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PREFÁCIO 

Car@ Estudante, 

Este curso foi pensado como uma forma lúdica de aprender ciências e também com a 

abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade. Assim, os leitores têm de ter em mente um 

curso mais conceitual e menos matemático. Acredito que um conceito bem compreendido 

pode ampliar mais os horizontes e proporcionar maior aplicação dos conhecimentos que 

em um curso com maior rigor matemático e pouca carga horária. Talvez em edições 

futuras deste curso, com maior carga horária, possam ser incluídas outras disciplinas e 

colaboradores no projeto. 

Esta apostila tem o objetivo de orientar um conhecimento básico sobre a física envolvida 

na fotografia e os princípios de funcionamento das câmeras fotográficas. O objetivo do 

nosso curso é compreender a óptica geométrica envolvida em uma fotografia, que pode 

ter inúmeros outros fenômenos envolvidos como reações químicas, velocidade dos 

componentes móveis da câmera, alavancas, correntes elétricas ou física moderna, por 

exemplo. 

Caso seu objetivo seja entender ainda mais do que ofereço aqui, espero contribuir 

fornecendo princípios científicos de uma forma mais acessível e disponibilizando o 

endereço de alguns links que utilizei neste trabalho, os quais possuem muito mais 

informações do que o registrado aqui. A variedade de materiais é grande e muitos 

trabalhos são interessantes, de forma que vale a pena visitar esses sites. 

Nosso curso está dividido em três capítulos. No primeiro vamos ver um pouco da história 

da fotografia, as datas e personalidades importantes para sua invenção. No segundo 

entenderemos o que é a luz, sua propagação e os fenômenos de sua reflexão e refração, 

para aplicá-los na fotografia. Por fim, no terceiro e último capítulo, entenderemos a 

formação de imagens nas câmeras de orifício e como funciona a óptica envolvida na 

câmera fotográfica. No apêndice 1 e no anexo1 temos alguns roteiros de atividades, 

incluindo as instruções para a oficina de construção de uma câmera escura de papel. 

Espero que gostem deste momento de aprendizagem e fiquem motivados a conhecer ainda 

mais as aplicações das ciências na nossa vida. Como sugestão de continuidade dessa 

divertida experiência de aprendizagem, inseri, no apêndice 1 – Para Saber Mais, algumas 

referências e hiperlinks de alguns materiais interessantes que encontrei no planejamento 

desta apostila. 

Divirta-se nessa viagem pelo conhecimento, 

Felipe Luzzi. 

Fevereiro 2017 
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CAPÍTULO 1 - HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA 

Neste capítulo apresentamos uma breve cronologia da história da óptica, com foco 

nas invenções que possibilitaram a invenção da fotografia. O texto foi baseado na apostila 

do Curso de Fotografia do SENAC (2004), no artigo “A Crônica da Ótica Clássica” de 

Bassalo (1986) e no trabalho de conclusão de curso de Lima (2016). 

Assim como a maior parte das coisas que utilizamos hoje em nosso dia a dia, a 

fotografia é uma invenção humana que foi evoluindo com o passar do tempo, sendo então 

atribuída a muitos estudiosos que contribuíram para sua evolução. O conhecimento sobre 

princípios de propagação da luz, materiais sensíveis à luz e aparelhos ópticos foram 

fundamentais para sua criação. 

Os princípios que explicam o funcionamento de uma câmera fotográfica moderna, 

sob a perspectiva da óptica, são praticamente os mesmos que explicam o funcionamento 

de uma câmara escura em que foi acoplada com uma lente convergente para formar uma 

imagem real do objeto sobre o filme fotográfico (ou sensor CCD), como veremos ao final 

do curso. 

