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O princípio da reversibilidade ou princípio do caminho inverso explica a situação o porquê 
de uma pessoa conseguir enxergar a outra através do espelho retrovisor do carro. 

 
Verificação do Princípio da Reversibilidade da Luz 
 

 
Mãe e filho se observam pelo retrovisor do carro 
 
Atividades 
 
1- Enuncie o 1° princípio da Ótica Geométrica. 
2- Qual é o outro nome dado ao 1° Princípio da Ótica Geométrica? 
 
3- Juquinha e Mariazinha, primos, estão na casa da avó de ambos. Por medo do castigo, eles 
não querem que a avó os veja fazendo traquinagem, então pensam em um plano. Sentam 
no sofá da sala de modo que, se a avó caminhar em direção à sala, eles poderão vê-la 
chegando, bastando olhar em um espelho na parede da sala.  
O plano de Juquinha e Mariazinha deve funcionar? Por quê? 
 
4- O motorista de um táxi conversa com o passageiro que está no banco traseiro. Eles se 
olham pelo espelho retrovisor interno. Esse fato se explica pelo: 
a) princípio da independência dos raios luminosos 
b) princípio da propagação retilínea da luz 
c) princípio da reversibilidade dos raios luminosos 
d) fenômeno de absorção que ocorre na superfície do espelho 

 
 
ÓTICA GEOMÉTRICA 
 
CARACTERÍSTICAS DA LUZ 
 
O conhecido físico Albert Einstein apresentou a ide ia mais aceita atualmente sobre a 
natureza física da luz. Com base em suas observações e na de outros cientistas, Einstein 
afirmou que a luz é constituída de “partículas” que eram praticamente desprovidas de 
massa e possuíam muita energia. Isso o levou a chamar tais “partículas” de “pacotes de 
energia”, que são conhecidos como fótons de luz. 
Einstein também concluiu que a luz ora se comporta como uma onda, ora como um 
corpúsculo. Em nosso estudo, o que estará em pauta será o comportamento da luz frentes 
aos diversos materiais, sem se considerar sua natureza. Ou seja, será estudada e ótica 
geométrica. 
 
COMO ENXERGAMOS 
  

Para que possamos enxergar um objeto é necessário que recebamos raios de luz que são 
emitidos por tal objeto. Os corpos emitem luz em todas as direções e isso significa que para 
os enxergar devemos interceptar alguns dos raios que eles emitem. 
 

Garotos enxergam o ponto P da mão, pois recebem raios de luz que este ponto emite. 
 
FONTES DE LUZ 
 
Fonte de luz é o nome que se dá a qualquer corpo que emite luz, seja ela refletida ou não. 

 
Pessoa a observar a flor iluminada pela lâmpada 
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Fonte Primária de Luz ou Corpo Luminoso 
Nome dado a um corpo que possui luz própria, como o Sol, uma estrela, uma vela acesa, um 
vagalume a piscar etc. 
 
Fonte Secundária de Luz ou Corpo Iluminado 
Nome dado a um corpo que NÃO possui luz própria, mas que emite/reflete a luz que 
recebeu de outro corpo. É o caso da Lua, das pessoas, do livro que você está lendo etc. Tudo 
o que você vê e não possui luz própria só é visto porque emite parte da luz que recebe, por 
exemplo, de uma lâmpada acesa ou do Sol. 
Fonte Puntiforme ou Pontual 
 
É o tipo de fonte que possui um tamanho muito pequeno em relação ao objeto iluminado 
ou ao observador.  
Por exemplo: uma vela acesa numa sala escura.  
Pode-se considerar também que fontes puntiformes são aquelas que são muito pequenas 
em relação à distância percorrida pela luz emitida. É o caso das estrelas, que apesar de 
serem extremamente grandes em comparação à Terra, estão tão distantes, que parecem 
pequenos pontos luminosos no céu. 

