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1. O que é a luz 

 

Observe a figura abaixo, de um caleidoscópio. Sabe por que você vê as cores? 

 

 
Imagem retirada de: https://favpng.com 

 

Porque tem LUZ incidindo sobre a figura, e ela REFLETE essas cores com as quais ela 

foi criada (você já deve ter observado que no escuro – ausência de luz – você não vê os 

objetos em sua volta). Mas o que é mesmo LUZ? Historicamente, as primeiras noções 

sobre o que é a luz vieram do séc. XVII, com Isaac Newton (físico, astrônomo e 

matemático inglês) que pensava que a luz era formada por pequenas partículas emitidas 

por objetos muito quentes. Na mesma época, outro físico, astrônomo e matemático, o 

holandês Christiaan Huygens, achava que a luz era uma onda vibrante que vibrava para 

cima e para baixo e se movia para frente. Hoje sabemos que a luz é constituída de fótons, 

que são uma das partículas fundamentais do universo. Dentre as formas com que os 

https://favpng.com/
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fótons podem ser criados, a mais importante para a óptica acontece quando um elétron 

(que também é uma partícula fundamental) realiza uma mudança entre níveis de 

energia em um átomo, conforme ilustrado na Figura 1. (Talvez aqui você precise da ajuda 

do seu professor (a) para esclarecer alguns conceitos que não aprendeu ainda). 

 

 
 

Figura 1 – Criando um fóton: uma fonte de energia externa transfere um elétron de um nível de 

energia inferior (geralmente chamado nível mais fundamental – órbita menos energética) para um 

nível de energia superior (geralmente chamado nível excitado – órbita mais energética) em um 

processo conhecido como absorção. Depois de um certo tempo, o elétron retorna para o nível inferior 

e perde a energia que ganhou, gerando um fóton. Este processo é geralmente conhecido como 

emissão espôntanea (Imagem adaptada de britannica.com/science). 

 

Os fótons podem se comportar como onda ou partícula, dependendo de certas 

condições experimentais. Quando o fóton viaja, tem associada a si uma onda 

eletromagnética, que é formada por um campo elétrico e um campo magnético que 

oscilam no tempo e no espaço, conforme mostrado na Figura 2.  A onda viaja na direção 

https://www.britannica.com/science/light/Emission-and-absorption-processes
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indicada como direção da propagação com uma velocidade muito grande, neste caso a 

velocidade da luz. Foi James Clark Maxwell, físico e matemático britânico, quem 

esclareceu tudo isso em 1864. Inclusive determinou teoricamente a velocidade da luz: um 

pouquinho menos do que 300.000 km/s! 

 

 
Figura 2 – Representação de uma onda eletromagnética 

(Imagem adaptada de tikz.net). 

 

A distância entre dois máximos da onda (azul ou vermelha na Figura 2) é 

chamada de comprimento de onda. A quantidade de oscilações que a onda sofre por 

segundo é chamada de frequência da onda. A “altura” da onda está relacionada com a 

sua intensidade. De fato, a frequência das ondas eletromagnéticas varia entre valores 

muito baixos (faixa de ondas de rádio, <103 Hz até ~109 Hz) até frequências muito altas 

(conhecidas como raios Gama, ~1021Hz). Na figura 3, vemos o chamado espectro 

eletromagnético (em comprimento de onda), no qual a LUZ visível é uma pequena parte.  

 

https://tikz.net/electromagnetic_wave/
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Em resumo: a LUZ é uma forma de RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

com amplo espectro de frequências. Quando a faixa de frequências é 

visível ao olho humano, denominamos LUZ VISÍVEL.  

A luz é constituída de FÓTONS, que podem se comportar como ONDA 

ou PARTÍCULA. 

Figura 3 – Espectro Eletromagnético 



 5 

 
O Dia Internacional da Luz é celebrado anualmente no dia 16 de maio em virtude 

do aniversário da primeira operação bem-sucedida de um laser, pelo físico e 

engenheiro Theodore Maiman, em 1960. 

Esta data tem como objetivo celebrar o papel que a luz desempenha na ciência, cultura 

e arte, educação e desenvolvimento sustentável em áreas como a medicina, a 

comunicação e a energia. Para além disso, este dia visa o fortalecimento da cooperação 

científica e o aproveitamento do seu potencial para promover a paz e o 

desenvolvimento sustentável. 
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2. Fontes de luz 

 

Fontes de luz são todos os corpos dos quais se pode receber luz, podendo ser 

classificadas como fontes primárias ou secundárias. As fontes primárias, também 

chamadas de corpos luminosos, são corpos que emitem luz própria, como por exemplo 

o Sol, as estrelas, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa etc. As fontes secundárias 

(ou corpos iluminados) são fontes que não emitem luz própria, ou seja, refletem a luz de 

fontes primárias. Exemplos: Lua, livro, roupa, caneta, parede etc. Veja as ilustrações 

abaixo, figura 4. 

(Fonte: Texto adaptado de Wikipedia) 

 

 

 
 

Figura 4 – Ilustrações sobre as fontes de luz 

(Imagem retirada de Slideplayer.com.br)  

 

https://slideplayer.com.br/slide/2886420/
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As fontes de luz também se diferenciam entre fontes de luz naturais, entre as 

quais se destaca o Sol, e artificiais, como as lâmpadas incandescentes, velas, lâmpadas 

de LED (sigla do inglês Light Emitting Diode, que significa diodo emissor de luz), 

conforme ilustrado na figura 5, e LASERS (sigla do inglês Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation, que significa amplificação da luz por emissão 

estimulada de radiação).  O LASER é uma fonte de luz muito especial e o quadro 

“Conhecimento Avançado #1 – LASERS”, ao final deste capítulo, descreve de forma 

bastante qualitativa como é gerada a luz em um LASER. 

 

 

 

 
Figura 5 – (abaixo) Pôr do Sol, uma fonte de luz natural; (acima) Fontes artificiais: lâmpadas 

incandescentes, vela e LEDs  (Fonte: Unsplash.com). 

 

https://unsplash.com/


 8 

É interessante notar que, sempre que “vemos” um objeto (animado ou 

inanimado), é porque alguma fonte de luz está sendo refletida deste objeto, portanto ele 

passa a ser uma fonte de luz artificial! As cores que você vê no objeto depende da cor da 

fonte de luz. A luz branca é composta de todas as cores do espectro visível (veja a figura 

3), que vai do violeta ao vermelho. Esta é uma experiência simples de fazer, se você 

conseguir um prisma (veja a figura 6) e colocar no ângulo correto em relação a um feixe 

de luz do Sol (peça a seu professor para lhe ajudar neste experimento!). 

 

 
Figura 6 – Decomposição da luz branca (neste caso, da luz do Sol) por um prisma.  

