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A frente de onda é considerada um conjunto dos pontos atingidos pela
perturbação no instante considerado.
Ela se movimenta com uma velocidade denominada velocidade de propagação
da onda.

Já o raio de onda é considerado a trajetória dos pontos da frente de onda. Eles 
dão a direção de propagação da onda e são perpendiculares às frentes de onda 
nos pontos considerados
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Ao arremessar uma pedra 
pequena na superfície de um 

lago, o mesmo sofrerá 
perturbações, que irá se 

propagar circularmente na 
superfície do lago, onde será 

uma onda circular, onde a frente 
da onda é uma circunferência. 
Logo podemos concluir que a 
onda circular é aquela em que 

sua frente é uma circunferência.
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Ao agitar o lago com 
uma régua, o mesmo 

sofrerá ondas retas. Logo 
podemos concluir que a 
onda reta é aquela que 

sua frente é um 
segmento de reta.
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Um fósforo aceso (fonte 
luminosa puntiforme), 

dentro de um meio 
homogêneo, isótropo e 
transparente é capaz de 

emitir uma onda luminosa 
esférica.
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NATUREZA DE UMA ONDA: Está associada  a necessidade (ou não) 
que uma onda tem de um meio material físico para se propagar.

Onda mecânica é uma perturbação que se
propaga em um meio material e que é governada
pelas Leis de Newton. As ondas mecânicas, como
indica a sua definição, não se propagam
no vácuo. Quando uma onda mecânica se
propaga há um transporte de energia
cinética e potencial.
Todas as ondas mecânicas precisam de:

• Alguma origem de perturbação. Este agente
transferirá energia para o meio.

• Um meio.
• Um mecanismo físico para que as partículas do

meio influenciem umas as outras.

Ondas transversais se formam quando 
tocamos a água. Note que aqui a água 
serve como meio e sem a água essas 

ondas certamente não existiriam, 
caracterizando uma onda mecânica.
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A velocidade de propagação da onda mecânica
depende da densidade e elasticidade do meio.

Ondas Mecânicas

13



14



15



16



Um som é caracterizado por vibrações (variação de pressão) no ar. O ser
humano normal médio consegue distinguir, ou ouvir, sons na faixa de
frequência que se estende de 20Hz a 20.000Hz aproximadamente. Acima
deste intervalo, os sinais são conhecidos como ultrassons e abaixo
dele, infrassons.

Ultrassom é um som a uma frequência superior àquela que
o ouvido do ser humano pode perceber, aproximadamente 20.000 Hz.
Dispositivos ultrassónicos operam de 20 KHz até vários giga-hertz.
O ultrassom é usado em muitos campos. Dispositivos ultrassônicos são
usados para detectar objetos e medir distâncias. Ultrassonografia é usada
tanto em medicina veterinária quanto em medicina humana. Em testes
não destrutíveis, o ultrassom é usado para detectar falhas em produtos e
estruturas. Industrialmente, o ultrassom é usado para limpar, misturar e
acelerar processos químicos.
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A criação de uma imagem digital a partir de som se dá em 3
etapas: produção da onda sonora, recepção do eco e
interpretação do eco recebido.
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O som se propaga no ar em ondas concêntricas, como faz uma pedra
ao cair em um lago. A barreira do som é o limite de velocidade em
que um avião pode se deslocar no ar sem atropelar as ondas sonoras
emitidas por ele mesmo. A velocidade do som no ar é de 340 metros
por segundo (1200 km/h), aproximadamente. À medida que o avião
acelera, essas ondas vão se juntando e ficando como que empilhadas
à sua frente, como uma série de barbantes entrelaçados. Quando o
avião finalmente consegue superar a velocidade das ondas, rompe
esse cordão imaginário. "No momento em que a velocidade do som é
ultrapassada, ouve-se um estrondo. É a isso que chamamos romper a
barreira do som", diz o físico Carlos Luengo, da Unicamp. Uma vez
rompida a barreira, não há mais estrondos, pois, embora as frentes de
ondas continuem a se propagar, elas vão ficando para trás e o vôo
prossegue totalmente silencioso.
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