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PLANOS
Refração em dioptros



PLANOS
Refração em dioptros

O dioptro plano apresenta dois meios transparentes e homogêneos separados 
por uma superfície plana. Como exemplo, podemos citar a superfície de lagos 
ou piscinas que separa a água do ar. Se estivermos em um dos dois meios 
que formam o dioptro plano, a visualização que teremos do objeto no 
outro meio será afetada pela refração da luz.



Meio menos refringente
Caso 1: 



Meio menos refringente
Caso 1: 



Meio mais refringente
Caso 1: 



GENERALIZANDO



FIXANDO O ASSUNTO...

Considere um peixe a uma profundidade de 1,0m e um observador fora d’água, com os

olhos a uma distância de 1,0m da superfície da água.

Sendo o índice de refração absoluto da água igual a 4/3, determine:
a) Para o observador, qual a distância aparente entre seu olho e o peixe?
b) Para o peixe, qual a sua distância aparente ao olho do observador?



SOLUÇÃO (aquele que só sai com 2 
litros de água)

n(observador)/n(objeto) = p’/p

a) 1/(4/3) = p’/1
p’ = 0,75m
D = 1 + 0,75
D = 1.75m

b) (4/3)/1 = p’/1
p’ = 4/3 = 1,33
D = 1 + 1,33
D' = 2.33m



NEGATIVA
Refração 
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NEGATIVA
Refração 

Ao invés de cruzar essa linha, como ocorre quando 
ambos os meios têm índices de refração positivos 
(figura a), o raio permaneceria sempre do mesmo lado 
da normal (figura b).



FIXANDO O ASSUNTO...

Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos Estados Unidos, 
construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se 
metamaterial um material óptico artificial, tridmensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de 
onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem 
sido chamado de "canhoto". Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a 
refração da luz ao passar do ar para esse meio?



E essa tal refração
Tem consequências



atmosférica
Refração 

Em nossos estudos sobre óptica vimos que a atmosfera não é 
considerada um meio homogêneo, desta forma quanto mais nos 
afastamos da superfície terrestre ela se torna mais rarefeita, assim 
quanto menor for a densidade menor será o índice de refração. Por 
isso que vemos um astro em uma posição aparente P’ diferente da 
posição real P quando o observamos da superfície terrestre.



MEGARIMMIRAGEM

Em dias quentes é normal avistarmos as imagens 
perto do solo um pouco “tremulas”, isso ocorre 
porque o solo esta muito quente deixando o ar ao 
seu redor mais denso do que o ar acima dele, 
sabendo que a luz percorre com uma velocidade 
maior no ar menos denso e conhecendo a lei da 
refração, afirmamos que um grande aumento na 
velocidade provocara um grande aumento no 
ângulo de incidência, logo a luz sofrera reflexão 
total. assim concluímos que a luz de um objeto 
avistado no asfalto, por exemplo, não esta sendo 
refletido pela superfície da água, ela apenas esta 
sofrendo reflexão total.
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Em dias quentes é normal avistarmos as imagens 
perto do solo um pouco “tremulas”, isso ocorre 
porque o solo esta muito quente deixando o ar ao 
seu redor mais denso do que o ar acima dele, 
sabendo que a luz percorre com uma velocidade 
maior no ar menos denso e conhecendo a lei da 
refração, afirmamos que um grande aumento na 
velocidade provocara um grande aumento no 
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Fata Morgana



FIXANDO O ASSUNTO...

(ENEM 2015) Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno ótico 
conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça 
sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água 
fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o 
observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores 
da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da 
visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o 
horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com 
águas calmas no escuro.

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a
a) ressonância.
b) refração.
c) difração.
d) reflexão.
e) difusão.



TÁ NA CARA ENTRANDO PELA VENTA...

(ENEM 2015) Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno ótico 
conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça 
sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água 
fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o 
observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores 
da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da 
visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o 
horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com 
águas calmas no escuro.

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a
a) ressonância.

b) refração.
c) difração.
d) reflexão.
e) difusão.



EXPERIMENTA PAPAI!