(Fonte: internet) 

 

E o que acontece quando um feixe de luz branca incide em um objeto de uma 

determinada cor? Neste caso, como a luz branca é composta por todas as cores, a cor 

que você vê é a que é refletida do objeto. Por exemplo, você vê um objeto azul, porque ele 

reflete a cor azul. E o que acontece com as outras cores que compõem a cor branca? Elas 

são absorvidas pelo objeto. Na figura 7 abaixo temos alguns exemplos. Na figura 7(a), a 

luz incidente é branca e o objeto reflete só o azul (foi “pintado” com tinta azul, ou tem 

pigmentos, que podem ser biológicos, azuis). Ou o objeto reflete só vermelho, porque foi 

“pintado” ou tem pigmentos naturais vermelhos. Se o objeto é branco, ele vai “refletir” 

todas as cores. Se a luz incidente for branca, você o vê branco, mas se a luz incidente for 
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vermelha, você vai vê-lo vermelho. E se o objeto for “preto”? Significa que todas as cores 

são “absorvidas”. Neste caso, para qualquer cor de luz incidente, mesmo luz branca, 

nenhuma luz é refletida, só absorvida. A figura 7(b) mostra o efeito da luz branca em 

uma situação real, roupa de cores diferentes. 

 

 
Figura 7 -  Efeitos de um feixe de luz sobre objetos brancos, pretos ou coloridos. Leia o texto para 

entender os efeitos.  

 

A fonte de luz que emite várias cores é chamada fonte de luz policromática (poli 

= radical grego para "muitos" e cromos = radical grego para luz), como a luz do Sol. A 

luz que só emite uma única cor é chamada de luz monocromática (mono = poli = radical 

grego para "um"), como a luz de uma lâmpada de sódio (amarela) ou um LASER (cuja 

cor depende do tipo de laser, mas você conhece o apontador laser vermelho ou verde). 

Uma divisão mais usada cientificamente para as fontes de luz as classifica como fontes 

incoerentes ou coerentes. A “coerência” da luz está relacionada ao seu comportamento 

temporal, espectral e espacial. Quando a luz emitida não é direcional, significa que não 

tem coerência espacial; quando tem um espectro muito “largo” (ou seja, consistindo de 

muitas cores, como a luz branca já mencionada) em geral não tem coerência espectral; 

e quando o fóton gerado não mantém nenhuma relação de fase entre si, ou seja, os fótons 
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são gerados em tempos aleatórios, não há coerência temporal e uma fonte deste tipo – 

com as três características mencionadas -  é dita incoerente. Quando, por outro lado, a 

fonte emite radiação direcional, com um espectro muito bem definido por uma única 

cor e com uma relação bem definida temporalmente entre os fótons emitidos, a fonte 

emite radiação coerente. A única fonte de luz coerente é o LASER, enquanto que todos 

os outros exemplos mencionados neste capítulo são fontes de luz incoerentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resumo: existe uma diversidade de fontes de luz, incoerentes (que 

são a maioria delas) e coerentes (os lasers). As fontes de luz são 

essenciais do ponto de vista tecnológico e científico, e convivem conosco 

no dia a dia, desde a luz solar até às fontes de luz artificiais. 

A luz é responsável pelo que vemos ou não vemos, e na sua ausência, 

nossa visão não é capaz de “ver” os objetos ao nosso redor. 
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Conhecimento avançado # 1 - LASERS 

Os ingredientes: Para que um LASER funcione, é 
preciso uma fonte de bombeamento, um meio de 
ganho e dois espelhos. Um espelho reflete toda a 
luz, mas o outro deixa escapar um pouco. O 
sistema deve ser "alinhado" conforme a Figura 1. 

O mecanismo de emissão do LASER funciona assim: o meio de ganho (gás, sólido ou líquido) é 
bombeado por uma fonte de energia (óptica, elétrica ou química) e "excita" os elétrons que compõem 
os átomos do meio de ganho, criando um fenômeno conhecido como "inversão de população". Os 
elétrons excitados são induzidos a voltar para o estado fundamental por um processo chamado 
"emissão estimulada" (acompanhe a figura 2A). Tudo isto acontece no interior de uma cavidade óptica 
(veja figura 2B). Após um certo tempo (muito curto, quase instantâneo), o ganho interno do LASER é 
maior que as perdas, e a luz deixa a cavidade pelo espelho que não é 100% refletor, conforme a Figura 
2B. A Figura 2C mostra um diagrama de um laser real de Nd:YAG, onde você pode identificar os 
ingredientes que falamos acima. 

Figura 2C 
 

Figura 2A 
 

Figura 2B 
 

Figura 2A 
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3. Como a luz é transmitida 

 

Agora que você já sabe como a luz é gerada, a próxima pergunta é: como ela é 

transmitida (ou propagada) de um ponto a outro? Como a luz é uma onda 

eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar, ela pode fazê-lo 

mesmo no vácuo (ausência de ar). Não é o caso, por exemplo, do som, que precisa de um 

meio (como ar, água etc) para ser transmitido de um ponto a outro. A luz visível não 

pode ser transmitida através de objetos opacos (alguns tipos de radiação 

eletromagnética, por exemplo raio-X, são transmitidos através de determinados objetos 

opacos, como o tecido mole do corpo humano).  A forma como um feixe de luz viaja 

depende da fonte de luz e do meio onde a luz se propaga. Antes de dar alguns exemplos, 

vamos entender algumas classificações das fontes de luz.  

Fontes puntiformes ou extensas: uma fonte puntiforme é gerada a partir de um 

elemento cujas dimensões são pequenas se comparadas com as dimensões dos objetos 

que elas atravessam. Fontes extensas têm dimensões maiores. Esses dois tipos de fontes 

geram efeitos diferentes ao se propagarem, conforme ilustrado na figura 8. Ao incidir 

sobre um obstáculo, a luz produzida por uma fonte puntiforme gera uma região de 

sombra. Já a luz produzida por uma fonte extensa, que possui dimensões maiores que a 

puntiforme, além de gerar sombra, gera também uma região conhecida como 

penumbra. 
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Figura 8 – Efeito na propagação da luz oriunda de uma fonte puntiforme e de uma fonte extensa. 

Note que a luz gerda por uma fonte extensa forma uma região conhecida como penumbra, além de 

sombra, enquanto que a luz produzida por uma fonte puntiforme só forma sombra. 

 

Estes efeitos (sombra e penumbra) são percebidos em um eclipse solar ou lunar, 

conforme mostrado na figura 9. Você pode concluir que o Sol, com respeito à Terra, é 

uma fonte puntiforme ou extensa? 
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Figura 9 – Representação de um eclipse lunar ou solar, mostrando as regiões de sombra e penumbra.  

 

 

Outra classificação para uma fonte de luz diz respeito à direcionalidade do feixe 

de luz emitido, e está relacionada com a coerência da luz conforme mencionamos no 

capítulo anterior. Uma fonte de luz é classificada como incoerente espacialmente 

quando a luz é emitida em todas as direções. Este é o caso da maioria das fontes de luz, 

como o Sol, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de LED, veja ilustrações na 

Figura 10. 

 

 

 

Figura 10 – Fontes de luz incoerente: (A) Sol; (B) Lâmpadas para iluminação pública e (C) LEDs. 

(Fontes: (A) Unsplash.com (B) Unsplash.com  (C) Pexels.com). 

 

 

 Quando uma fonte luminosa emite um feixe de luz em uma única direção, 

dizemos que a fonte de luz é espacialmente coerente. A única fonte de luz com esta 

propriedade, conhecida e inventada pelo homem, é o LASER (veja capítulo anterior).  A 

Figura 11 mostra três fontes de luz LASER conhecidas como apontadores LASER, um 

emitindo luz vermelha, o outro emitindo luz verde e o outro violeta (menos usado). O 

https://unsplash.com/photos/XJhnxWs3aiI
https://unsplash.com/photos/uczEXZJIE9w
https://www.pexels.com/pt-br/foto/foto-de-foco-seletivo-de-luzes-de-corda-branca-e-amarela-754258/
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quadro “Conhecimento Avançado #1 – LASERS”, no capítulo anterior, explicou 

qualitativamente como funciona um LASER. 

