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Neste espaço será informado quais listas ou que parte de que
lista você poderá começar a fazer após �nalizarmos este mate-
rial. Assim, ao terminar esta folha, nenhuma lista será liberada
ainda. Iremos ver alguns assuntos bem introdutórios sobre o es-
tudo da ótica e alguns exercícios serão incluídos neste material.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ÓTICA

A Física é uma parte das ciências que se dedica ao estudo de
fenômenos naturais. A Biologia é voltada para seres vivos e a
Química para interações moleculares e atômicas, mas há mo-
mentos em que essas e outras áreas do conhecimento se mis-
turam dando origem à novos ramos do conhecimento, como a
Bio Física, Radioatividade, Física e Química Quânticas entre
outras.
A Ótica é mais uma área do conhecimento cientí�co com inú-
meras aplicações não somente na física. Por exemplo, no que
diz respeito à mistura de tintas podemos traçar um paralelo
com as artes, ou talvez o que é mais imediato: uso de óculos e
outros instrumentos óticos em diversas áreas como a Biologia e
a Astronomia. Vamos então começar a discutir o tema de nossa
aula: a Ótica.
Muitos �lósofos conhecidos, como Platão, Aristóteles, Ptolo-
meu e outros menos conhecidos como o Árabe Alhazen, desen-
volveram teorias sobre o que é luz e a interação humana com a
luz. Uma das primeiras teorias, que hoje sabemos estar errada,
é a chamada teoria da emissão, que explica a visão como sendo
um sentido parecido com o tato. A ideia é que o olho lança al-
guma coisa e esta coisa �toca� os objetos a nossa volta e assim
podemos perceber o que está à nossa volta. Esta é uma con-
cepção que muitas pessoas ainda possuem (pesquisas apontam
que 50% da população adulta acredita nesta teoria(1)), e por
essa razão é um assunto bem abordado no ENEM.
O objeto de estudo da Ótica é, inicialmente, a luz. Mais para
frente abrangeremos mais objetos de estudos, como os raios X,
a radiação emitida por celulares e redes Wi-Fi entre outras.
Atualmente a Ótica é dividida em três grandes grupos:

1. Ótica Geométrica
Trata a luz como uma entidade geométrica (raio luminoso
representado por segmentos de retas) sem se preocupar
com a natureza da luz, ou seja, esta linha estuda os resul-
tados sem se preocupar o que é a luz. Usaremos esta ideia
para estudarmos a refração (mudança da direção da luz
quando muda de meio) e a re�exão, sendo possível estu-
darmos os espelhos esféricos, as lentes e os instrumentos
óticos construídos com estes objetos tais como microscó-
pios e telescópios.

2. Ótica Física
Trabalha um comportamento ondulatório que a luz apre-
senta sob certas circunstâncias. A luz se comporta como a
onda produzida em um lago e portanto sofre difração (des-
vio quando interage com obstáculos), interferência (duas
ondas podem interagir de forma a uma destruir o compor-
tamento da outra), e polarização (a direção de oscilação
pode ser �ltrada/selecionada).

3. Ótica Quântica
Estuda a interação da luz com os átomos. A luz se com-
porta como partícula sob certas circunstâncias, mas como
onda em outros momentos. Por isso diz-se que a luz pos-
sui um comportamento dual. Vocês só verão isso quando
verem a chamada Física Moderna.

Nós vamos nos focar no primeiro dos três itens. Vamos começar
então.

CONCEITOS INICIAIS

Nós vamos estudar aÓTICAGEOMÉTRICA, ou seja, nosso
objeto de estudo é a luz (�Ótica�) e iremos tratar cada elemento
de luz como se fosse um segmento de reta orientado, ou seja,
como um ente geométrico (�Geométrica�). Então vamos come-
çar caracterizando o que é um raio de luz.
Seja uma fonte de luz qualquer, como uma pequena lâmpada.
Quando está acesa, esta emite luz em todas as direções, daí
podemos dizer que a lâmpada emite raios de luz para todas as
direções. Veja a representação a seguir:

RAIO DE LUZ

Note que a fonte produz uma in�nidade de raios de luz e apenas
um elemento de luz é o que podemos realmente chamar de raio
luminoso.
Com isso podemos começar a falar de fontes luminosas.

FEIXE DE LUZ

Um conjunto de raios luminosos é chamado de feixe de luz.
Este feixe pode ser real ou virtual; paralelo ou convergente ou
divergente. Vamos estudar algumas nomenclaturas que serão
extremamente úteis na hora de estudarmos as lentes e os espe-
lhos (planos e esféricos).

