo o enunciado) 

Assim, cos(δ) = 0,5   δ = π/3 

Finalmente, a expressão de y(x,t) será: 



                                     

Agora, para calcular a intensidade de uma onda, vamos lembrar novamente da fórmula: 

    
 

 
           

 

 
                                              

 

Exercícios Recomendados: 

1(UFRJ-2014.1)                                                2(UFRJ-2014.1) 

 

3(UFRJ-2013.1) 

 

4)(UFRJ-2013.1)           5)(UFRJ-2013.2)   

 



 

Gabarito :1)D  2)D  3)E  4)B  5)0,8m 

Bons Estudos!! 

Dúvidas?  

Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.net ou mande email para 

contato@engenhariafacil.net . 

mailto:o@engenhariafacil.net