 

 

 

Figura 11 – Apontadores lasers violeta, verde e vermelho. (Fonte: Internet) 

 

Como podemos direcionar um feixe de luz para um ponto que desejamos? A 

resposta depende do tipo de fonte de luz. Para uma fonte de luz incoerente, você pode 

fazer isto mas precisa manipular o feixe para torná-lo direcional (usando um 

componente óptico conhecido como LENTE) e então direcioná-lo com outros tipos de 

elementos ópticos, como ESPELHOS ou PRISMAS. Para uma fonte de luz coerente, como 

o laser, você pode até usar lentes, mas bastam os espelhos ou prismas para direcionar o 

feixe de luz laser. Mais interessante ainda, você pode usar FIBRAS ÓPTICAS para 

transmitir a luz de um laser por dezenas ou centenas de quilômetros, inclusive fazendo 

voltas! A Figura 12 ilustra várias destas situações. O quadro “Conhecimento Avançado 

#2 – FIBRAS ÓPTICAS”, explica como uma fibra óptica transmite luz.  No capítulo 5, 

um roteiro é apresentado para que você faça alguns experimentos manipulando feixes 

de luz laser através de lentes, espelhos e prismas. 
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Figura 12 – (A) e (B) mostram feixes de laser sendo redirecionados usando espelhos e prismas em 

experimentos de óptica. (C) Fibra óptica “enrolada”, mostrando como a luz pode “fazer curvas” e 

(D) Arte fotônica: Flores feitas com fibras ópticas e iluminadas com LEDs (Fonte: Internet). 
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Em resumo: A transmissão da luz pode ocorrer no vácuo, ou em um 

meio físico, como água, vidro, ou outro meio transparente ao 

comprimento de onda da radiação transmitida. Para fontes de luz 

incoerentes, esta transmissão é bastante limitada no espaço, devido às 

perdas por propagação e divergência do feixe. Para uma fonte de luz 

coerente, como o LASER, a luz pode propagar dezenas, centenas ou 

milhares de metros, dependendo das condições ambientais. Por outro 

lado, usando fibras ópticas como meio de transmissão, a luz pode 

propagar dezenas de quilômetros antes de ter sua potência inicial 

reduzida substancialmente. No entanto, o uso de AMPLIFICADORES 

ÓPTICOS pode compensar as perdas e fazer com que a luz continue  se 

propagando por centenas de milhares de quilômetros. Juntamente com 

os lasers de diodo, as fibras ópticas formam a base dos sistemas de 

COMUNICAÇÕES ÓPTICAS que viabilizam a INTERNET dos dias 

atuais. 
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Adaptado de Brasilescola.uol.com.br 
 

As fibras ópticas são fios muito finos, possuindo apenas alguns micrômetros de 
espessura (10−6m), fabricados em materiais transparentes como vidro ou plástico e 
são usadas como meio de propagação da luz. Apesar de muito finas, as fibras podem ser 
preparadas (“puxadas”, no jargão técnico) com vários quilômetros de comprimento e 
uma de suas aplicações mais importantes é a transmissão de dados em sistemas de 
comunicações ópticas, mas podem também ser aplicadas desde a arte até a medicina. 

 

 

 

 

 

 

 
Para que ocorra a sua reflexão interna total, a luz é emitida para o interior do núcleo 
da fibra óptica em um ângulo especial que permite que a luz sofra sucessivas reflexões 
internas no interior da fibra óptica sem que escape de lá. Dessa forma,  a luz pode se 
propagar por longas distâncias, com perdas mínimas em sua intensidade, além de 
acompanhar o formato em que os cabos estão dispostos. 

 

 

 

 

Conhecimento avançado # 2 - fibras ópticas 

As fibras ópticas são formadas por um 
núcleo transparente de alto índice de 
refração revestido por uma casca também 
transparente com índice de refração um 
pouco menor que o núcleo, e coberto por 
camadas plásticas de proteção. O 
fenômeno físico que permite a utilização 
das fibras ópticas é a reflexão interna total 
da luz. 

Figura 1 -  Representação esquemática de uma fibra óptica 
 

Figura 2 -  “Rolo” de fibra óptica 
mostrando a propagação de luz 

Figura 3 -  Representação da luz incidente no 
núcleo de uma fibra óptica 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fibra-optica.htm
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4. Detectando a luz 

 

Agora que sabemos como a luz é gerada e transmitida, a próxima pergunta é: 

como eu posso detectar a luz? O detector mais conhecido é o olho humano, mas ele é 

limitado para detectar comprimentos de onda na região visível, ou seja, o olho humano 

VÊ a luz que incide sobre ele, mas não pode MEDIR (fornecer um valor numérico) a 

radiação luminosa incidente. Você pode perceber se a luz é mais ou menos intensa, mas 

não sabe o valor da intensidade da luz.  

O processo de detecção da luz pelo olho humano é explicado através da Figura 13. 

 

 

 

Figura 13 - Como o olho funciona.  Íris: responsável pela coloração dos olhos e ajuste da pupila 

à variações da intensidade da luz. Pupila: orifício cuja abertura é controlada pela intensidade 

de luz do ambiente. Cristalino: lente que altera o trajeto da luz. Retina: células fotossensíveis. 

Nervo óptico: transmissão de sinais elétricos ao cérebro (sinais ópticos convertidos em 
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elétricos). Somente a luz com comprimentos de onda na região visível do espectro 

eletromagnético pode ser vista pelo olho humano. 

 

Entenda como o olho funciona: a luz incidente atravessa a córnea, a íris (que é 

uma abertura), a pupila (que pode se fechar ou abrir mais ou menos dependendo da 

luminosidade), o cristalino (que funciona como uma lente), o humor vítreo (um líquido) 

e chega na retina, onde estão as células fotorreceptoras que transformam o sinal óptico 

em elétrico e enviam a informação ao cérebro, que decodifica e você entende e identifica 

o que está vendo. É importante notar: a imagem que é formada na retina é invertida! É 

o cérebro que “lê” a posição correta. Nossos olhos são um acessório biológico fantástico, 

leia mais sobre eles (pesquise na internet). 

Em geral, a luz emitida por uma fonte é caracterizada pela medida de potência 

óptica, em unidades de Watts (W), e está relacionada à quantidade de energia de que a 

fonte de luz precisa para exercer sua função. A relação matemática entre a potência P e 

a energia E é P = E/t, em que t é o intervalo de tempo no qual a energia foi gasta. Outra 

unidade muito utilizada é o Lúmen (L), que é uma medida diretamente relacionada 

com a luz, pois determina a quantidade de luz que o objeto consegue emitir em todas 

as direções, ou seja, o seu fluxo luminoso. 

As fontes de luz mais modernas, os LEDs, geralmente vêm com a indicação da 

potência óptica (em W) e do fluxo luminoso (em L). É muito importante conhecer a 

relação entre Lumens e Watts, para que uma iluminação eficiente, econômica e eficaz 

seja utilizada. Expanda seu conhecimento e pesquise sobre potência óptica, energia 

consumida, iluminância e rendimento luminoso. 