 
Estrelas distantes são fontes de luz puntiforme 

 
Fonte Extensa 
É o tipo de fonte que possui um tamanho muito considerável em relação ao objeto 
iluminado ou ao observador. 
Por exemplo: Uma lâmpada acesa a dois metros de distância de uma pessoa. 

 
Lâmpada próxima ao observador é uma fonte de luz extensa 

 
Quando a fonte é extensa, além da sombra do objeto, há uma região de contorno que 
recebe alguma luz da fonte, denominada penumbra. Essa formação de sombra e penumbra 
ocorre nos fenômenos de eclipse do Sol.  

Exercícios Complementares 
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(Obs.: a junção das cores de luz azul, vermelho e verde resulta o branco) 
a) branco, branco, branco, branco. 
b) branco, vermelho, verde, azul. 
c) amarelo, azul, verde, vermelho. 
d) branco, azul, verde, vermelho. 
e) amarelo, vermelho, verde, azul. 
 
4- Analise a figura a seguir. 

 
O homem da figura parece um tanto espantado com o fato de os raios de luz de cores 
diferentes não se destruírem no ponto de encontro e também com o fato de o chão não 
estar iluminado com a mistura das duas cores. 
Que princípio da Ótica Geométrica explica o que foi observado pelo homem? 
 
3° PRINCÍPIO: REVERSIBILIDADE DA LUZ 
 

O trajeto seguido pela luz independe do sentido de propagação. 
 
Considere que um raio faz o percurso ABC, da figura a seguir. Se o raio de luz fizer o 
percurso no sentido contrário CBA, a trajetória do raio será a mesma. 
 

 
 
Isso significa que é possível haver raios de luz percorrendo a mesma trajetória, porém em 
sentidos opostos. 
Assim, pode-se dizer que, se um raio de luz seguir uma trajetória em um certo sentido e se 
esse raio for refletido, passando por uma parte da trajetória, ele fará a trajetória inteira. 
Qualquer sentido de trajetória de um raio luminoso é possível.  
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Dessa forma, se inicialmente fosse ligada apenas a fonte de luz verde da figura anterior, o 
chão na região iluminada ficaria verde. Se, instantes depois, fosse ligada a fonte de luz 
amarela, isso não interferiria na trajetória da luz verde, de forma que a região do chão 
estava iluminada de verde continuará verde. 
 
ATIVIDADE 
 
1- Enuncie o 2° princípio da Ótica Geométrica. 
 
2- Qual é o outro nome dado ao 2° Princípio da Ótica Geométrica? 
 
3- Os dois rapazes da fotografiase preparam para uma luta com um sabre de luz (arma feita 
com um feixe de luz), emprestado de dois personagens de Guerra nas Estrelas. 
 

 
De acordo com seus conhecimentos em Física explique o que acontecerá. Justifique sua 
resposta. 
 
2- Quando raios de luz se cruzam: 
a) cada um deles segue seu trajeto como se os outros não existissem 
b) o de maior energia carrega consigo os outros 
c) o de menor energia absorve os outros 
d) chocam-se e se espalham em todas as direções mudando suas direções originais 
 
3- Três feixes de luz, de mesma intensidade, podem ser vistos atravessando uma sala, como 
mostra a figura abaixo. 

 
O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde e o 3 é azul. Os três feixes se cruzam na posição A e 
atingem o anteparo nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e 
D, respectivamente, são: 

Exercícios Complementares 
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Atividades 
 
1- Posicione a fonte de luz do raio abaixo, bem como o observador que enxerga a luz. 

 
 
2- Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a 
alternativa em que estão CORRETAMENTE representados os feixes de luz que permitem a 
Dirceu ver Marília. 

a) 

   

b) 

 

c) 

   

d) 

 
 
3- Utilizando uma régua, faça a representação gráfica de raios de luz que possibilitam que os 
observadores A e B enxerguem o ponto P da árvore da figura abaixo. 

 
4- O que é uma fonte de luz primária? Qual é o outro termo utilizado para descrevê-la? Cite 
um exemplo. 
 
