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Óptica Geométrica  8° Ano – Física – Prof. Girão  
 

Para iniciar nossos estudos sobre óptica geométrica sugerem-se as leituras seguintes, como base 

para os conteúdos tratados nas aulas. Todas as definições e propriedades são muito antigas, a maioria 

já conhecida da humanidade há mais de 2 mil anos. Portanto – não necessariamente fáceis – todas 

essas definições são extremamente simples do ponto de vista conceitual. E se confundem com 

propriedades também simples da geometria plana: reta, semirreta, segmento de reta, ponto, ângulo 

etc.. 

Definições: 

Raio de luz: É um conceito básico imaginário, mas que faz sentido para o contexto em que estamos. 

Admitimos que toda fonte luminosa emite raios de luz. Esses raios de luz são semirretas originadas na 

própria fonte luminosa. Se são semirretas, admitimos que os raios de luz não têm necessariamente um 

final. Se não houver nada para impedir, a luz segue indefinidamente. 

Veja que nesse momento ainda não se sabe a natureza da luz. Apenas observamos que a luz tem 

propriedades intuitivas e irrefutáveis e usamos essas propriedades para estudar o comportamento dela. 

Esse estudo visa prever o comportamento da luz, para que a gente seja capaz de aplicar essas previsões 

para voluntariamente usar a luz com alguma finalidade. 

Propagação retilínea da luz: Aqui a própria noção de raio de luz está evidente, mas há algumas 

restrições a se considerar. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e isotrópicos. Essa 

frase diz pra gente que a luz de fato se apresenta como linhas retas, mas que há situações em que a luz 

pode não apresentar esse comportamento. Por exemplo, se a luz incide sobre um espelho, ela não 

consegue mais seguir em linha reta, ela se desvia. Se a gente tem um líquido e a luz está passando no 

interior desse líquido, então ela também apresenta um desvio. E, propositalmente, podemos fabricar 

materiais especiais em que a luz não se propague em linha reta. 

Nesse contexto, homogêneo significa que o meio onde a luz se propaga apresenta em toda a sua 

extensão, as mesmas propriedades, em especial a velocidade da luz. Então, em cada ponto do meio a 

luz se propaga com a mesma velocidade. Assim, sem mudanças de velocidade, a luz segue sempre em 

linha reta. Tem meios – por exemplo, um copo com água – em que na parte cheia de ar a luz tem uma 

velocidade, na parta cheia de água a luz tem outra velocidade e no vidro a luz tem uma terceira 

velocidade. Por isso a gente vê o caminho da luz meio quebrado nesses meios. 

Não temos a necessidade, no segmento educacional em que nos encontramos, de detalhar 

minuciosamente a palavra isotrópico. Mas simplificadamente, podemos dizer o seguinte: um meio é 

isotrópico quando a luz se propaga com a mesma velocidade em todas as direções desse meio. Por 

exemplo, imagine um material em que, na horizontal a luz se propague com uma velocidade e, na 

vertical, com outra. É isso mesmo. Se eu acender uma luz, os raios de luz que se propagarem na 

horizontal terão uma velocidade. Já os raios de luz que se propagarem na vertical, terão uma velocidade 

diferente. Claro que não existiam esses materiais à época da criação desses conceitos básicos, contudo, 

é uma definição necessária. 

Por fim, imagino que seja razoável afirmar que quando um raio de luz se propaga na diagonal – ou 

seja, nem vertical, nem horizontal – a luz vá fazer uma curva, dependendo das velocidades que ela 

apresentar na horizontal e na vertical. Em casa é difícil reproduzir essa situação com materiais comuns, 

então vamos deixar essa definição de maneira simplificada, pois, como falamos no início, não temos 

necessidade de usá-la na prática para a resolução dos problemas que vão nos aparecer. 
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Um exemplo interessante sobre meios não homogêneos são as miragens: 

 

https://fisicaevestibular.com.br/novo/formulario/optica-geometrica-leis-da-refracao/ 

 Quando a gente olha pra um lugar muito distante num dia quente, parece que tem umas poças 

de água imaginárias lá longe. E essas poças simplesmente desaparecem quando chegamos perto delas. 

Na figura acima dá pra ver isso: tem um carro, mais à frente parece ser um caminhão e dá pra ver o 

reflexo deles no chão, que parece estar molhado. Mas basta chegar àquele ponto que a gente percebe 

que não tem nada molhado ali, era tudo uma miragem. Antes que se perguntem, aquelas miragens com 

oásis no deserto, com palmeiras, rede pendurada e outras coisas desejáveis num dia extremamente 

quente, são frutos da imaginação e não constituem fenômenos ópticos. 