No caso de radiação emitida por um LASER, é mais comum medir a potência 

óptica, em Watts, principalmente porque a luz é emitida de forma direcional. Medidores 

de potência óptica podem utilizar fotodetectores ópticos ou térmicos. O feixe de luz 
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incide sobre o detector, e a potência óptica é transformada em corrente elétrica. O 

detector é calibrado adequadamente, e um visor mostra a potência óptica em Watts. A 

Figura 14 mostra um medidor de potência óptica sendo usado para medir a potência de 

um laser de diodo emitindo luz verde.  

 

 

 
Figura 14 – Medidor de potência óptica sendo usado no Laboratório de Fotônica e Biofotônica do 

Departamento de Física da UFPE (Fonte: Autor). 

 

Todas as fontes de luz devem indicar sua potência luminosa, por razões de 

segurança, principalmente as fontes de luz LASER. A incidência de luz LASER 

diretamente no olho humano pode afetar de forma definitiva a retina, chegando a 

causar cegueira. Por isso, é importante NÃO DIRIGIR O APONTADOR LASER 

DIRETAMENTE PARA O OLHO, mesmo que eles indiquem uma potência considerada 

baixa (menor que 5mW, pois o tempo de exposição pode levar a um efeito danoso ao 

olho). Potências consideradas altas (maior que 100mW) podem causar cegueira 

imediata se o feixe de luz laser é apontado diretamente para o olho. Para fontes de luz 

incoerente, como lâmpadas, mesmo com potências altas (dezenas de Watts), se a fonte 

estiver longe (alguns metros) não vai afetar a visão, mas se estiver muito próximo (alguns 
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centímetros) pode também afetar, de forma que é melhor sempre evitar olhar 

diretamente, inclusive para a luz do Sol quando este está incidindo diretamente sobre a 

Terra (entre 10hs e 15hs). Existe uma classificação universal para as fontes de luz laser, 

com relação à segurança no seu uso. Você pode encontrar esta informação no site:  

https://www.infoescola.com/optica/laser/. 

 

 

 

  

Em resumo: Dispositivos para detecção da radiação luminosa são 

extremamente importantes para caracterizar a luz emitida. Estas 

medidas incluem a medição da potência ou energia da radiação, seu 

comprimento de onda e pode também medir as características espaciais 

do feixe de luz (como o diâmetro do feixe).  

Ao usar equipamentos LASER, a segurança é extremamente importante, 

mesmo o uso de APONTADORES LASER deve ser exercido com MUITO 

CUIDADO. 
 

https://www.infoescola.com/optica/laser/
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5. A óptica geométrica: brincando com feixes de luz 

 

Se você já leu o texto até o tópico 4, agora está pronto para realizar experimentos 

usando feixes de luz laser de baixa potência, e observar como o feixe de luz se comporta 

ao se propagar por espelhos, lentes e prismas. Esta é a parte da física conhecida como 

óptica geométrica. Para isto, vamos usar os componentes ópticos indicados na Figura 15, 

o QOG – quadro de óptica geométrica (que também será usado posteriormente para 

óptica física). Este quadro de óptica geométrica é bem interessante: os componentes são 

presos ao quadro por ímãs, de forma que sua manipulação é bem simples. 

 

 

 
Figura 15 – Quadro de óptica geométrica com seus componentes: quadro magnético, LASER com 

dois feixes, duas lentes convergentes, duas lentes divergentes, uma lente plana, um prisma, um 

espelho côncavo-plano e um espelho convexo-plano.  
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Se você está no Ensino Fundamental 2, com a ajuda de seu professor (a): 

 

(a) Descubra as leis da reflexão e da refração da luz. 

(b) Descubra como manipular o feixe de luz usando o espelho e prismas, fazendo o 

feixe propagar de um ponto a outro que você queira (não só em linha reta).  

(c) Descubra como funcionam os espelhos côncavos e convexos. 

(d) Descubra como funcionam as lentes côncavas e convexas. 

 

Se você está no Ensino Médio, para os itens (a) a (d) acima, além de verificar 

qualitativamente, identifique matematicamente as leis da reflexão, refração, distância 

focal de lentes e espelhos côncavo e convexo. Discuta sobre a formação de imagens reais 

e virtuais. Peça ajuda a seu professor (a), MAS TENTE DESCOBRIR TUDO SOZINHO 

ANTES. Você pode seguir o procedimento indicado no texto anexo (Apêndice #1 - QOG 

Fractal Roteiro), fornecido pelo fabricante do equipamento. 

 

 

  

Em resumo: A óptica geométrica é um dos pilares da óptica, e a partir do 

seu entendimento muitos dispositivos já foram desenvolvidos. Aproveite 

os experimentos e tente INVENTAR alguns outros dispositivos com os 

mesmos componentes, ou outros que você possa adaptar ao esquema do 

quadro magnético. 
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6. A óptica física: misturando as ondas 

 

Nós já sabemos que a luz é constituída de fótons, que podem se comportar como 

ondas ou partículas (veja mais no quadro “Conhecimentos Avançados #3, ao final deste 

capítulo). Também estudamos em capítulos anteriores a óptica geométrica, em que os 

fenômenos ópticos podem ser explicados por raios ou feixes de luz se propagando em 

linha reta. Neste capítulo, estudaremos a óptica física, que descreve o comportamento 

ondulatório da luz, e exploraremos três fenômenos ondulatórios: a difração, a 

interferência e a polarização da luz. 
 

Difração da luz 

De forma geral, a difração é a propriedade que as ondas têm de contornar 

obstáculos ou passar por um orifício ou abertura com qualquer forma geométrica, 

quando são parcialmente bloqueadas por eles. É um fenômeno físico que se torna 

perceptível quando o tamanho do obstáculo é comparável com o comprimento de onda 

da luz, e que ocorreque ocorre com qualquer tipo de onda (sonora, luminosa, etc.).  A 

difração da luz pode ser qualitativamente entendida como sendo o desvio da trajetória 

retilínea da luz após ela passar por arestas de um objeto. Essa propriedade dos 

movimentos ondulatórios foi estudada no ano de 1803, por Thomas Young, médico, físico 

e cientista inglês, o qual se tornou muito famoso por ter conseguido obter, além da 

difração, interferência com a luz. Durante um experimento, Young demonstrou que a 

luz é um movimento ondulatório e que também sofre difração ao passar por um 

pequeno orifício, conforme mostrado na Figura 16. De modo a provar que a difração 

também acontecia com a luz, Young fez com que feixes de luz passassem por uma 

pequena e estreita abertura e com um anteparo localizado do outro lado ele viu que não 
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aparecia somente uma linha reta, mas um conjunto de várias faixas (conhecidas como 

"franjas"), com diferentes intensidades. Dessa forma, ele acabou por mostrar que a luz, 

assim como os outros fenômenos ondulatórios, sofria o fenômeno da difração. 

Imagine a seguinte situação-exemplo: duas pessoas estão separadas por uma parede. 

Sabendo que a difração ocorre com os fenômenos ondulatórios podemos prever que é 

possível as duas pessoas dialogarem perfeitamente, pois as ondas sonoras contornam o 

obstáculo e chegam aos ouvidos da outra pessoa. 