FEIXE PARALELO
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PINCEL CÔNICO DIVERGENTE

PINCEL CÔNICO DIVERGENTE

PINCEL CÔNICO CONVERGENTE

PINCEL CÔNICO CONVERGENTE

FONTES LUMINOSAS

Qualquer corpo que, de alguma forma, emite luz pode ser con-
siderado uma fonte de luz. Entretanto alguns corpos não pro-
duzem a luz que emitem (como a lousa na sala de aula), mas
outros, como o Sol ou as lâmpadas da classe, emitem a luz que
emitem. Chamamos de fontes primárias os corpos que pro-
duzem a luz que emite enquanto que corpos que apenas re�etem
luz são chamados de fontes secundárias.

EXEMPLOS DE FONTES PRIMÁRIAS

EXEMPLOS DE FONTES SECUNDÁRIAS

As fontes de luz também podem ser caracterizadas como pon-
tuais ou extensas. Essa classi�cação se refere ao seu tamanho

e, é claro, que uma mesma fonte pode se comportar como pon-
tual ou extensa dependendo da distância que nos encontramos
da fonte. Uma regra geral é que fontes pequenas são pon-
tuais e fontes grandes são extensas, assim as lâmpadas da
sala de aula são fontes extensas. As estrelas visíveis no céu são
corpos celestes muito maiores que o Sol (e muito maior que o
planeta Terra), mas mesmo assim são consideradas fontes pon-
tuais devido à nossa distância à elas.
De forma geral, uma fonte pontual emite luz na forma de um
pincel cônico real e divergente. Uma fonte de luz extensa se
comporta como possuindo in�nitas fontes pontuais distribuídas
ao longo de todo o objeto. Veja esquema abaixo:

A LUZ COMO ONDA

Como dito anteriormente, a luz possui comportamento ondu-
latório. Ela é na verdade a junção de duas ondas que oscilam
no espaço e no tempo: uma parte proveniente de um campo
elétrico e uma de um campo magnético. O campo elétrico é um
medidor de forças elétricas que está relacionado às cargas elé-
trica, uma característica intrínseca à algumas partículas como o
elétron (uma partícula elementar, isto é, não se divide em sub-
partículas) e o próton (que se subdivide em outras partículas
ainda menores, chamadas de quarks). Já o campo magnético é
um mediador de forças magnéticas, que se relaciona à ímãs (a
bússola é um exemplo disso). A �gura 1 apresenta um esboço
do que seria a luz:

Figura 1: Onda Eletromagnética

Estes campos elétricos e magnéticos oscilam no tempo e quanto
mais rápidos eles oscilam maior será a frequência da onda cor-
respondente. Nosso olho reconhece diversas frequências da luz...
A luz branca corresponde à uma composição (mistura) de todas
as cores visíveis. As sete cores do arco-íris corresponde à todo
o espectro visível. Vamos começar com as cores dos arco-íris:
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AS CORES VISÍVEIS

Talvez você se pergunte: �Mas existem tantas cores... Porque
só sete?�
Na verdade esta é apenas uma classi�cação arbitrária de cores,
mas a sequência apresentada segue, de cima para baixo, uma
sequência da onda de menor para a maior frequência. Outra
coisa: apesar de estarmos estudando a Ótica Geométrica, por
vezes faremos referência ao comportamento ondulatório da luz,
como no caso da dispersão cromática, que é visível nos arco-íris
e em prismas. Observe o desenho abaixo onde está representado
um prisma e um raio luminoso incidindo uma de suas faces. A
luz, ao sair do prisma, é decomposta em diversas cores que clas-
si�camos conforme o quadro completado anteriormente.

Vermelho
Alaranjado
Amarelo
Verde
Azul
Anil
Violeta

Figura 2: Dispersão da luz branca ao passar por um prisma

Quando a luz atravessa a interface entre dois meios, sob certas
condições, elas se desviam. Quando maior a frequência, maior

o desvio.
Fontes de luz podem também serem caracterizadas como fontes
monocromáticas (composta de raios de luz que possuem ape-
nas uma única frequência) ou fontes policromáticas (com-
posta de raios de luz com duas ou mais frequências).

