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Conceitos 
A óptica é aparte da Física

que estuda a LUZ e os
fenômenos relacionados a
ela.

1) Raio de luz:

São linhas que representam a
direção e o sentido de
propagação da luz.

A ideia de raios de luz é
puramente teórica e tem
como objetivo facilitar o
estudo.

Desenho:
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2) Feixe de luz: 

É o conjunto de raios de luz.

3) Fonte de luz:

As fontes de luz são
corpos capazes de

emitir luz, seja ela
própria, seja refletida.

Fontes de luz podem

ser classificadas em:
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 Extensa (dimensões não

podem ser desprezadas) e
Pontual (dimensões podem

ser desprezadas).

4) Transmissão da luz:

4.1)Meio transparente:

Permite a transmissão da luz de
forma regular, com nitidez.

Ex: ar limpo, água limpa, vidro
transparente, diamante...

Primária (corpo luminoso) e
Secundária (corpo iluminado).
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4.2) Meio translúcido: 

Permite a transmissão da luz
de forma irregular, sem nitidez.

Ex: neblina, vidro embaçado,

fumaça, insulfilm...

4.3) Meio opaco:

Não permite a transmissão da
luz.

Ex: parede, madeira, quadro,

pessoa...

Desenho:
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5) Princípios Fundamentais da
Óptica:

5.1) Princípio da Propagação
Retilínea da Luz:

Em meios transparentes a luz

se propaga em linha reta.

A luz não faz curva em

meios transparentes.

Evidências:

• Formação de sombra:
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• Formação de penumbra:
Aplicações:

 Eclipse:
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Câmara escura:

Imagem: 

❖ Menor

❖ Invertida

❖ Real

Análise matemática:
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5.2) Princípio da Independência

dos Raios de Luz:

Quando dois raios de luz ou

feixes de luz se cruzam,

continuam suas trajetórias
Individualmente. Um raio

não interfere na trajetória

de outro.

Desenho:
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5.3) Princípio da Reversibilidade 

dos Raios de Luz:

A trajetória seguida pelo raio

de luz, num sentido, é a

mesma quando o raio troca o
sentido de percurso.

Desenho:



Conclusão

A óptica é aparte da Física
que estuda a LUZ e os
fenômenos relacionados a
ela.

É importante saber as
definições de:

▪ Raio de luz

▪ Feixe de luz

▪ Fonte de luz

Além disso, é fundamental 
diferenciar e reconhecer os 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA 

ÓPTICA:

▪ Propagação retilínea

▪ Independência dos raios de luz

▪ Reversibilidade dos raios de luz