 

 
 

 

Figura 16 – Diagrama mostrando a difração de um feixe de luz laser. A imagem (indicada por uma 

seta à direita) foi obtida com um laser emitindo luz verde e o obstáculo foi um fio de cabelo 

(adapatado de Slideplayer.com.br)   

 

 

 

https://slideplayer.com.br/slide/10655479/
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Interferência 

 

O fenômeno da interferência decorre da superposição de duas ou 

mais ondas num mesmo ponto. Esta superposição pode ter um caráter de aniquilação, 

quando as fases das ondas que estão interferindo não são as mesmas (interferência 

destrutiva) ou pode ter um caráter de reforço quando as fases das ondas combinam 

(interferência construtiva). A Figura 17 mostra o que queremos dizer com mesma fase 

ou fases opostas.  

 

 
Figura 17 – Ilustração de duas ondas em fase (esquerda) e em oposição de fase (direita). Note a 

resultante da soma das ondas: ou aumentam ou se reduzem a zero. (Adaptado de Wikipedia.org) 

 

O experimento esquematizado na Figura 18 mostra como você pode ver o efeito 

da propagação da luz através de fenda única, já mostrado anteriormente, e fenda dupla, 

usando um laser emitindo luz vermelha (pode ser um apontador laser). O feixe de laser 

atravessa a região com uma fenda única, e se observarmos o padrão de luz após esta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fase_(f%C3%ADsica)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference
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fenda, ele se mostra como o que está indicado pela linha cheia (fenda mostrada na 

imagem 3 da Figura 18, preto e branco). Se, no entanto, olharmos o feixe que propaga 

após a fenda dupla, e dependendo das dimensões e distância entre as fendas, (veja as 

imagens preto e branco 1 e 2 na Figura 18) o padrão que veremos é o que está indicado 

pela seta tracejada. 

Observe que a figura de interferência (vermelho) correspondente à situação da imagem 

preto e branco 1, claramente mostra o efeito conjunto da difração e as “franjas” de 

interferência no feixe vermelho que incide no anteparo.  

 

 

 
Figura 18 – Diagrama mostrando um experimento no qual pode ser visto simultaneamente o efeito 

da difração e da interferência. Veja o texto para maiores detalhes (Adapatado de fma.if.usp.br e Light 

and Matter, Benjamin Crowell, licenciado sob CC-BY-SA) 

 

 

http://fma.if.usp.br/~mlima/teaching/4320293_2012/Cap3.pdf
http://www.lightandmatter.com/html_books/lm/ch32/ch32.html
http://www.lightandmatter.com/html_books/lm/ch32/ch32.html
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Para concluir este tópico, uma informação “avançada”: Se fizermos uma 

experiência de fenda dupla com partículas tipo elétrons ou nêutrons, seria esperado um 

padrão de interferência diferente: segundo a física clássica, por serem partículas, os 

elétrons ou nêutrons ao atingirem o anteparo com as fendas passariam por uma OU por 

outra, resultando em um padrão luminoso com apenas um máximo de intensidade, 

contrariamente ao que ocorre com o padrão de difração de uma fenda dupla iluminada 

por luz. No entanto, isto não ocorre!... O padrão de difração para o caso de elétrons ou 

nêutrons é o mesmo daquele que seria com iluminação das fendas por luz, o que 

demonstra um comportamento ondular nessas partículas. A conclusão é que existe uma 

dualidade de comportamento: ora partícula, ora onda mesmo para essas partículas 

elementares. Esse é a chamada dualidade onda-partícula! Leia mais em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interferência. 

 

Polarização 

 

Para entender o fenômeno de polarização da luz, você precisa relembrar, caso seja 

necessário, o capítulo 1, no qual falamos que a luz é uma onda eletromagnética (veja 

também a Figura 2, capítulo 1). Conforme já indicamos, as ondas eletromagnéticas 

resultam da propagação da perturbação de um campo elétrico e outro magnético, 

orientados perpendicularmente entre si, e que variam de amplitude no tempo e no 

espaço. Por exemplo, as ondas produzidas pelas emissoras de rádio e TV são ondas 

polarizadas, uma vez que apresentam, em uma determinada direção, um campo elétrico 

variável no espaço e no tempo. A luz do Sol é um exemplo de onda eletromagnética não 

polarizada, assim como a luz emitida por uma lâmpada LED. A Figura 19 mostra uma 

onda eletromagnética não polarizada, emitida por uma fonte como o sol ou uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interferência
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm
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lâmpada incandescente. Como a luz não é polarizada, vemos diversos planos de vibração 

da onda eletromagnética, representando como a amplitude do campo eletromagnético 

varia no tempo e no espaço.  

 

 

 
Figura 19 – Fonte de luz não polarizada (por exemplo Sol, lâmpada) mostrando como seria o 

comportamento oscilatório do campo elétrico (antes do polarizador), variando aleatoriamente em 

várias direções perpendiculares à direção de propagação.  A figura mostra como as componentes da 

luz não polarizada são absorvidas por um polarizador linear, e quais componentes são transmitidas 

(luz polarizada). (Imagem adaptada de Britannica.com) 

 

Para muitas aplicações, é importante que a luz seja polarizada. Isto pode ser 

obtido de várias maneiras: a fonte pode emitir luz polarizada, como exemplificado acima 

com ondas de rádio e TV, ou uma onda não polarizada pode ser transformada em uma 

onda polarizada. Este componente óptico que controla a polarização da luz é chamado 

polarizador. A Figura 19 também ilustra o que ocorre com a luz não polarizada ao passar 

por um polarizador. 

https://www.britannica.com/science/light/Unpolarized-light
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Rigorosamente, o polarizador dito vertical tem as linhas (que podem ser fios 

poliméricos, ou mesmo fios metálicos muito finos) dispostos na horizontal. A explicação 

para isto é o fato de que a componente da polarização que vibra ao longo do “fio” é 

absorvida, enquanto que a componente transversal não é absorvida e, portanto, 

totalmente (ou quase totalmente) transmitida. 

 

Desafios 

Para concluir este capítulo, colocamos dois desafios. Observe na Figura 21 que, 

após propagar através do “polarizador vertical”, somente as ondas com direção de 

vibração vertical atravessam o polarizador, de modo que a luz polarizada apresenta essa 

mesma direção de vibração. Se o polarizador for “horizontal”, só a luz polarizada na 

direção horizontal irá propagar.  Propomos então dois desafios para você:  

 

Desafio #1 –  

Imagine o seguinte experimento: o que acontece se você colocar um segundo 

polarizador logo após o primeiro (a) na direção vertical e (b) na direção horizontal após 

o primeiro polarizador? 

........................(Pensando, pensando, pensando.......). Confira a resposta com seus colegas 

e com seu professor! 

 

Desafio #2 - 

Certamente você já ouviu falar em óculos polaróides. Descubra como eles são 

usados para bloquear a luz refletida. Pesquise na internet e discuta com seu professor.  
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Em resumo: 

Descrevemos, neste capítulo, três fenômenos relacionados à óptica física, 

que explica os fenômenos ondulatórios da propagação da luz: difração, 

interferência e polarização. Você pode aprofundar bastante esse tema, 

que leva à física moderna com muitas aplicações interessantes. 
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Adaptado de Fisicanaveia.uol.com.br 

 

Como já sabemos, a luz pode se comportar como onda ou como partícula. 