Os primeiros relatos escritos de uma câmera escura, que é basicamente o corpo 

das máquinas fotográficas, remetem ao Oriente, onde o filosofo chinês Mo-Tzu (468 – 

376 A.C.) teria feito uma descoberta semelhante, no século V A.C. O princípio de 

funcionamento da câmara escura também foi compreendido na Grécia antiga por 

Aristóteles (384 - 322 A.C.), a quem são remetidas as primeiras descrições esquemáticas 

deste fenômeno. Aristóteles observou a imagem do Sol projetada no chão, em uma 

situação de eclipse parcial do Sol. As sombras projetadas no chão tinham a mesma forma 

de “meia lua” que o Sol, depois dos raios luminosos passarem entre os pequenos orifícios 

das folhas de um plátano (uma espécie de árvores). Ele observou também que quanto 

menor fosse o orifício, mais nítida era a imagem. 

O matemático grego Euclides (323 - 285 a.C.) parece ser o primeiro a apresentar 

a lei da reflexão baseada nos seus estudos com espelhos. No tratado denominado 

“Óptica”, Euclides estudou basicamente a visão de objetos de diversas formas e no tratado 

denominado “Catóptrica”, ele descreveu o comportamento de raios luminosos refletidos 

por espelhos planos, côncavos e convexos, usando a mesma metodologia empregada em 

sua “Ótica”. Ele admitiu a trajetória retilínea para o raio luminoso e, usando seus 

elementos de Geometria, apresentou corretamente as Leis da reflexão da Luz. 
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Novas contribuições ao estudo da Óptica só apareceram no Sec. XI, Abu Ali al-

Hasan Ibn Al-Haitham (conhecido também como Al-Hazem) (965-l038), físico e 

matemático árabe de Constantinopla (Turquia), que utilizava uma caixa para ver eclipses: 

a câmara escura. Ele fez um trabalho rudimentar para colocar lentes convergentes e 

melhorar as imagens fornecidas. A tradução de sua obra sobre óptica (Kitab Al-Manazer 

ou Tesouro da Óptica) descreve, por exemplo, o funcionamento da câmara escura, termo 

que ele próprio criou, influenciando grandemente os filósofos ocidentais da Idade Média. 

É ainda de Al-Hazen a observação do aparente aumento da Lua quando próxima do 

horizonte, e que o crepúsculo solar permanece até mesmo quando o Sol está cerca de 19° 

abaixo do horizonte. Tais fenômenos decorrem da refração da luz na atmosfera terrestre, 

concluiu ainda Al-Hazen. 

 

Ilustração do conceito de câmara escura de Al Hazen: Imagem invertida de edificações em um tecido 

utilizado como anteparo. 

No século XVI, inovações e descobertas no campo da Física e da Química 

possibilitaram o surgimento de diversos inventos científicos. No ano de 1556, por 

exemplo, o alquimista Fabrício verificou que o cloreto de prata enegrecia quando exposto 

à ação da luz, um dos princípios básicos da 

construção da imagem fotográfica. 

O mais antigo desenho conhecido de uma 

câmera escura construída data de 1544 e foi feito pelo 

médico, astrônomo e matemático holandês Reiner 

Gemma Frisius. Este engenho se destinava à 

observação de eclipses solares sem que houvesse 

riscos para os olhos. Tal câmera consistia em um 

pequeno orifício na parede externa de um quarto escuro. Os raios solares atravessavam 

este orifício e projetavam uma imagem invertida em uma tela colocada na parede oposta 

à do orifício. 

Câmera escura 
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Em 1560, Giambatista Della Porta aperfeiçoou, em Nápoles (Itália), a câmera 

escura colocando nela uma lente biconvexa, o que melhorou a qualidade da imagem. Na 

segunda edição de sua obra “Magia Naturalis” (1589) Della Porta, além da explicação e 

descrição dos telescópios, descreveu ainda a maneira de se obter imagens em uma câmara 

escura (comparada por ele ao olho humano), bem como apresentou as primeiras ideias do 

estereoscópio. 

Em 1604, o cientista italiano Ângelo Sala observou o escurecimento de um 

composto de prata provocado pela sua exposição ao Sol. O problema da época consistia 

em interromper tal reação, de forma que a imagem não desaparecesse pelo enegrecimento 

total do composto de prata. 

