
PROF. DANILO PRINCÍPIOS DA ÓTICA GEOMÉTRICA � TERCEIRO ANO � 13/02/2016
FOLHA 03

Após esta aula, a lista "INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA
ÓTICA"pode ser feita por completo.

EXERCÍCIOS

1. Suponha que você tenha em mãos quatro corpos esféricos:
A, B, C e D. Os corpos A, B e C foram pintados com cores
de pigmentos puros respectivamente nas cores vermelho, verde
e azul enquanto que o corpo D foi recoberto por uma tinta de
coloração preto fosco (isto é, com negro de fumo � carvão). As
quatro esferas são levadas para uma sala e iluminadas com luz
monocromática vermelha. Quais as respectivas cores com que
enxergaremos todos os corpos?

PRINCÍPIOS DA ÓTICA GEOMÉTRICA

Os princípios da ótica geométrica são:

1. Princípio da propagação retilínea da luz

2. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos

3. Princípio da independência dos raios de luz

4. Princípio de Fermat

Vamos ver um a um.

PRINCÍPIO DA PROPAGAÇÃO RETILÍNEA
DA LUZ

Em um meio homogêneo e transparente, a luz se
propaga em um caminho retilíneo.

Com este princípio básico podemos estudar a formação das so-
bras e entender o fenômeno do eclipse. Vamos começar pelas
sobras.
Primeiro, vamos estudar a sombra produzida por uma fonte
pontual:

Utilizando conhecimentos de matemática (semelhança de triân-
gulos) podemos relacionar alguns comprimentos e áreas. Vamos
começar com um problema mais simples: uma fonte pontual no
teto de uma sala e uma placa quadrada, representada a seguir
como sendo pela linha horizontal de lado l:

A sala possui altura H enquanto que a placa quadrada está
a uma distância h da fonte. O lado da sombra quadrada é L.
As relações encontradas são:

Sendo K a constante de proporcionalidade entre os triângu-
los FAB e FCD. Supondo que a área da placa seja a e a área da
sombra seja A, qual será a relação entre ambas e a constante
de proporcionalidade K?

Na verdade esta relação vale para qualquer que seja o formato
da placa, assim, pela �gura a seguir
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temos a seguinte relação:

Elementos da sombra:
Vimos a sombra de uma fonte pontual, mas e se a fonte for
um corpo extenso? Pois é, ela vai produzir uma sombra não
muito nítida. A sombra pode então ser dividida em umbra e
penumbra, como na �gura a seguir:

Eclipses:
Um exemplo fonte de luz extensa é o nosso Sol. Vamos então

entender um fenômeno bem grande que envolve a sobra de um
corpo extenso iluminado por uma fonte extensa: vamos falar-
mos de eclipses. Primeiramente você já viu algum?
Existem dois tipos: o lunar, que é quando

e o solar, que é quando

Eclipse Solar:

Eclipse Lunar:
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Câmara escura de orifício:
Uma aplicação para o que vimos e este será o primeiro sistema
de formação de imagens que veremos é a câmara escura de ori-
fício.
Vamos entender do que se trata: uma caixa qualquer (pode
ser de sapatos) com um pequeno orifício em um de seus lados,
como representado abaixo, produz uma imagem em seu interior.

Esta imagem é invertida (tanto na vertical como na horizontal).
Note que quanto maior o orifício, maior o brilho da imagem no
fundo da caixa (mais luz entra), porém menos nítida será a
imagem (um ponto aparecerá como um borrão).

Para que você possa enxergar esta imagem, você deve estar den-
tro da caixa! Mas, como você provavelmente estará do lado de
fora da caixa, como poderá acreditar em seu professor? Como
saber que a imagem será formada?
A solução é trocar o fundo (onde a imagem será formada): você
deve usar uma caixa opaca, como uma caixa de sapatos, feita
de papelão, porém o fundo deve ser translúcido. Lembra de
algum material translúcido? Que tal o

Para isso você, pode-se cortar o fundo da caixa (o lado oposto
ao orifício) e colar um papel vegetal.
Observe novamente a câmara representada abaixo:

Temos as seguintes relações:

Ângulo visual:
Você já deve ter notado que quando um objeto está distante
ele parece bem menor. Na verdade, o tamanho de um objeto
qualquer, digamos um prédio, não depende de onde você está,
mas o ângulo visual é que muda. Em astronomia, é comum usar
o termo tamanho angular como sinônimo de ângulo visual.
Seja um objeto qualquer representado pela seta a seguir. Quando
a distâncias diferentes, eles são vistos através de ângulos visuais
diferentes: α e β:

Vamos fazer dois exercícios como exemplos.