Este aparente dilema foi melhor compreendido com o advento da Física 

Quântica, no século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento avançado # 3 – A luz é partícula ou onda? 

Em 1865, James Clerk Maxwell (1831-1879) estava 
aprofundando seus estudos sobre o Eletromagnetismo. Ele 
juntou todas as ideias e leis a respeito da eletricidade e do 
magnetismo que existiam na época em quatro equações, 
conhecidas como Equações de Maxwell, que dão conta de 
descrever todos os fenômenos elétricos e magnéticos. A 
partir dessas quatro equações, ele descobriu que os campos 
elétricos e magnéticos oscilantes viajam na velocidade da luz 
e derivou uma equação de onda, provando assim que a luz é 
uma onda eletromagnética! 

Em 1905, quarenta anos depois de Maxwell, o jovem 
Albert Einstein (1859-1955), escreveu cinco artigos 
científicos, todos relevantes para a física. Todos os cinco 
foram relevantes para a Física. Um deles, o que nos 
interessa agora, explicava de forma original e 
radicalmente diferente o Efeito Fotoelétrico - EFE. Este 
efeito é o seguinte: em condições controladas de 
laboratório, é possível arrancar elétrons de um metal 
utilizando luz. Os físicos sabiam, inclusive, que o EFE só 
acontecia a partir de uma determinada frequência da luz. 
Mas não havia como explicar classicamente, seja pela 
Física Ondulatória ou pelo Eletromagnetismo, como a luz 
conseguia agir sobre as cargas elétricas! 

ASSISTA O QUE É O 
EFEITO FOTOELÉTRICO  

Youtube.com 

https://fisicanaveia.blogosfera.uol.com.br/2015/10/25/luz-onda-ou-particula/
https://youtu.be/kjZE8fBduTE
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Einstein gostou do conceito de quantum de Plank e imaginou que a luz, 
assim como a Radiação Térmica, também poderia ser "granulada", ou seja, 

feita de "pacotinhos" de energia que obedeciam à mesmas regra da 
quantização de Planck. Em outras palavras, Einstein estava entendendo que 

a luz poderia ser encarada como sendo feita de partículas. 
Bem mais adiante, as partículas de luz foram batizadas de fótons, termo 

consagrado e usado atualmente. 
 

 
Imagem retirada de Livescience.com 

 

A Física Quântica evoluiu e atravessou o século 20, mais madura do que 
nunca! A dualidade Onda-Partícula passou a ser considerada um fato 

inquestionável no mundo quântico. 
A luz é uma entidade quântica! 

Portanto, segundo a dualidade Onda-Partícula, a luz pode ter 
comportamento tanto de onda quanto de partícula. E isso não tem nada de 

contraditório. No mundo quântico é exatamente assim. 

Einstein, perspicaz e atento às novidades 
da Física da época, sabia que em 
dezembro de 1900 Max Planck (1858-
1947), criador da Física Quântica, havia 
feito uma proposta ousada de que a 
radiação térmica, aquela que se desprende 
de qualquer corpo aquecido acima de 0K 
(Zero Absoluto), seria composta por 
"pacotinhos" de energia, cada qual 
chamado de quantum de energia. 

https://www.livescience.com/24509-light-wave-particle-duality-experiment.html
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7. Fotônica: a tecnologia da luz no cotidiano 

 

Agora que você já sabe “um pouco” sobre a óptica, vamos definir um termo  

que você já ouviu várias vezes: fotônica. A fotônica é definida como a ciência e 

a tecnologia da luz. Ela lida com a geração, detecção, aproveitamento e 

aplicações de luz, cuja unidade básica é o fóton. Uma pergunta importante é: 

como a fotônica se aplica no nosso cotidiano? Em outras palavras, para que 

serve a fotônica na nossa vida diária? Talvez você não perceba, mas ela está em 

mais lugares do que parece, incluindo casa, escritório, carro, lojas, médico, 

indústria, embalagem, agricultura e várias outras. Vamos dar exemplos nesses 

tópicos: 

Casa (ilustração 1) – Em casa, mais de uma dezena de utensílios usam a 

fotônica:  Lâmpadas LED (e que economizam energia), controles remotos 

infravermelhos, TV de tela plana/tela grande (LED, polímeros luminescentes), 

fibras ópticas para TV a cabo e internet, leitores de CD e DVD (usam LEDs),  

sensores de movimento no infravermelho para segurança em casa, rádio 

despertador com display LED (substituído pelo despertador de celulares na 

maioria das casas!), fotocélulas para acender/desligar postes de iluminação 

pública e para controlar a abertura/fechamento de  portas de elevador, 

termômetros sem contato com radiação infravermelha, fones de ouvido 

remotos infravermelhos, telas de computadores, celulares etc.  
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Escritórios (ilustração 2) - Além de itens que são comuns no lar, podemos 

também destacar em escritórios: scanners ópticos, cabos telefônicos de fibras 

ópticas (que também já estão em muitas casas), armazenamento óptico de 

dados, impressoras a laser, fotocopiadoras digitais a laser, apontadores a laser, 

telas matriciais ativadas por computador, telas de computador e conexões 

remotas infravermelhas. 

 

 

 

Na Medicina (ilustração 3) - Os lasers são bastante utilizados em cirurgias 

oftalmológicas, por exemplo para correção de miopia e catarata. Também são 

Ilustração 1 – Fotônica em casa 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

Ilustração 2 – Fotônica no escritório 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

 

http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
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usados em odontologia e dermatologia, entre outras áreas da saúde. A fotônica 

é também muita utilizada como base para ferramentas de diagnóstico, 

principalmente por que os fótons são não invasivos e não destrutivos. A 

fluorescência excitada por luz ultravioleta (em comprimento de onda não 

prejudicial à pele, como no caso de radiação na região UV-C) no tecido 

humano pode revelar anomalias na pele. Por outro lado, com uma técnica 

conhecida como tomografia óptica (ou tomografia por coerência óptica), você 

pode “ver” a estrutura da retina do olho humano de forma não invasiva. A 

mesma técnica é usada para guiar cirurgias no coração, “ver” na pele a região 

da epiderme e derme (a radiação utilizada, na região conhecida como 

infravermelho próximo, consegue penetrar até 3mm na pele humana).  

Certamente um dos instrumentos mais utilizados não só na área médica, mas 

também na área biológica de forma geral, são os microscópios ópticos. Eles 

podem ser bem simples, como uma lupa, ou bem sofisticados, que aumentam 

o tamanho da imagem até 1000 vezes. Se você ainda não observou imagens de 

vegetais, animais, ou outros objetos, está na hora de testar! (Para ver imagens 

virtuais, pesquise no Google ou outro site, e você encontrará centenas de 

imagens interessantes. Melhor mesmo seria observar em um microscópio. Você 

pode até construir seu próprio microscópio com custo zero ou muito baixo. 