5- O que é uma fonte de luz secundária?  Qual é o outro termo utilizado para descrevê-la? 
Cite um exemplo. 
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6- Descreva com suas palavras o que é uma fonte de luz puntiforme.  
 
7- Descreva com suas palavras o que é uma fonte de luz extensa. 
 
8- O Sol pode ser considerado uma fonte de luz puntiforme ou extensa. Justifique. 
 
9- Quando olhamos o céu a noite podemos observar apenas fontes puntiformes? Justifique. 
 
10- Dos seguintes objetos, qual seria visível em uma sala perfeitamente escurecida? 
a) Um espelho                            b) Qualquer superfície clara 
c) Um fio aquecido ao rubro    d) Uma lâmpada desligada 
 
11- Admita que o Sol subitamente “morresse”, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 
Vinte e quatro horas após esse evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu, sem 
nuvens, veria: 
a) a Lua e estrelas;   b) somente a Lua; c) somente estrelas; 
d) uma completa escuridão; e) somente os planetas do sistema solar. 
 
FEIXES DE LUZ 
 
Para representar graficamente a luz emitida, utilizam-se setas que indicam a direção e o 
sentido de propagação de alguns de seus raios de luz. Denomina-se feixe de luz um 
conjunto de raios de luz. 
Os feixes de luz podem ser convergentes, divergente, ou cilíndricos/paralelos. 
 
Feixe Convergente 
 
É o feixe de luz constituído por raios de luz que se concentram em um ponto. 

 

Exercícios Complementares 
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c) A fonte de luz só pode ser observada se as duas folhas, o olho da pessoa e a fonte 
estejam alinhados. 

d) Qualquer que seja a posição dos furos, não é possível que a pessoa enxergue a fonte. 
 
Justifique. 
 
4- Outra maneira de constatar que a trajetória da luz é retilínea pode ser verificada ao se 
montar uma câmera fotográfica. Faça um esquema que represente uma câmera fotográfica, 
um objeto e sua imagem formada no fundo da câmera. Além disso, indique as 
características da imagem obtida. 
 
5- Uma pequena estatueta é fotografada com uma câmera (câmara escura) como indica a 
figura abaixo. Esse fato se explica pelo: 

 
a) princípio da independência dos raios luminosos 
b) princípio da propagação retilínea da luz 
c) princípio da reversibilidade dos raios luminosos 
d) fenômeno de dependência da trajetória retilínea da luz 
 
2° PRINCÍPIO: INDEPENDÊNCIA DOS RAIOS DE LUZ 
 
As trajetórias dos raios de luz são independentes. 
 
Quando os feixes de luz se cruzam a trajetória que eles seguiam inicialmente não é alterada. 
Tal fato ocorre, pois um raio de luz não interfere na trajetória do outro, ou seja, suas 
trajetórias são independentes. 

 
Figura que representa a independência dos raios de luz 
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PRINCÍPIOS DA ÓTICA GEOMÉTRICA 
 

Quando a luz se propaga em meios transparentes ela obedece a três princípios da ótica 
geométrica. 
 
1° PRINCÍPIO: PROPAGAÇÃO RETILÍNEA DA LUZ 
 

A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes. 
 

 
Raios de luz cuja direção de propagação é retilínea 
Para constatar esse princípio pode-se realizar um experimento que consiste em se tentar 
enxergar uma fonte de luz através de dois furos feitos em folhas diferentes. 
 

 
 
Para que a pessoa consiga enxergar a fonte de luz é necessário que ela alinhe os dois furos, 
caso contrário, não é possível receber luz nenhuma da fonte. Isso indica que a trajetória 
seguida pela luz, desde a fonte até o olho da pessoa, é retilínea. 
 
ATIVIDADES 
 

1- Enuncie o 1° princípio da Ótica Geométrica. 
 

2- Qual é o outro nome dado ao 1° Princípio da Ótica Geométrica? 
 

