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definições

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

REFRAÇÃO

Ângulo de incidência: ângulo entre o raio
incidente e a reta normal;

Ângulo de refração: ângulo entre a normal e o
raio refratado.

Ao mudar de um meio para o outro, existe uma
mudança de velocidade. Podemos medir essa
diferença através do índice de refração.

Sejam: N: índice de refração do meio; c: a velocidade da
luz no vácuo E v: a velocidade da luz no meio.



LEIS DA REFRAÇÃO

reflexão total
Seja um cenário onde a luz parte de um meio com
índice de refração maior para um meio com índice
menor.

Ao aumentar o ângulo de incidência, o raio de
refração vai se aproximando do limite entre os dois
meios. Quando o ângulo de refração for 90º, o raio
refratado coincidirá com esse limite. Nesse caso em
especifico, o ângulo de incidência é chamado de
ângulo limite e temos que:

1ª Lei: Raio incidente, raio refratado e a reto
normal são coplanares;
2ª Lei (Lei de Snell-Descartes): Sejam n1 e n2,
índices de refração respectivamente do meio 1 e
do meio 2. Temos que:
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DIOPTRO PLANO
Seja um cenário onde temos dois meios diferentes,
homogêneos e transparentes.

Quando um observador vê um objeto que está no
outro meio, existe uma distorção em relação à
verdadeira localização desse objeto.

Sejam:

Todo raio cujo ângulo de incidência for maior que o
ângulo limite, será refletido.

REFRAÇÃO



CLASSIFICAÇÃO

LENTES ESFÉRICAS

ELEMENTOS

Foco;

Antiprincipal: é o ponto que tem o dobro da
distância do foco com a lente;

Centro ótico (O): é o ponto onde o eixo optico
encontra a lente.

OBS:Existem dois pontos de cada elemento, um de
cada lado da lente.



Raios notáveis nas 
lentes convergentes

Posição do objeto na lente convergente1.

Antes do antiprincipal :

A Imagem real, invertida e menor.

 No antiprincipal:

Imagem real, invertida e igual.

LENTES ESFÉRICAS



Entre o antiprincipal e o foco:

Imagem real, invertida e maior.

No foco:

Imagem imprópria.

LENTES ESFÉRICAS

Depois do foco:

Imagem virtual, direita e
maior.



2. Posição do objeto na lente divergente

independente da posição do objeto

Imagem virtual, direita e menor.

LENTES ESFÉRICAS



doenças

ÓPTICA DA VISÃO

Miopia: A imagem é formada antes da retina e não
dá para enxergar de longe. CORREÇÃO: LENTE
DIVERGENTE.

Hipermetropia: a imagem é formada depois da
retina e não dá para enxergar de perto. Correção:
lente convergente.

Presbiopia: há dificuldade em focalizar objetos
muito próximos. Com o tempo os músculos ciliares
passam a não funcionar tão bem e o cristalino
não se adapta mais da melhor forma à
focalização da imagem.

Daltonismo: dificuldade em diferenciar cores.
Acontece porque os elementos da retina
responsáveis pela percepção das cores não
existem em número suficientes ou apresentam
alguma alteração genética;

Astigmatismo: Quando as imagens ficam
distorcidas devido a um problema na curvatura
da córnea.



INSTRUMENTOS ÓPTICOS

ÓPTICA DA VISÃO

LUPA: Utilizada para aumentar uma imagem com
uma lente convergente.

Microscópio Composto: Utilizada para aumentar
uma imagem com duas lentes convergentes: a
objetiva e a ocular. As lentes têm a distância
focal na ordem dos centímetros.

Luneta astronômica: Utilizada para ampliar uma
imagem que está bem longe com as lentes
convergentes objetiva e ocular.

Luneta terrestre: a lente ocular É divergente.
Assim a imagem final será direita, e não invertida.



OLHO HUMANO

INSTRUMENTOS ÓPTICOS

ÓPTICA DA VISÃO

Microscópio Composto

Lupa



EQUAÇÃO DE GAUSS

EQUAÇÃO DO AUMENTO LINEAR

CONVERGÊNCIA OU VERGÊNCIA

Equação de Halley ou dos Fabricantes de lentes 

FÓRMULAS



LENTES 
CONVERGENTES 

CARACTERÍSTICAS 
DA IMAGEMX

Objeto antes do ponto 
anti-principal

Real (imagem invertida)
Imagem menor que o objeto 

Objeto sobre o ponto
anti-principal

Real (imagem invertida)
IMagem com o mesmo

tamanho que o objeto 

Objeto entre o ponto anti-
principal e o foco

Real (imagem invertida)
IMagem maior que o objeto 

Objeto sobre o foco Imagem imprópria
Forma-se no infinito

Objeto entre o  foco e
o eixo principal

Virtual (imagem direita)
Imagem maior que o objeto 

LENTES 
DIVERGENTES 

CARACTERÍSTICAS 
DA IMAGEMX

Virtual (imagem direita)
Imagem menor que o

objeto 

Em qualquer ponto 
do eixo principal



CONVENÇÕES
DE SINAIS TIPO DE IMAGEM TIPO DE LENTE

foco > 0 - Convergente

foco < 0 - Divergente

Aumento 
linear >0 Direita -

Aumento 
linear < 0 Invertida -

Raio > 0

Raio < 0

-

-

Face Côncava

Face Convexa