Alguns sites com boas sugestões são: https://raisinglifelonglearners.com/easy-

homemade-microscope/; https://canaltech.com.br/inovacao/humanos-20-

aprenda-a-construir-um-microscopio-caseiro-utilizando-uma-webcam-

https://raisinglifelonglearners.com/easy-homemade-microscope/
https://raisinglifelonglearners.com/easy-homemade-microscope/
https://canaltech.com.br/inovacao/humanos-20-aprenda-a-construir-um-microscopio-caseiro-utilizando-uma-webcam-108506/
https://canaltech.com.br/inovacao/humanos-20-aprenda-a-construir-um-microscopio-caseiro-utilizando-uma-webcam-108506/
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108506/; Ou você pode escolher entre vários “modelos” na internet, usando 

palavras-chave como “microscópio caseiro” “faça seu próprio microscópio”. 

Faça em casa com supervisão de algum adulto ou fale com seu professor. 

 

 

 

 

Ilustração 3 – Fotônica na medicina 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

 

Na Indústria (ilustração 4) - Em processos de fabricação industrial, seja de 

peças metálicas ou de plástico, o uso do laser na usinagem destes materiais já 

é utilizado em larga escala em grandes parques industriais. A fotônica é então 

explorada através da soldagem e corte a laser, visão de máquina, 

reconhecimento de imagem para controle de qualidade, na qual são usadas 

leitoras de código de barras ou QR-code, também utilizadas na inspeção óptica 

de rotulagem e embalagem. Além disso, ensaios não destrutivos e medidas de 

precisão usando a fotônica são rotina na indústria. Um exemplo bem 

interessante do uso da fotônica na indústria são as máquinas para cortar 

tecidos a laser (veja o vídeo: 

 

https://canaltech.com.br/inovacao/humanos-20-aprenda-a-construir-um-microscopio-caseiro-utilizando-uma-webcam-108506/
http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=RVd35hgTd_g), já bastante difundidas no 

Brasil. 

 

 

Ilustração 4 – Fotônica na indústria 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

 

Na indústria automobilística (Ilustração 5) – Quanto mais recentes 

(fabricados a partir de 2015) os carros, mais fotônica vem “embarcada”. O uso 

de LEDs de sinalização interna e externa e nas lâmpadas externas, sistemas 

de segurança ativados por radiação infravermelha, câmeras na traseira do 

carro, monitores ópticos para freios antibloqueio, visores de painel de fibra 

óptica, uso de energia solar, são exemplos da fotônica na indústria 

automobilística. É importante notar também que, no trânsito, a maioria dos 

sinais pare/siga são de LED e muitos são energizados com energia solar.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVd35hgTd_g)
http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
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Ilustração 5 – Fotônica na indústria automobilística 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

 

Nas lojas e supermercados (ilustração 6) - Os leitores ópticos de códigos de 

barra e QR-code são amplamente utilizados, além de monitoramento por 

câmera. Em muitos locais, o próprio comprador escaneia suas compras e faz o 

pagamento sem a presença de atendente ou auxiliar do estabelecimento.  

 

 

http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
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Ilustração 6 – Fotônica nas lojas e supermercados 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

 

Na agricultura (ilustração 7) - A fotônica começa a ser utilizada de forma 

inteligente na agricultura. Por exemplo, instrumentos ópticos 

(espectrômetros) são utilizados para indicar a cor necessária para iluminação 

das plantas, permitindo um melhor crescimento. LEDs são utilizados com a 

cor adequada, principalmente em países onde há pouco tempo de insolação.  

A fluorescência emitida pelas plantas e cascas das frutas pode ser usada para  

medir o nível de nutrição nas culturas, o nível de açúcar, inclusive indicando 

o momento da colheita. Também tem sido utilizada para diagnosticar ataque 

e infecção de insetos e doenças nas culturas. Esta área está se expandindo 

http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
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mundialmente, dando lugar a uma subárea chamada agrifotônica. Você pode 

aprender mais sobre agrifotônica pesquisando “agriphotonics” em algum site 

de busca (Google ou outro). A maioria dos bons textos estão escritos na língua 

inglesa.  

 

 

 

Ilustração 7 – Fotônica na agricultura 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

 

Muitas outras aplicações da fotônica (ilustração 8) podem ser citadas, e este 

texto não exaure os exemplos. Mas não podemos deixar de citar os shows de 

luz laser, as câmeras digitais em telefones celulares (ou são câmeras que 

falam???), câmeras de vigilância com visão noturna, alinhamento de pneus 

em automóveis e galerias de arte com holografia. O uso de LEDs e fibras 

ópticas na indústria têxtil está crescendo. Algo ainda pouco explorado no 

Brasil, mas que os especialistas em moda estão atentos. Para saber mais, leia 

(texto em inglês): https://www.findlight.net/blog/2019/03/17/wearable-

photonics-everyday-life/. 

http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
https://www.findlight.net/blog/2019/03/17/wearable-photonics-everyday-life/
https://www.findlight.net/blog/2019/03/17/wearable-photonics-everyday-life/
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Ilustração 8 – Outras aplicações da fotônica: visão noturna, entretenimento, indústria têxtil 

(Fonte:  Dananonphotonics.com) 

http://dananophotonics.com/assets/images/about/Photonics%20in%20daily%20life.pdf
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Em resumo:  

A fotônica é considerada e definida como uma tecnologia habilitadora, 

ou seja, ela é meio para habilitar finalidades diversas, nas mais diversas 

áreas de conhecimento. Os exemplos citados neste capítulo são 

representativos do impacto tecnológico e social da fotônica, e tem como 

consequência também um importante impacto econômico.  

Atuando desde as comunicações ópticas, passando pela área médica e 

indo até o meio ambiente, a fotônica transforma vidas. 
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RESUMO GERAL 

 

A LUZ é uma forma de RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA com amplo 

espectro de frequências. Quando a faixa de frequências é visível ao olho 

humano, denominamos LUZ VISÍVEL.  

A luz é constituída de FÓTONS, que podem se comportar como ONDA 

ou PARTÍCULA. 

Neste texto, você teve uma introdução sobre os seguintes temas: 

1. O que é a luz 

2. Fontes de luz, incluindo LASERS 

3. Como a luz é transmitida, incluindo FIBRAS ÓPTICAS 

4. Detectando a luz 

5. A óptica geométrica: brincando com feixes de luz 

6. A óptica física: misturando as ondas, com uma introdução sobre a questão: 

A LUZ É PARTÍCULA OU ONDA? 

7. Fotônica: a tecnologia da luz no cotidiano 
 

 

Este texto tem o caráter INSTIGADOR, INTRODUTÓRIO, e o 

leitor deve se aprofundar nos fundamentos e aplicações da 

FOTÔNICA, QUE É A TECNOLOGIA DO SÉCULO XXI. 
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8. Sugestões de leitura e vídeos para os estudantes e professores 

 

[1] https://pt.slideshare.net/mourajuniorac/aula-optica-01 

[2] https://www.estudopratico.com.br/luz-particula-ou-onda-tire-a-duvida-agora/ 

[3] https://www.youtube.com/watch?v=2vRyLAPxyEs 

[4] https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-fenomeno-difracao.htm (inclui 

vídeo-aulas). 

[5] Júnior, Joab Silas da Silva. "O que é polarização?"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-polarizacao.htm.  

[6] HELERBROCK, Rafael. "Luz"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/luz.htm. Acesso em 27 de fevereiro de 2020. 

