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DIOPTROS PLANOS
Se estivermos em um dos meios que formam o

dioptro plano, a visualização que teremos do
objeto no outro meio será afetada pela refração

da luz.
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DIOPTROS PLANOS
Olhando "de cima" como fica?

 



DIOPTROS PLANOS
Olhando "de cima" como fica?

Como saber então a distancia real do objeto?
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MOTIVADOR DE QUESTÕES
Saber a distancia real dos objetos refratados

para o observador.



QUESTÃO DE FIXAÇÃO
Considere um peixe a uma profundidade de 1m e

um observador, fora d'água, com olhos à 1m da
superfície da água. Se o índice de refração da água é

igual a 4/3 e o do ar igual a 1, qual a distância
aparente entre o olho do observador e o peixe?
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Sabe-se que: 

 
 
 

Dados: Nar = 1; Nágua = 4/3; p' = ?; p = 1



QUESTÃO DE FIXAÇÃO
Sabe-se que: 

 
 
 

Dados: Nar = 1; Nágua = 4/3; p' = ?; p = 1
Então:

1/(4/3) = p'/1
p' = 3/4



QUESTÃO DE FIXAÇÃO
Ainda não acabou! 
Vamos de desenho



QUESTÃO DE FIXAÇÃO
Ainda não acabou! 

D = p' + 1
D = 1,75m
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Exemplos reais - calor



MIRAGENS
Exemplos reais - frio



QUESTÃO DE
CONTEXTUALIZAÇÃO

(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.
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MEIOS HOMOGÊNEOS

Lembrando sempre: quando a luz passa de um meio de menor índice de refração para um de maior
índice de refração, a refração aproxima-se da linha normal. Assim também ocorre na situação oposta.



REFRAÇÃO EM MEIOS
HOMOGÊNEOS E HETEROGÊNEOS

QUANDO A DIREÇÃO DA LUZ COINCIDE COM A LINHA NORMAL, NÃO HÁ REFRAÇÃO!!!
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LÂMINAS DE FACES
PARALELAS

FÓRMULA MÁGICA



(Unirg - Modificada) Um policial armado com um fuzil de assalto equipado com uma mira laser
aponta para um alvo que se encontra atrás de uma janela com um vidro transparente e espesso,
como mostrado na figura abaixo. A espessura D do vidro é igual a 2,00 cm, o índice de refração do
vidro é igual a 1,5 e o índice de refração do ar é praticamente igual a 1. As trajetórias da bala e do
feixe de luz laser incidem na janela de vidro com um ângulo de θ = 60º em relação à reta normal. O
vidro da janela tem uma baixa tenacidade e oferece pouca resistência à passagem da bala, de modo
que esta segue com sua trajetória retilínea praticamente inalterada. Ao passo que a luz do laser
sofre um desvio x levando o policial a mirar em um ponto diferente do que o cano da arma aponta.
Com base nessas informações, o desvio x em relação ao ponto alvo e ao ponto atingido será
aproximadamente igual a:

cos(24) = 0,91
sen(24) = 0,41
cos(36) = 0,81
sen(36) = 0,58
sen(60) = 0,87

QUESTÃO DE FIXAÇÃO



Bom, observe que:

nAR.sen(i) = nVIDRO.sen(r)

Dessa forma:

1.sen(60) = 1,5. sen(r)

Assim:

sen(r) = sen(60)/1,5                    n1.sen(i) = n2.sen(r)



Bom, observe que:

nAR.sen(i) = nVIDRO.sen(r)

Dessa forma:

1.sen(60) = 1,5. sen(r)

Assim:

sen(r) = sen(60)/1,5

sen(r) = 0,87/1,5

Logo, temos que:

sen(r) = 0,58

Pela tabela ao lado, observe que:

r = 36º





Por fim, utilizando nossa fórmula mágica para lâminas de faces paralelas, temos:

D = 2 . sen (60 - 36)
                      cos (36)



Por fim, utilizando nossa fórmula mágica para lâminas de faces paralelas, temos:

D = 2 . sen (60 - 36)
                      cos (36)

Então, temos:

D = 2 . sen (24)
          cos (36)

D = 2 . 0,41
           0,81

D =    0,82
           0,81

D =    1,015 cm
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Observe que i1 = (d1 + r1) 
                           i2 = (d2 +r2)
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REFRAÇÃO EM PRISMAS



(ENEM 2018 - Modificada) Afigura representa um prisma óptico, constituído de um material
transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um
feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após
ser refletido por um espelho. Incide num flime para fotografia colorida, revelando três pontos.

Observando os pontos luminosos revelados no flime, de baixo para cima, constatam-se as seguintes
cores:
a) Vermelha, verde, azul.
b) Verde, vermelha, azul.
c) Azul, verde, vermelha.
d) Vermelha, azul, verde.

QUESTÃO DE FIXAÇÃO
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MUITO OBRIGADA/O 
PELA ATENÇÃO!

#FiqueEmCasa
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NÃO PERCAM A PRÓXIMA
AULA!