 A explicação para isso é que no ar frio a luz se propaga mais lentamente (por isso na figura está 

escrito mais refringente, esse é o termo que os livros de física usam para os meios onde a luz é mais 

lenta) e no ar quente a luz se propaga mais rapidamente. Essa diferença de velocidade de propagação é 

que provoca o desvio observado. 

Composição de cores da luz branca: A noção de cor é um conceito humano. Fisicamente, a luz 

pode ser tratada como uma onda eletromagnética qualquer e não há nada que diferencie a luz dos 

outros tipos de ondas eletromagnéticas nesse contexto.  

Então micro-ondas, usadas nos fornos domésticos e na comunicação entre aparelhos de telefone 

celular são ondas eletromagnéticas como a luz, assim como os raios-X que atravessam algumas partes 

do nosso corpo e permitem ver por dentro das pessoas. 

A diferença perceptível entre essas ondas é, então, a frequência.  

Os nossos olhos enxergam basicamente três cores: vermelho, verde e azul. Então os olhos 

percebem níveis diferentes de cada uma dessas três cores e, com esses níveis, nos dá a noção de todas 

as demais cores que enxergamos. Quando as três cores estão com mesma intensidade, temos a 

sensação de que o que estamos vendo é a cor branca. Então, podemos dizer que a luz branca é 

composta de todas as cores. 

As telas de celular, tablets, computadores e televisores são basicamente formadas por 

pequeníssimos pontinhos que emitem apenas vermelho, verde e azul, em níveis diferentes. Se você 

chegar bem pertinho de uma tela de TV fica bem fácil ver que os pixels são realmente formados apenas 

por essas três cores. 

Cores dos objetos: Os objetos que enxergamos podem apresentar diferentes cores, 

dependendo da cor da luz que os ilumina. Então um objeto azul só se apresenta como azul se ele for 

iluminado com uma luz que contenha em sua composição a luz azul. O que a gente enxerga é a luz 
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refletida pelos objetos. Então se um objeto é azul, significa que ele reflete bem a cor azul, mas não 

reflete tão bem as demais cores. Infere-se, portanto, que um objeto azul absorve bem as demais cores. 

Cores primárias: Um conceito interessante é o de cor primária. As cores vermelho, verde e 

azul não são as únicas cores a partir das quais podemos obter todas as demais. Nas impressoras a jato 

de tinta, por exemplo, temos como cores primárias o ciano, o amarelo, o rosa e o preto, como cores 

básicas para formar todas as demais. 

O sistema de cores básicas baseado em vermelho, verde e azul é conhecido como RGB (Red, 

Green, Blue) e o sistema baseado em ciano, amarelo, rosa e preto é conhecido como CMYK (Cian, 

Magenta, Yellow, blacK) 

Então essas quatro cores são cores primárias também. Uma coisa interessante de notar é que 

quando falamos em misturar cores básicas para criar as demais cores, a lógica que envolve a luz é 

diferente da lógica que envolve as tintas. Veja que quando misturamos todas as luzes, a cor percebida é 

o branco. Mas se a gente mistura todas as tintas possíveis, é razoável pensar que a cor da mistura não 

será o branco, mas o preto. 

A percepção da luz é um fenômeno muito complexo para ser analisado em detalhes, portanto, 

vamos manter essa discussão em um nível superficial mesmo, para que estejamos atentos às 

propriedades básicas apenas. 

Reflexão difusa: A luz que ilumina os ambientes é refletida normalmente nos objetos de 

maneira difusa, ou seja, para todas as direções. Se não fosse assim, não seria possível enxergar os 

objetos. Então, se você está vendo um objeto, é porque a luz que sai desse objeto está chegando até os 

seus olhos; se a luz não conseguisse chegar, você não estaria vendo esse objeto. Normalmente há 

várias posições possíveis em que você consegue enxergar um objeto. Isso mostra que a luz dos objetos 

é refletida por eles em diversas direções, de fato. 

Reflexão especular: Os espelhos planos, diferentemente dos demais objetos, refletem a luz de 

maneira regular, uniforme. No espelho plano, portanto, a luz não se dispersa em todas as direções, ela 

segue um caminho matematicamente bem definido. 

Esquematicamente, podemos ilustrar os dois tipos de reflexão da seguinte maneira: 

                        

                                Reflexão regular                                               Reflexão difusa 

Formação de imagem no espelho plano: Como consequência da reflexão especular, a 

geometria plana nos mostra várias propriedades interessantes dos espelhos planos: 


