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Conceito 

A reflexão total é um
fenômeno óptico que

ocorre quando a luz

incidente sobre uma

superfície que separa dois

meios, no sentido do

maior para o menor índice

de refração, é totalmente

refletida, permanecendo

no meio de origem.

Esse fenômeno só ocorre

se o ângulo de incidência

for maior que o

chamado ângulo limite.

Condições:

n+ → n-

i > L

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/calculo-angulo-limite.htm


Conceito 
 Desenho:



Conceito 

Ângulo limite

O ângulo limite é o ângulo de

incidência necessário para que

o ângulo de refração de um

raio de luz, na passagem de um

meio com maior para outro

com menor índice de refração,

seja de 90º.

 Desenho:

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/calculo-angulo-limite.htm


Cálculo do ângulo Limite 
 De acordo com a figura acima,

a aplicação da Lei de Snell-

Descartes à situação nos

permite calcular o seno do

ângulo limite L através da

seguinte relação:

 De acordo com a equação

acima, podemos ver que o

seno do ângulo limite é o

quociente entre o índice de

refração do meio menos

refringente pelo índice de

refração do meio mais

refringente, isto é:



Efeitos da reflexão total

Miragens

 Em dias de calor intenso e muito

ensolarados, é possível observar

a aparente formação de poças

d’água no asfalto quente. A

imagem vista em pontos

distantes no asfalto é

uma miragem, resultante do

fenômeno da reflexão total.

 Desenho:

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/miragem.htm


Efeitos da reflexão total
Miragens

 As várias camadas de ar existentes
acima do asfalto possuem
diferentes temperaturas. Quanto mais
próximo do chão, maior é a
temperatura do ar. A densidade das
camadas de ar mais quentes é menor e,
por isso, o índice de refração das massas
de ar vai diminuindo à medida que se
aproximam do solo.

 Portanto, a luz do Sol sofre inúmeras
refrações ao se aproximar do chão.
Assim, em determinados pontos, o
ângulo de incidência dos raios solares
torna-se maior que o ângulo limite,
provocando a reflexão total da luz.

 Desenho:

 Os raios que resultam da reflexão
total atingem os olhos de um
possível observador e dão a
sensação da formação das poças
d’água.

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/temperatura-calor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/densidade.htm


Efeitos da reflexão total

Fibras ópticas

As fibras ópticas são filamentos

capazes de transportar luz e

são utilizadas para diagnósticos

de imagens e transmissão de

dados.

 As fibras ópticas são

constituídas por materiais

com diferentes índices de

refração, o que garante a

ocorrência do fenômeno

da reflexão total e possibilita

a transmissão dos raios de

luz.

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fibra-optica.htm


Efeitos da reflexão total
Brilho do Diamante

Quanto maior o índice de
refração de um material
transparente, menor o
ângulo crítico. Depois que
um feixe de luz entra em
um material de grande
índice de refração, só sai
se incidir, internamente,
com um ângulo menor
que o ângulo crítico.

 Desenho:



Efeitos da reflexão total
Brilho do Diamante

O diamante tem um índice de
refração n = 2,40. Com esse
valor do índice de refração, o
ângulo crítico do diamante (em
relação ao ar) é pouco maior
que 24°.

Uma vez dentro do diamante, a
luz só sai se incidir na superfície
interna com um ângulo menor
que esse. De 24° até 90° a luz se
reflete de volta.

 Desenho:

 A lapidação, isto é, a forma

como a pedra é cortada,

com muitas faces em ângulos

variados, ajuda a intensificar

esse efeito.



Conclusão

 A reflexão total é um fenômeno óptico

que ocorre quando a luz incidente

sobre uma superfície que separa dois

meios, no sentido do maior para o

menor índice de refração, é

totalmente refletida, permanecendo

no meio de origem.

Ângulo limite:

Condições:

n+ → n-

i > L

Efeitos da reflexão total:

Miragem

Fibra óptica 

Brilho do diamante

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm

