
Apostila de Física 33 – Introdução à Óptica 
Geométrica 

 

1.0 Definições 
 

 Raios de luz – Linhas orientadas que representam, graficamente, a direção e o 

sentido de propagação da luz. 

 Conjunto de raios de luz – Feixe de luz: 

 Convergente – Os raios se encontram em 1 ponto: 

 

 

 

 

 

 Divergente – Os raios partem de 1 ponto e se espalham: 

 

 

 

 

 

 Paralelo – Os raios são paralelos entre si: 

 

 

 

 

 Corpo luminoso: 

 Corpos que produzem e emitem luz. 

 Fontes primárias de luz. 

 Corpo iluminado: 

 Corpos que reenviam para o espaço a luz que recebe de outros corpos. 

 Fontes secundárias de luz. 

 Fontes de luz – Corpos luminosos e iluminados. 

 Fonte puntiforme ou pontual – A fonte de luz tem dimensões desprezíveis em 

confronto com as distâncias que a separam de outros corpos. 

 Fonte extensa – A fonte de luz tem dimensões significativas em confronto com 

as distâncias que a separam de outros corpos. 

 O conceito de fonte puntiforme e extensa é relativo – Uma mesma fonte de luz 

pode ser pontual e extensa, dependendo da distância do referencial. 

 Luz simples ou monocromática – Luz de uma só cor. 

 Luz composta ou policromática – Luz de várias cores resultante da superposição 

de luzes de cores diferentes. 

 Luz branca – Superposição de luzes monocromáticas – è evidenciado quando 

ocorre sua decomposição. 

 Todas as luzes possuem uma velocidade de propagação no vácuo de 

aproximadamente 300.000 Km/s. 

 Em meio material, a velocidade da luz varia conforme o tipo de luz 

monocromática – Valor menor que a velocidade da luz no vácuo. 

 



 Ano-luz: 

 Unidade de comprimento usada na mediação de distâncias astronômicas. 

 Distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano. 

 1 ano-luz é igual a aproximadamente 9,5 . 10¹² Km. 

 

2.0 Meios Transparentes, Translúcidos e Opacos 
 

 Meios transparentes: 

 Meios materiais que permitem a visualização de objetos com nitidez. 

 Permitem a propagação da luz, a qual segue trajetórias regulares. 

 

 

 Meios translúcidos: 

 Meios materiais que permitem a visualização de objetos sem nitidez. 

 Permitem a propagação da luz, a qual segue trajetórias irregulares. 

 

 

 Meios opacos: 

 Meios materiais que não permitem a visualização de objetos. 

 Não permitem a propagação da luz. 

 

 

 

 

 

 Material homogêneo – As propriedades relativas a um elemento de volume são 

as mesmas, qualquer que seja o elemento considerado. 

 

3.0 Fenômenos Ópticos 
 

 Reflexão regular: 

 O feixe de raios paralelos que se propaga no meio incide sobre a superfície 

e retorna ao meio. 

 Mantém o paralelismo. 

 

 

 

 

 

 

 Reflexão difusa ou difusão: 

 O feixe de raios paralelos que se propaga no meio incide sobre a superfície 

e retorna ao meio. 

 Não mantém o paralelismo e espalha-se por todas as dimensões. 

 A difusão deve-se às irregularidades da superfície. 

 Responsável pela visão dos objetos que nos cercam. 

 

 



 Refração de luz: 

 O feixe de raios paralelos que se propaga no meio incide sobre a superfície 

e passa a se propagar no meio. 

 Refração de luz regular – Mantém o paralelismo. 

 Refração de luz difusa – Não mantém o paralelismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Absorção de luz: 

 O feixe de raios paralelos que se propaga no meio incide sobre a superfície 

e não retorna nem se propaga ao meio. 

 Ocorre absorção de luz – Luz é energia, por isso ocorre aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos fenômenos ópticos, os feixes refletidos ou refratados possuem uma energia 

luminosa menor que a do feixe inicial – Uma parte da energia é sempre absorvida. 

 Corpo negro – Absorção total de luz. 

 Corpo branco – Predomina a difusão de luz. 

 Superfície metálica bem polida – Predomina a reflexão regular. quase não 

havendo difusão e absorção. 

 Superfície de separação entre 2 meios homogêneos e transparentes – Predomina 

a refração para uma incidência pouco oblíqua. 

 

4.0 Cor do Corpo por Reflexão 
 

 A luz branca pode ser dividida em sete cores principais – Vermelho, alaranjado, 

amarelo, verde, azul, anil e violeta. 

