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FÍSICA



Conceito

Refração: é fenômeno no qual
a mudança de meio provoca

alteração na velocidade de

propagação da luz.

INDICE DE REFRAÇÃO (n):

▪ É a oposição à passagem

da luz criada por cada meio.

▪ Meios diferentes possuem

índices de refração

diferentes.

▪ Quanto maior o índice
de refração menor será a

velocidade da luz nesse

meio.



Conceito
▪ O índice de refração é

uma grandeza escalar, adimensional,
cujo módulo é sempre maior ou igual
a 1.

▪ Veja a tabela:

CASOS DA REFRAÇÃO:

1º caso) O raio refratado aproxima 
da normal:

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/grandezas-escalares-grandezas-vetoriais.htm


Conceito

Quando o raio de luz passa de

uma meio menos refringente
para o mais refringente a

velocidade diminui logo:

V incidente > V refratado

A frequência só depende da
fonte geradora da onda logo:

F incidente = F refratado

Pela equação da onda:

λ incidente > λ refratado

2º caso) O raio refratado afasta 

da normal:



Conceito

Quando o raio de luz passa de um

meio mais refringente para o
menos refringente a velocidade

aumenta logo:

V incidente < V refratado

A frequência só depende da fonte
geradora da onda logo:

F incidente = F refratado

Pela equação da onda:

λ incidente < λ refratado

Ângulos de incidência e refração

A imagem abaixo mostra um
raio de luz sofrendo refração,

passando de um meio com
índice de refração n1 para

outro meio com índice n2.



Conceito

A reta normal (N)

é perpendicular à superfície de
separação entre os meios 1 e 2.

O ângulo i é denominado ângulo
de incidência, e sempre é

formado entre o raio de luz
incidente e a reta normal.

O ângulo r é denominado ângulo
de refração, e sempre é formado

entre o raio de luz refratado e a
reta normal.

Lei de Snell-Descartes

A lei de Snell-Descartes
relaciona os ângulos de

incidência e refração com os
índices de refração dos meios

envolvidos.

Equação:

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas-perpendiculares.htm


Conceito

Exemplo:



Conceito



Posição Aparente 
1)Objeto parece quebrado:

▪ A luz, ao atravessar a água, sofre
uma refração com desvio angular.

Dessa forma, o lápis ou o objeto
considerado parece quebrado.

2)Profundidade aparente:

▪ O observador, ao olhar o
peixe, vê a sua imagem

mais próxima do que
realmente está.



Posição Aparente 
▪ O fundo da piscina tem sua

imagem deslocada pra cima,
parecendo ser mais rasa do que
realmente é.

3) Dispersão da luz branca
(decomposição):

▪ A luz branca,
policromática, ao sofrer
a refração se decompõe
em infinitas cores.

▪ Dessa forma, podemos
afirmar que o índice de
refração de um
determinado meio
depende da frequência
(cor) incidente.



Posição Aparente 

▪ Logo, cada uma das cores
que compõem a luz branca

terão um desvio angular em

relação à normal diferente

ao sofrer a refração.

▪ Esse desvio diferente ocorre

da seguinte forma:

MAIOR FREQUÊNCIA → MAIOR DESVIO

DESENHO:



Conclusão

Refração: é fenômeno no qual
a mudança de meio provoca

alteração na velocidade de

propagação da luz.

Índice de Refração (n):

▪ É a oposição à passagem da

luz criada por cada meio.

Lei de Snell:

A lei de Snell-Descartes relaciona 
os ângulos de incidência e 

refração com os índices de 
refração dos meios envolvidos.

Aplicações:

1)Objeto parece quebrado:

2)Profundidade aparente:

3) Dispersão da luz branca 
(decomposição):