3- Assinale a alternativa que melhor descreve as observações experimentais da pessoa. 
a) Para qualquer posição dos dois cartões, é possível visualizar a fonte de luz. 
b) A fonte de luz só pode ser observada se as duas folhas e o olho da pessoa estejam 

alinhados. 

Exercícios Complementares 
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Feixe Divergente 
É o feixe de luz constituído por raios de luz que se dirigem para pontos diferentes. 

 
Feixe Paralelo ou Cilíndrico 
É o feixe de luz constituído por raios de luz paralelos. O termo cilíndrico pode ser explicado 
considerando, que numa visão tridimensional desse feixe, têm-se os raios dentro de um 
cilíndrico. 

 
Atividades 
 
8- Que tipo de feixe de luz uma cadeira iluminada emite por reflexão? 
 
9- Cite uma situação em que é possível obter um feixe de luz convergente. 
 
10- Cite uma situação em que é possível obter um feixe de luz paralelo. 
 
11- Complete: 
a) Um feixe de luz é composto por vários ________ de luz. 
b) O feixe de luz ___________ se concentra em um ponto. 
c) O feixe de luz ___________ parte de um ponto e segue para direções diferentes. 
d) Para que uma pessoa enxergue um objeto, este último deve ___________ um raio de luz 

que atinja a retina da pessoa. 
e) Uma fonte de luz pode ser do tipo _______________ ou _____________. 
f) Corpo luminoso é também chamado de fonte de luz __________ por possuir luz 

_________. 
g) Corpo iluminado é também chamado de fonte de luz __________ por ____ possuir luz 

_________. 
h) Um palito de fósforo pegando fogo em uma sala é uma fonte de luz _____________. 

(puntiforme/extensa) 
i) Uma lâmpada de abajur que iluminada um celular sobre o criado-mudo é uma fonte de 

luz. (pontual/extensa). 
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MEIOS DE PROPAGAÇÃO 
São os materiais ou substâncias por onde a luz se propaga. São três os tipos de meio: 
Meio transparente é o meio que permite a propagação de luz em trajetórias regulares e 
bem definidas, fornecendo uma visão clara dos objetos, ou que possibilita enxergar a fonte 
de luz com nitidez. O único meio absolutamente transparente à luz é o vácuo. Mas, na 
prática, são considerados transparentes materiais como vidro, água e ar limpo. 

 
O vidro da vitrine é um meio transparente 
Meio translúcido é o que permite a propagação da luz em trajetórias irregulares e 
indefinidas, não permitindo uma visão nítida da fonte de luz ou de objetos. Exemplos: vidro 
fosco ou com gotas de água, um papel vegetal e o ar com neblina. 

 
A neblina é um meio translúcido 
Meio opaco: é aquele que impede a propagação da luz através dele, como a parede, o 
metal, o plástico. 

Exercícios Complementares 
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A parede que impede a visualização do que há atrás dela é um meio opaco. 
 
Atividades 
 
1- Classifique os meios a seguir de acordo com o código: 
(1) meio opaco 
(2) meio translúcido 
(3) meio transparente 
(  ) vidro    (  ) papelão    (  ) vidro fosco  
(  ) neblina   (  ) metal     (  ) ar limpo 
(  ) ar poluído   (  ) filme plástico 
 
2- Considere as proposições: 
I. No vácuo, a luz propaga-se em linha reta. 
II. A neblina pode ser considerada um meio opaco à propagação da luz. 
III. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. 
 
Responda mediante o código: 
a) se somente I for correta 
b) se somente I e II forem corretas 
c) se somente I e III forem corretas 
d) se somente II e III forem corretas 
e) se todas forem corretas 
 
3. A lente de uma câmera fotográfica pode ser classificada como que tipo de meio? 
Justifique sua resposta. 
 
4. Caracterize os meios óticos transparente, translúcido e opaco de acordo com a 
propagação da luz. 
 