EXERCÍCIOS

2. Você observa que um edifício projeta no solo uma sombra
de 30 m de comprimento no mesmo instante que uma haste
vertical de 50 cm de altura projeta no solo uma sombra de
comprimento 0,80 m. Determine a altura do edifício.1

3



PROF. DANILO PRINCÍPIOS DA ÓTICA GEOMÉTRICA � TERCEIRO ANO � 13/02/2016

PRINCÍPIO DA REVERSIBILIDADE DOS
RAIOS LUMINOSOS

Este princípio nos diz que:

A trajetória de um raio luminoso não depende do
sentido de propagação.

Observe um exemplo a seguir:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS
RAIOS DE LUZ

Este princípio nos diz que:

A trajetória de um raio luminoso não é in�uenciada
por outro raio de luz. Isto é, quando dois ou mais
raios de luz se cruza, cada um segue sua trajetória

como se os demais não existissem.

Observe um exemplo a seguir:
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Note que este princípio já foi aplicado no estudo da câmara es-
cura de orifício.

PRINCÍPIO DE FERMAT

Este princípio nos diz que:

Suponha dois pontos A e B. Seja um raio de luz que
sai de A e atinge B: este raio de luz percorrerá a

trajetória que minimiza o tempo.

Suponha que o ponto A seja uma fonte pontual de luz e que
esteja dentro da água. Sabemos que a luz na água é mais lenta!
Se um raio sai do ponto A e tinge o ponto B, que é o olho de um
observador, então a trajetória deste raio será aproximadamente
o seguinte:

EXERCÍCIOS EXTRAS

4. Uma placa retangular de madeira tem dimensões 40 cm x
25 cm. Através de um �o que passa pelo baricentro, ela é presa
ao teto de uma sala, permanecendo horizontalmente a 2,0 m do
assoalho e a 1,0 m do teto. Bem junto ao �o, no teto, há uma
lâmpada cujo �lamento tem dimensões desprezíveis. A área da
sombra projetada pela placa no assoalho vale, em m2,
a) 0,90
b) 0,40
c) 0,30
d) 0,20
e) 0,10

5. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um
prédio, que se apresenta com altura de 5,0 cm. Aumentando-se
100 m a distância do prédio à câmara, a imagem se reduz para
4,0 cm de altura. Determine a distância do prédio à câmara na
situação inicial que se encontrava.
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6. A �gura abaixo mostra um eclipse solar no instante em
que é fotografado em cinco diferentes pontos do planeta.

Três dessas fotogra�as estão reproduzidas abaixo.

As fotos poderiam corresponder, respectivamente, aos pontos:
a) III, V e II.
b) II, III e V.
c) II, IV e III.
d) I, II e III.
e) I, II e V.

7. O orifício de uma câmara escura está voltada para o céu,
numa noite estrelada. A parede oposta ao orifício é feita de
papel vegetal translúcido. Um observador que está atrás da
câmara, se olhasse diretamente para o céu, veria o Cruzeiro do
Sul conforme o esquema I.

Olhando a imagem, no papel vegetal, por trás da câmara, o
observador vê o Cruzeiro do Sul conforme o esquema:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

8. Um jovem, em uma praia do Nordeste, vê a Lua a Leste,
próxima ao mar.
Ele observa que a Lua apresenta sua metade superior iluminada,
enquanto a metade inferior permanece escura. Essa mesma si-
tuação, vista do espaço, a partir de um satélite arti�cial da
Terra, que se encontra no prolongamento do eixo que passa pe-
los polos, está esquematizada (parcialmente) na �gura, onde J
é a posição do jovem.

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

FASES DA LUA

PARA SABER MAIS, MUITO MAIS!!!

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

1. RAMALHO, NICOLAU & TOLEDO, Os Fundamentos
da Física, Volume 2, Capítulo 10
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