Em 1725, Johann Heinrich Schulze, professor de medicina da Universidade de 

Aryolf, na Alemanha, descobriu que certos sais de prata (cloreto e nitrato de prata), 

escurecem na presença de luz. Embora não tenha fornecido meios de preservar a imagem, 

uma vez que os sais de prata continuavam a escurecer na presença de luz, sua descoberta 

permitiu estabelecer os fundamentos de trabalhos posteriores na fixação de imagens. 

Em 1777, o sueco Carl Wilhelm Scheele descobriu que o cloreto de prata ativado 

pela luz é insolúvel no amoníaco. Com isso, passou a ser possível dissolver o cloreto de 

prata não exposto à luz, fazendo com que somente permanecesse sobre a chapa a parte 

sensibilizada. 

Em 1813, o francês Joseph Niecéphore Niépce, 

inventor do litógrafo, pesquisando um método automático de 

copiar desenhos a traço nas pedras de litografia, desenvolveu 

o processo de “Heliogravura” (do grego hélios = sol e do 

francês gravura = gravura). 

Em 1822, Niépce colocou suas chapas de vidro 

revestidas por um verniz de asfalto dentro de uma câmera 

escura e apontou a lente através da janela do sótão de sua casa 

em direção ao pátio externo. Niépce deixou o objeto aberto por 

cerca de 8 horas. A imagem foi fixada na chapa por uma mistura de óleos. 

Em 1826, Niépce conseguiu obter aquela que é considerada a primeira verdadeira 

fotografia, ou seja, a primeira imagem inalterável produzida pela ação da luz. Apesar 

disso o processo heliográfico de Niépce era inadequado para as reproduções comuns. 

Joseph Niecéphore Niépce 
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Em 1820, o francês Louís-Jacques Mandé 

Daguerre, associado ao pintor Bouton, passou a utilizar 

a câmera escura para obter quadros. 

Em 1827, Niépce recebeu uma carta de 

Daguerre que lhe relatava seu interesse em gravar 

imagens. Anos mais tarde, Niépce e Daguerre passaram 

a trocar correspondências sobre seus trabalhos. Em 

1829 tornaram-se sócios, mas continuaram trabalhando 

em separado e relatando suas experiências por meio de 

cartas. 

Niépce faleceu em 1833. Daguerre prosseguiu suas experiências e em sete de 

janeiro de 1839, já satisfeito com seu novo processo fotográfico, dispôs-se a anunciá-lo à 

Academia Francesa de Ciência, que passou a chamá-lo de Daguerreótipo. 

Somente em agosto de 1839, depois que a autenticidade de seus retratos foi posta 

em questão, é que ele revelou que o composto usado era iodeto de prata, mais eficaz que 

os compostos usados por Schulze. 

Nos daguerreótipos as imagens eram fixadas de maneira permanente. Esses 

compostos químicos são atualmente conhecidos como tiossulfato de sódio. Daguerre 

vendeu sua invenção ao governo francês, recebendo em troca uma pensão vitalícia de 6 

mil francos. 

O Daguerreótipo era uma peça única de cobre, banhada com sais de prata, tratada 

com vapores de iodo e revelada com mercúrio aquecido. Para tornar a imagem inalterável, 

bastava submergi-la em uma solução aquecida de sal de cozinha. O tempo de exposição 

para obter os primeiros Daguerreótipos variava entre 15 e 30 minutos. Esse tempo foi 

reduzido drasticamente depois que o húngaro Joseph Maximilian Petzval fabricou, em 

1830, uma lente dupla (acromática), bem mais clara que as utilizadas até então. 

Entretanto, a daguerreotipia ainda não era o processo definitivo, pois através dela 

obtinha-se apenas um positivo, ou seja, uma única fotografia. 

Por volta de 1835, o inglês William Henry Fox Talbot obteve as primeiras 

fotografias em negativo. Mas ele levou cerca de cinco anos para descobrir que, utilizando 

iodeto de prata, o tempo de exposição se reduziria para menos de 1 minuto. Seu processo 

passou a ser conhecido como Calótipo e mais tarde, Talbótipo. As linhas não eram bem 

Louís-Jacques Mandé Daguerre 
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definidas, o que tornava os detalhes apagados e enevoados. O calótipo passou a ser usado 

mais para reproduzir imagens de arquitetura, paisagens e naturezas mortas. 