[7] https://fisicanaveia.blogosfera.uol.com.br/2015/10/25/luz-onda-ou-particula/ 

[8] https://www.youtube.com/watch?v=2vRyLAPxyEs 

[9] http://cienciahoje.org.br/coluna/onda-ou-particula-uma-questao-de-interpretacao/ 

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/mourajuniorac/aula-optica-01
https://www.estudopratico.com.br/luz-particula-ou-onda-tire-a-duvida-agora/
https://www.youtube.com/watch?v=2vRyLAPxyEs
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-fenomeno-difracao.htm
https://fisicanaveia.blogosfera.uol.com.br/2015/10/25/luz-onda-ou-particula/
https://www.youtube.com/watch?v=2vRyLAPxyEs
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Apêndice #1 - QOG Fractal 

Quadro de Óptica Geométrica e Óptica Física  
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Material do QOG 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caixote em madeira. 

- Quadro magnético. 

- Fonte AC/DC USB. 

Entrada 220 ou 110 volts. 

- Laser com 2 feixes. 

- 02 lentes convergentes. 

- 02 lentes divergentes. 

- 01 lente plana. 

- 01 prisma. 

- 01 espelho côncavo/plano. 

- 01 espelho convexo/plano. 
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Procedimento para espelho plano 

• Ligue a fonte AC/DC USB em uma tomada elétrica. 

• Fixe um papel na placa magnética. 

• Fixe o laser na placa magnética, movimente a fonte laser para que os feixes fiquem na 

horizontal. 

• Coloque um espelho plano (espelho plano-convexo) na frente dos feixes e observe a 

trajetória dos feixes refletidos. 

• Com uma caneta, desenhe o contorno do espelho plano e para cada feixe retilíneo marque 

2 pontos para depois desenhar a reta de cada feixe. 

• Gire o espelho e repita o passo anterior 

• Retire o papel da placa magnética, coloque-o sobre uma mesa plana e desenha a trajetória 

dos feixes, antes e depois da reflexão 

• Com essa construção geométrica compro-se o enunciado da lei da reflexão, o ângulo de 

incidência e refletido são iguais, executando-se as medidas angulares ou as medidas dos 

catetos dos triângulos formados. 
 

 

 

 

 
 

 

Lei da reflexão 
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Procedimento para lente plana 

• Ligue a fonte AC/DC USB em uma tomada elétrica. 

• Fixe um papel na placa magnética. 

• Fixe o laser na placa magnética, deixe os feixes na horizontal. 

• Coloque a lente plana na frente dos feixes e observe a trajetória dos feixes que atravessam 

esta lente. 

• Com uma caneta, desenhe o contorno da lente plana e para cada feixe 

• retilíneo, antes e depois desta lente, marque 2 pontos para depois desenhar a reta de cada 

feixe. 

• Gire a lente para outro ângulo e redesenhe os feixes, antes e depois da 

• lente plana. 

• Retire o papel da placa magnética, coloque-o em uma mesa e desenhe a trajetória dos 

feixes, antes, dentro e depois da lente plana. 

• Com essa construção geométrica, para os meios ar (𝑛1 = 1,0) e acrílico (𝑛2 = 1,5) a lei 

da refração é dada pela equação 𝑠𝑒𝑛𝜃1 = 1,5 𝑠𝑒𝑛𝜃2 
 

 

 
 

 

Lei da refração  
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Procedimento Lentes Convergentes 

• Ligue a fonte AC/DC USB em uma tomada elétrica. 

• Fixe um papel na placa magnética. 

• Fixe o laser na placa magnética, deixe os feixes na horizontal. 

• Coloque a lente bi-côncava na frente dos feixes e observe a trajetória. 

• Com uma caneta, desenhe o contorno da lente no papel e para cada 

• feixe retilíneo marque 2 pontos para depois desenhar a reta de cada feixe. 

• Retire o papel da placa magnética. Com o papel sobre uma mesa plana desenhe a trajetória 

dos feixes com a união dos 2 pontos marcados e forme a reta da trajetória de cada feixe 

luminoso. Após a lente os dois feixes coincidem num ponto. A reta horizontal do centro da 

lente a este ponto é chamado foco da lente. Com uma régua meça do centro do desenho da 

lente a esse ponto, essa distância é a distância focal da lente. 

• Neste caso um foco positivo de uma lente convergente, anote o valor f =_____. 

• Repita esse procedimento para outra lente convergente côncava-plana. 

 

 

 
 

 

Observação quantitativa 
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Procedimento Lentes Divergentes 

• Ligue a fonte AC/DC USB em uma tomada elétrica. 

• Fixe um papel na placa magnética. 

• Fixe o laser na placa magnética, deixe os feixes na horizontal. 

• Coloque a lente bi-convexa na frente dos feixes e observe a trajetória. 

• Com uma caneta, desenhe o contorno da lente no papel e para cada 

• feixe retilíneo marque 2 pontos para depois desenhar a reta de cada feixe. 

• Retire o papel da placa magnética. Desenhe a trajetória dos feixes, inclusive para a região 

antes da lente divergente, nessa região os dois feixes coincidem num ponto. Esse ponto é 

chamado foco da lente, nesse caso o valor é considerado negativo, pois está antes da lente. 

Com uma régua meça do centro do desenho da lente a esse ponto, essa distância é a 

distância focal da lente, ou simplesmente, o foco dessa lente divergente, anote o 

 valor f = - _____. 

• Repita esse procedimento para outra lente convergente convexa-plana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação quantitativa 
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Procedimento Prisma 

• Ligue a fonte AC/DC USB em uma tomada elétrica. 

• Fixe um papel na placa magnética. 

• Fixe o laser na placa magnética, deixe os feixes na horizontal. 

• Coloque o Prisma na frente dos feixes com uma inclinação no sentido 

• horário, veja na fotografia que segue. Observe a mudança da trajetória de um único feixe e 

depois de dois feixes. 

• Com uma caneta, desenhe o contorno do prisma e para cada feixe retilíneo marque 2 

pontos para depois desenhar a reta de cada feixe. 

• Retire o papel da placa magnética. Desenhe a trajetória dos feixes, antes, dentro e depois 

do prisma. 

• Aplique duas vezes a lei da refração, nas superfícies ar-acrílico e depois acrílico-ar para 

descrever/entender a mudança da trajetória dos feixes. 

 

 

 
 

 

 

Observação quantitativa 
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Procedimento Espelhos Curvos 

• Ligue a fonte AC/DC USB em uma tomada elétrica. 

• Fixe um papel na placa magnética. 

• Fixe o laser na placa magnética, deixe os feixes na horizontal. 

• Coloque o espelho côncavo na frente dos feixes e observe a 

• mudança trajetória dos feixes, estes se juntam em um ponto logo após a reflexão, no foco 

do espelho côncavo. 

• Com uma caneta, desenhe o contorno da lente e para cada feixe retilíneo marque 2 pontos 

para depois desenhar a reta de cada feixe. 

• Retire o papel da placa magnética, coloque-o em uma mesa plana e desenhe a trajetória 

dos feixes, antes e depois da reflexão nesse espelho. Meça a distância focal desse espelho, o 

raio de curvatura desse espelho é 5 centímetros. 

• Repita o procedimento para o espelho convexo, neste caso a distância focal será negativa. 
 

 

 

 
 

 

Observação quantitativa 
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