
Espelho esférico é uma calota esférica que possui uma de suas faces espelhadas.

Espelhos esféricos

O plano divide a superfície

esférica em duas calotas

esféricas.



Espelho esférico côncavo: 

Superfície refletora interna.

Espelho esférico convexo: 

Superfície refletora externa.



Espelho côncavo Espelho convexo

C: centro de curvatura

F: foco do espelho 

V: vértice do espelho

EP: eixo principal   

Raios notáveis

Os raios de luz que incidem em um espelho esférico paralelamente ao eixo principal refletem-

se passando efetivamente pelo foco principal nos espelhos côncavos e através de

prolongamentos nos espelhos convexos.
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Raios notáveis

Os raios de luz que incidem em um espelho esférico passando pelo foco principal F

efetivamente (no espelho côncavo) ou através de prolongamentos (no espelho

convexo) são refletidos paralelamente ao eixo principal.

Espelho côncavo Espelho convexo
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Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho reflete-se simetricamente em
relação ao eixo principal.
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Todo raio de luz que incide em uma direção que passa pelo centro de curvatura reflete-
se sobre si mesmo.



01. (PUC-RS) O edifício 20 Fenchurch Street, localizado em Londres e conhecido como Walkie Talkie, tem

causado diversos problemas para a sua vizinhança. Moradores e funcionários da região têm argumentado

que, desde a sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve

registros de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas e suas

peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu.

Os carros foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a

A) um espelho côncavo.

B) um espelho convexo.

C) uma lente divergente.

D) uma lente convergente.





02. A época era aproximadamente 200 a.C., o local, a cidade-estado de Siracusa, Sicília, nas Grandes Guerras

Púnicas. Os contadores da história foram, dentre outros, Tzestes e Luciano de Samosata em sua obra Hippias.

Eles contaram que já naquela época o “cientista bélico” Arquimedes teria inventado várias armas de guerra,

incluindo catapultas, a terrível “Mão de Ferro” (um guindaste que pegava os navios e os levantava), um

“Canhão a Vapor” e aquilo que ficou conhecido como o “Raio da Morte” ou “Raio de Calor”.

O “Raio da Morte” era, na realidade, a concentração dos raios de luz, advindos do sol, refletidos em um

sistema formado por inúmeros espelhos, formando o que seria um poderoso espelho esférico côncavo.

Considerando-se ser o eixo principal deste espelho paralelo ao horizonte; a distância do vértice do espelho ao

ponto de concentração máxima (ponto de queima) dos raios, d, e altura do ponto de queima ao eixo

principal, h, afirma-se corretamente que o raio de curvatura do espelho esférico é fornecido pela expressão



h
d

P 

f

𝑑2 = ℎ2 + 𝑓2

𝑓2 = 𝑑2 − ℎ2

𝑓 = 𝑑2 − ℎ2

𝑅 = 2 𝑑2 − ℎ2



03. (UEPG) Com relação aos espelhos esféricos, assinale o que for correto.

01) Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do espelho produz um raio refletido que

passa pelo centro do espelho.

02) No espelho côncavo, para um objeto situado a uma distância maior que o raio de curvatura, a

imagem conjugada pelo espelho é real, invertida e maior que o objeto.

04) Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho retorna sobre si mesmo.

08) O foco principal é real nos espelhos convexos e virtual nos espelhos côncavos.

16) Todo raio de luz que incide no vértice do espelho produz um raio refletido que é simétrico do

incidente em relação ao eixo principal.