Em 1851, Frederick Scott Archer inventa o processo de colódio úmido, também 

chamado de Chapa Úmida. Quando fotografado em boas condições de luz em estúdio, 

obtinham-se negativos ricos em detalhes e textura, o que permitia a obtenção de muitas 

cópias. Entre seus usos estavam os retratos de políticos e atores. Mas seus exemplos mais 

famosos são as fotografias tiradas por Roger Fenton durante a Guerra da Criméia e por 

Mathew Brady na Guerra de Secessão Norte Americana. A popularização desse processo 

foi a responsável pela morte do Daguerreótipo. 

Com o surgimento da fotografia surgiu também uma nova profissão: o fotógrafo. 

Casas especializadas em instrumentos óticos e laboratórios especializados em químicos 

usados para as revelações fotográficas também começaram a aparecer. 

Em 1853, 10 mil americanos produziram 3 milhões de fotografias. 

Em 1856, a Universidade de Londres incluiu a fotografia no seu currículo. 

A primeira fotografia colorida permanente foi tirada em 1861 pelo físico James 

Clerk Maxwell. 

Em 1871, Richard Leach Maddox, médico inglês, produziu a primeira chapa 

manipulável usando gelatina para fixar o brometo de prata sobre a base de vidro ou de 

celulose. Com isso, já não era mais necessário untar as chapas antes da exposição ou 

revelá-las imediatamente após a fotografia ser tirada. Esse foi um passo importante para 

a popularização da fotografia. 

Em 1880, Samuel Dunseith McKellen patenteou a primeira máquina fotográfica 

reflex, na qual o espelho deslocava-se automaticamente durante a exposição, ligado a um 

obturador de cortina. 

Em 1881, George Eastman fundou a Eastman Dry Plate Company. Em 1888, essa 

empresa lança a Kodak, primeira câmera fotográfica portátil com filme de rolo. 

Em 1922, surgiu o Ektachrome, primeiro filme colorido lançado pela Kodak. 

Em 1949, surgiu a Polaroid para fotografias em preto e branco, máquina que 

produz fotos instantâneas e em 1963, surgiu a Polaroid colorida.  
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CAPÍTULO 2 - LUZ 

Para realizar uma fotografia, é necessário controlar a quantidade de luz que atinge 

o filme ou o sensor, de forma a registrar-se a imagem fotografada. Se a luz for muito 

intensa, a qualidade da imagem ficará comprometida porque ela está superexposta, 

ficando com pontos claros onde a luz foi captada em excesso. Caso a quantidade de luz 

seja pequena ou muito fraca, essa imagem ficará subexposta por não ter conseguido captar 

luz suficiente para realizar o registro com boa qualidade, ficando mais escura e difícil de 

identificar os objetos. 

A ideia básica da fotografia é criar uma imagem real e registrar essa imagem de 

alguma forma. Assim, nossa intenção é captar a luz proveniente de um objeto (ou de uma 

cena) para que se forme uma imagem real1 do padrão dessa luz sobre uma camada de 

material sensível à luz (filme ou sensor), de maneira que seja feito o registro (químico ou 

eletrônico) dessa luz. Esse registro pode ser feito em negativo2 ou em positivo3. 

Tecnicamente esse é todo o conhecimento envolvido para se tirar uma fotografia, 

mas para capturar uma imagem de boa qualidade e nítida você deve entender como parte 

desse processo acontece. 

O que é Luz 

Desde a antiguidade já haviam “curiosos” e “cientistas” tentando compreender a 

luz e a visão. Alguns dos primeiros relatos que tentam explicar a visão têm origem na 

Grécia antiga, onde alguns dos filósofos gregos explicavam a visão como a emissão de 

partículas (emissão de “luz”) por nossos olhos. Observe a Figura 1, pense um pouco e 

tente responder: como enxergamos? 

 

Figura 1 - A luz proveniente da vela é captada pelo olho do observador. 

Fonte: Banco de Imagens do Autor. 