VELOCIDADE DA LUZ

Você já deve ter visto o que é velocidade em algum momento:
é a medida de quão rápido se atravessa uma distância. Por
exemplo, um veículo a 80 km/h percorre uma distância de 80
km em uma hora, caso não altere sua velocidade. A luz, assim
como o som e objetos em geral, possuem uma velocidade. A
luz, por sua vez, não é instantânea, isto é, se você acender uma
lanterna apontando-a para um objeto distante, este objeto não
será iluminado instantaneamente mas a luz levará certo tempo
para atingi-lo.
Entretanto, se você tentar medir essa velocidade você certa-
mente se frustrará pois a velocidade da luz é muito alta: a essa
velocidade, você daria cerca de sete voltas na Terra em apenas
um segundo!!! Essa velocidade é de:

300.000 km/s

Uma volta em torno da Terra ao longo do Equador, sem con-
siderar o relevo, tem cerca de 40.000 km. Lembre-se de que
velocidade é:

v =
∆s

∆t
Para exercitar: sabendo que a luz produzida pelo Sol demora
cerca de 500 segundos para atingir a Terra, determine a distân-
cia da Terra ao Sol.

O ANO-LUZ

O ano-luz é uma medida de distância! É usual na astrono-
mia, uma vez que estamos tratando de distâncias absurdamente
grandes...
Esta unidade de medida corresponde a distância percorrida pela
luz em um ano, assim você mesmo(a) pode determinar quantos
km corresponde um ano-luz.
Dado: um ano corresponde à 3 · 107 s
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MEIOS TRANSPARENTES, TRANSLÚCIDOS E
OPACOS

Voltando a falar de luz, podemos classi�car os meios por onde
ela passa como sendo meios que permite a total passagem da
luz (meios transparentes) e portanto nos deixam ver o que se
encontra do outro lado; meios que permite a passagem da luz de
forma parcial e que portanto não nos permite ver com total ni-
tidez o que se encontra do lado oposto (meios translúcidos); por
�m, existem meios que não permite a passagem da luz (meios
opacos) e não permite ver absolutamente nada que se encontra
do outro lado. Vejamos alguns exemplos:

EXEMPLOS DE MEIOS TRANSPARENTES

EXEMPLOS DE MEIOS TRANSLÚCIDOS

EXEMPLOS DE MEIOS OPACOS

É interessante notar que um mesmo material pode se comportar
de maneira diferente. Por exemplo, a água e o ar: em quanti-
dades pequenas eles se comportam como materiais totalmente
transparentes, mas em grande quantidade eles vão se tornando
translúcidos e até mesmo opacos. Como exemplo, tomamos a
água do mar: conforme se adentra no mar o meio à sua volta
vai �cando cada vez mais escuro até encontrar uma região, a
algumas centenas de metros, totalmente escura. Isso porque a
água, além da sujeira contida na água, acaba absorvendo parte
da luz incidente. Como a absorção não é signi�cativa há pou-
cos metros de profundidade, podemos considerar a água parada
como transparente, dede que em pequenas quantidades
Veja a seguir um esquema que representa a propagação da luz
no interior de meios transparentes, translúcidos e opacos.

Figura 3: Tipos de meios

FENÔMENOS ÓTICOS

No desenho anterior, apresentado na �gura 3, você deve ter no-
tado que a luz se desviou da direção original. Este é um dos
fenômenos óticos que vamos estudar e chama-se refração. Os
outros dois fenômenos que vamos ver agora é a re�exão e a
absorção.
REFLEXÃO: quando a luz incide em um objeto e volta para
o meio de propagação original, como quando incidimos uma luz
laser no espelho.
REFRAÇÃO: quando a luz incide em um meio e o atravessa.
Geralmente essa travessia é acompanhada de um desvio da di-
reção da luz, mas isso não ocorre sempre
ABSORÇÃO: a luz, ao incidir em um meio, não é re�etida
(volta para o meio de onde veio) nem é refratada (atravessa
para o outro meio). Dizemos que o meio absorveu a luz. Nesse
caso, dizemos que a energia luminosa se transformou em outra
forma de energia, como calor (exemplo disso é quando o carro
�ca exposto ao Sol durante o dia e ele se aquece).
Note que estes três fenômenos podem ocorrer simultaneamente,
ou seja, eles NÃO são eventos excludentes! Voltaremos a
falar mais desse assunto no próximo material.

PARA SABER MAIS, MUITO MAIS!!!

Material usado na produção deste material didático e conteúdo
complementar, sugerido além do livro texto usual.
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