 A cor que um corpo apresenta por reflexão é determinada pelo tipo de luz que 

ele reflete difusamente. 

 Corpo de cor branca – Reflete difusamente todas as luzes. 

 Corpo de cor preta – Absorve todas as luzes. 

 Corpo com cores puras – Refletem exclusivamente uma dada cor e absorvem 

qualquer outra, refletem todas ou absorvem todas as componentes. 

 Na prática – Os corpos refletem porcentagens diferentes da luz solar neles 

incidente. 

 

 

 

 

 



4.1 Azul do Céu 
 

 As vezes, a cor de um corpo por reflexão pode ser diferente da cor por refração. 

 As cores violeta e azul sofrem maior difusão ao atravessarem a atmosfera 

terrestre – Se a distância percorrida não for muito grande são essas as componentes que 

chegam em maior proporção. 

 Não vemos o céu violeta porque nossos olhos são mais sensíveis à luz azul. 

 As gotas de chuva que formam nuvens apresentam os mais diversos tamanhos e 

difundem todas as componentes da luz solar, por isso vemos as nuvens de cores 

brancas. 

 No nascer e pôr-do-sol, a luz vermelha é a que menos se difunde e portanto a 

que se propaga mais facilmente pela atmosfera, por isso vemos o céu e Sol 

avermelhados. 

 

4.2 Classificação das Cores 
 

 Cores primárias: 

 Cores que, quando combinadas, geram a cor branca. 

 Vermelho, verde e azul. 

 Cores secundárias: 

 Cores originárias da superposição de 2 cores primárias. 

 Amarelo, magenta e ciano. 

 A cor branca pode ser obtida pela superposição de uma cor secundária e uma cor 

primária que não entra na composição da cor secundária. 

 Cores complementares – 2 luzes coloridas superpostas que produzem a luz 

branca. 

 

5.0 Princípios Ópticos 
 

5.1 Princípio da Propagação Retilínea da Luz 
 

 Nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. 

 Sombra projetada – Região na superfície que não recebe luz. 

 Sombra – Região entre o objeto e a sombra projetada que não recebe luz. 

 Penumbra – Região que recebe luz apenas de alguns pontos da fonte luminosa. 

 Em fontes puntiformes, definem-se a sombra projetada e a sombra. 

 Em fontes extensas, definem-se a sombra e a penumbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.1 Eclipse 
 

 Eclipse solar – Ocorre quando a sombra e a penumbra da Lua, determinadas pela 

luz do Sol, interceptam a superfícies da Terra. 

 Eclipse solar total – Ocorre para um observador situado na região de 

sombra. 

 Eclipse solar parcial – Ocorre para um observador na região de penumbra 

 

 

 

 

 

 Eclipse lunar – Ocorre quando a Lua penetra na região de sombra determinada 

pela luz do Sol ao tangenciar a Terra. 

 

 

 

 

 

 Eclipse anular do Sol – Ocorre quando o prolongamento do cone de sombra da 

Lua intercepta a superfície terrestre. 

 

 

 

 

 

5.1.2 Câmara Escura de Orifício 
 

 Caixa de paredes opacas, possuindo uma delas um pequeno orifício. 

 Uma fonte de luz é colocada na frente da câmara. 

 Os raios de luz que partem do objeto determinam na parede oposta ao orifício 

uma figura semelhante ao objeto e invertida. 

 A relação entre a altura do objeto, a altura da imagem, a distância do objeto à 

câmara e o comprimento da câmara é obtido pela semelhança de triângulos: 

 

 

 
m – Altura do objeto. 

n – Altura da imagem. 

a – Distância do objeto à câmara. 

b – Comprimento da câmara. 

 

 Aumentando-se o diâmetro do orifício, diminui-se a nitidez da imagem, 

aumentando sua luminosidade. 

 

 

 

 

 



5.1.3 Ângulo Visual 
 

 O ângulo visual é o ângulo que o observador vê os pontos extremos de um 

objeto. 

 O ângulo visual depende da extensão do objeto e de sua posição em relação ao 

observador. 

 Quanto maior a distância, menor é o ângulo visual e menor parece ser o objeto. 

 Limite de acuidade visual: 

 Menor ângulo visual sob o qual o observador vê os pontos extremos de um 

objeto. 

 Olho humano – Ordem de 1 minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Princípio da Reversibilidade dos Raios de Luz 
 

 A trajetória seguida pela luz independe do sentido do percurso. 

 

5.3 Princípio da Independência dos Raios de Luz 
 

 Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se os 

outros não existissem. 