                                                 

1 Imagem real é aquela que pode ser projetada sobre a superfície de um anteparo. 
2 Negativo em fotografia quer dizer uma imagem que pode ser reproduzida várias vezes. 
3 Positivo em fotografia quer dizer uma imagem única, como uma foto impressa. 
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Para que possamos ver um objeto é necessário que parte da luz “dele”, seja ela 

emitida ou refletida, chegue aos nossos olhos, e é essa a luz que “enxergamos”. Em breve, 

vamos falar um pouco mais sobre a propagação da luz, mas neste momento gostaria que 

você observasse e tentasse localizar ao seu redor um pequeno raio de luz, que aqui 

chamaremos de feixe de luz4. 

Conseguiu ver algum feixe ou raio? Caso você veja alguma nuvem ou fumaça por 

onde a luz passou, talvez você tenha percebido o raio luminoso, mas caso contrário você 

não conseguiu encontrar nenhum... Lembre-se: a luz que “vemos” é absorvida pelas 

células no fundo dos nossos olhos (como ilustrado na Figura 1), então não dá para ver um 

feixe de luz ou um pincel de luz5 porque a luz seria absorvida por nossos olhos. Quando 

acontece um fenômeno desse tipo, como a luz do Sol passando por entre nuvens ou um 

holofote iluminando os céus a noite, só é possível observar esses raios de luz quando há 

nuvens e fuligem na atmosfera. Essas nuvens e a fuligem espalham parte dos raios de luz, 

fazendo com que alguns deles caminhem na direção dos nossos olhos, possibilitando 

percebe-los e perceber a sua origem. 

No nosso cotidiano, quando falamos de luz nos referimos às cores6 de luz que 

podemos enxergar com nossos olhos, mas a definição científica de luz vai muito além 

disso. O que chamamos de “Luz” é a uma pequena faixa de radiação do espectro 

eletromagnético7, um intervalo de frequências nas quais o olho humano é sensível a esse 

tipo de radiação. 

Uma definição um pouco mais científica é dizer que o termo “Luz” designa o 

espectro da radiação eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e a 

radiação ultravioleta, que causa estímulos no olho humano. Nem toda a radiação 

eletromagnética é percebida pelos nossos olhos, assim como não é qualquer frequência 

sonora que nossos ouvidos podem captar. Afinal, também existem os ultrassons (muito 

utilizados na medicina e em apitos para cães) e os infrassons. A Figura 2 mostra um 

infográfico sobre espectro eletromagnético, em que podemos perceber o comprimento de 

onda, ordem de grandeza, estimativa de tamanho, frequências e temperatura de emissão. 

                                                 

4 Feixe de luz ou raio de luz: é uma reta orientada que representa graficamente a direção e o sentido de 

propagação da luz. 
5 Pincel de luz ou feixe de luz: é conjunto de raios de luz, imagine como vários raios de luz lado a lado. 
6 Cor: Em termos científicos a cor está relacionada à frequência da radiação. 
7 Espectro eletromagnético: é o conjunto de todas as radiações eletromagnéticas. Algumas dessas 

radiações são visíveis (perceptíveis) aos nossos olhos, as outras são detectadas por aparelhos. 
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Figura 2 - Infográfico do Espectro Visível. 

Adaptado de http://slideplayer.com.br/slide/1773183/ Acesso: 30/01/17. 

Observe na Figura 3 o espectro eletromagnético com todas as suas frequências e 

comprimentos de onda, destacando e ampliando, a pequena região que sensibiliza nossos 

olhos, uma pequena parcela do espectro que chamamos de luz visível8. Perceba como a 

faixa referente ao “visível” é estreita em relação ao espectro. 

 

Figura 3 - Espectro Eletromagnético 

Fonte: http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html Acesso: 30/01/17 

Toda radiação eletromagnética pode ser considerada como uma “cor de luz”, pois 

todas as ondas eletromagnéticas possuem as mesmas características. Desde as ondas de 

rádio, com baixa frequência e grandes comprimentos de onda, até os raios gama, com 

frequências altíssimas e comprimento de onda extremamente pequeno, são ondas 

eletromagnéticas, ou seja, “luz”. Na Figura 4 podemos observar algumas aplicações da 

                                                 

8 Luz visível: região do espectro eletromagnético que estimula as células da visão humana. 

http://slideplayer.com.br/slide/1773183/
http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html
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radiação eletromagnética em nossa vida, como comunicação, medicina, lazer, 

alimentação, etc. 

 

Figura 4 - Aplicações da Radiação Eletromagnética 

Fonte: http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html Acesso: 30/01/17. 

Isaac Newton também já se interessou pelo estudo da luz, observou o fenômeno 

da dispersão da luz branca através de um prisma e no ano 1672 publicou um trabalho 

sobre a dispersão da luz branca e a natureza das cores. Nesse trabalho, Newton 

demonstrou que a luz branca é composta por todas as frequências visíveis e, portanto, por 

todas as cores. Newton acreditava que cada cor de luz era composta por partículas de 

tamanhos diferentes, associando o tamanho da partícula de luz a sua velocidade, 

explicando assim os diferentes desvios de cada faixa de cor da luz branca ao passar por 

um prisma. 

Galileu também chegou a desenvolver trabalhos com a luz, tanto para fazer suas 

observações astronômicas e desenvolvendo ferramental óptico para isso, quanto 

questionando se a velocidade da luz era finita, contrariando a crença daquela época. Ele 

foi a primeira pessoa a conseguir medir a velocidade da luz, apesar de sua medida não 

estar correta para os valores aceitos hoje em dia. Após sua morte, vários cientistas 

tentaram realizar a mesma medida, merecendo destaque o astrônomo dinamarquês Olé 

Roemer, que chegou a um valor relativamente próximo ao que temos hoje, encontrando 

200.000 km/s naquela oportunidade. 

Outros dois cientistas, Leon Foucault e Albert Michelson, em seus estudos e 

experiências com a luz, chegaram à conclusão de que a velocidade da luz9 é 

c = 2,9977 x 105 km/s. Já na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell, 

demostrou matematicamente que a velocidade com que as ondas eletromagnéticas se 

propagavam no espaço era igual à velocidade da luz, cujo valor é aproximadamente 

                                                 

9 Velocidade da luz: usualmente vemos a velocidade da luz representada pela letra “c”. Nesta obra 

assumimos para efeitos de contas a velocidade como c = 3,00 x 105 km/s = 3,00 x 108 m/s. 

http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html
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c = 2,997925 x 105 Km/s. Hoje, consideramos a velocidade da luz como 

c = 3,00 x 105 Km/s = 300.000 km/s no vácuo, sendo constante em cada meio de 

propagação. Deixo como incentivo à continuidade das aprendizagens sobre o tema, 

descobrir como foi realizado este experimento, que também provou que o espaço sideral 

é vazio (vácuo). 

Para o nosso curso, o entendimento da luz como onda é suficiente para explicar 

os fenômenos que temos interesse. No entanto, apenas a teoria ondulatória da luz não é 

suficiente para explicar todos os fenômenos que a luz provoca e assim ressurgiu a teoria 

corpuscular da luz. Atualmente, as duas teorias são aceitas e se atribui para a luz um 

caráter dual entre onda e partícula. A teoria ondulatória explica fenômenos como reflexão, 

refração, difração, interferência e polarização, já a teoria corpuscular explica a emissão e 

absorção da luz, assim como sua interação com a matéria. 

Propagação da Luz 

Como já havíamos citado anteriormente, temos alguns indícios de que a luz se 

propaga em linha reta como, por exemplo, a formação de sombras10 e penumbras11. Com 

o Princípio da Propagação Retilínea da Luz, podemos entender e prever outros 

fenômenos decorrentes desse fato. A Figura 5 representa uma experiência simples que 

pode ser realizada para comprovar este fato. Só é possível enxergar a luz proveniente da 

vela caso os furos dos cartões estejam alinhados. 

 

Figura 5 - Experimento dos cartões furados 

Fonte: https://goo.gl/zXaQUh Acesso: 30/01/17. 

                                                 

10 Sombra: região do espaço onde não há incidência de luz. 
11 Penumbra: região do espaço parcialmente iluminada, ou seja, é uma região onde a intensidade de luz 

varia de um valor mínimo (próximo à sombra) até um valor máximo (próximo da região totalmente 

iluminada). 

https://goo.gl/zXaQUh
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Agora vamos considerar uma fonte de luz puntiforme12 emitindo vários feixes de 

luz em todas as direções. Alguns desses feixes vão ser bloqueados por um objeto opaco13 

colocado na sua frente, projetando sua sombra num anteparo14 como representado na 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Formação de sombras 

Fonte: Banco de imagens do autor. 

A Figura 7 mostra uma situação parecida, mas agora com uma fonte extensa de 

luz. Podemos imaginar que uma fonte extensa de luz é composta por muitas fontes 

puntuais emitindo luz. Assim, se considerarmos os raios emitidos apenas pelas 

extremidades, conseguimos delimitar as áreas de sombra, penumbra e iluminada no 

anteparo. 

 

Figura 7 - Fonte Extensa iluminando um objeto e causando regiões de sombra e penumbra. 

Observe as linhas pontilhadas. A linha pontilhada de uma das fontes chega ao anteparo, mas a da 

outra fonte não, formando a região de Penumbra. A região que nenhuma das fontes ilumina é a região de 

sombra. Fonte: Banco de imagens do autor. 

                                                 

12 Fonte de luz puntiforme: Dependendo do tamanho da fonte de luz em relação à distância que se encontra 

do objeto iluminado, ela pode ser considerada puntiforme ou extensa. Se for pequena, ou seja, se suas 

dimensões forem desprezíveis em relação à distância que ela estiver do objeto, então poderemos considerar 

a fonte de luz como sendo puntiforme. 
13 Opaco: meio que não permite a passagem de luz formando uma barreira. 
14 Anteparo: superfície onde é projetada a sombra ou a imagem de um objeto. 
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Como pudemos perceber, nos meios homogêneos15 e isotrópicos16, a luz se 

propaga em linha reta. Assim, podemos entender que quando a luz sofre algum desvio na 

sua trajetória ela está mudando de meio, sofrendo refração, fenômeno que estudaremos 

em breve. Nem todos os meios permitem a propagação da luz, como nos meios opacos 

que absorvem a luz. No entanto, os meios que permitem a passagem da luz visível de 

forma “integral” são chamados de meios transparentes17. Se parte da luz atravessa o meio, 

ele é definido como translúcido18 e caso a luz não atravesse o meio ele é chamado de 

opaco19. A Figura 8 ilustra uma pessoa segurando uma: (a) placa de vidro transparente, 

(b) uma placa de translúcida de vidro fosco (jateado) e (c) uma placa de madeira. Observe 

que nos materiais translúcidos também há espalhamento de luz, de forma que a visão da 

pessoa não possui a mesma nitidez. 

 

Figura 8 - Uma pessoa segura uma placa (a) transparente, (b) translúcida e (c) opaca. 

Fonte http://slideplayer.com.br/slide/1233433/ Acesso: 12/12/2016. 

Retornando à Figura 7, além da propagação retilínea da luz, podemos observar 

também outro princípio da óptica geométrica, o princípio da independência dos raios, 

que também está representado na Figura 9 a seguir. Nesse princípio, observamos que a 

propagação da luz independe da existência de outros raios (ou feixes) de luz na região 

que atravessa, ou seja, a trajetória de um raio de luz não é alterada pela presença de outros 

raios luminosos. Os raios de luz se cruzam, interferem no ponto de encontro e logo em 

seguida, cada qual segue sua trajetória normalmente. 

                                                 

15 Meio homogêneo: é aquele que apresenta em todos os seus pontos as mesmas propriedades físicas 
16 Meio isótropo ou isotrópico: em óptica podemos considerar como meio isótropo aquele no qual a luz se 

propaga com a mesma velocidade em todas as direções e sentidos. 
17 Transparente: meio que permite a passagem da luz. Os materiais podem ser transparentes para certa 

faixa de frequências de ondas eletromagnéticas e opaca para outras frequências. 
18 Translúcido: meio que permite a passagem de parte da luz, mas espalha a luz não permitindo a 

visualização nítida. 
19 Opaco: meio que não permite a passagem de parte da luz através dele. 

http://slideplayer.com.br/slide/1233433/
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Figura 9 - Demonstração do princípio da independência dos raios luminosos. 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/282166/ Acesso: 12/12/2016 

Agora, pense novamente na sombra de um objeto projetada por uma fonte 

puntual20 de luz. O tamanho da sombra e do objeto são os mesmos? O tamanho da sombra 

pode variar de tamanho sem trocarmos o objeto? Ao observarmos estas situações, 

podemos estabelecer relações matemáticas simples, com base na semelhança de 

triângulos, que permitem realizar os cálculos necessários, como observa-se na Figura 10. 

 

Figura 10 - Semelhança de triângulos formada pela propagação retilínea da luz. 

Usando a semelhança de triângulo, percebemos que a razão da distância entre a fonte de luz e o objeto (b) 

e o tamanho do objeto (d) é a mesma razão entre a distância da fonte ao anteparo (B) e o tamanho da 

sombra (D). Fonte: Banco de imagens do autor 

Na situação da Figura 10, podemos perceber que a razão entre a distância da fonte 

de luz ao objeto (b) e o tamanho do objeto (d) é a mesma razão que temos entre a distância 

da fonte ao anteparo (B) e o tamanho da sombra (D), que podemos escrever como: 

𝑏

𝑑
=

𝐵

𝐷
 

Equação 1 - Razão de proporção para calcular o tamanho de sombras 

                                                 

20 Puntual: Aquilo que se refere a um ponto em meio a determinado universo. 

http://slideplayer.com.br/slide/282166/
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Os eclipses também podem ser explicados com nossos conhecimentos até aqui, 

vamos entender como acontecem. A Lua gira ao redor da Terra em um plano orbital 

diferente do plano de órbita que a Terra gira ao redor do Sol. Assim, às vezes a Lua passa 

atrás da sombra causada pela Terra (eclipse lunar) e às vezes ela se interpõe entre a Terra 

e o Sol, causando sombra e penumbra sobre a Terra durante o eclipse solar. A Figura 11 

ilustra essas possibilidades. 

 

Figura 11 - Representação de um Eclipse (Solar e Lunar). 

Observe que durante o eclipse da lua, todos os observadores em C percebem esse Eclipse e estão vendo 

um Eclipse Total da Lua. Já quando o Eclipse é do Sol temos observadores que veem o Eclipse Total do 

Sol (observadores em A – sombra da Lua) e outros veem o Eclipse Parcial do Sol (observadores em B – 

Penumbra causada pela Lua). Fonte: Banco de imagens do autor. 

Desafio: Quais são as fases da Lua? Elas se relacionam com os Eclipses? 

Reflexão da luz 

Os corpos que vemos ao nosso redor emitem ou refletem a luz na direção dos 

nossos olhos, que ao captar essa radiação luminosa causa o estímulo da visão. Os corpos 

que emitem luz própria, ou seja, são fontes de luz, são chamados de corpos luminosos21. 

Já os que não possuem luz própria são chamados de corpos iluminados22, ou seja, não 

conseguimos percebe-los no escuro. 

A Figura 12 representa uma fonte primária de luz, a lâmpada acesa, e uma fonte 

secundária de luz, o objeto que é uma flor. Se um anteparo for colocado entre eles, um 

observador continuaria a ver a lâmpada acesa, porém a rosa não poderá ser vista porque 

não há luz incidindo sobre ela para ser refletida em direção aos seus olhos. 

 

                                                 

21 Corpos luminosos ou Fontes primárias: são corpos que emitem luz própria, como as estrelas, por 

exemplo. 
22 Corpos iluminados ou Fontes secundárias: são os corpos que refletem a luz que recebem de outras 

fontes, como por exemplo, a Lua, por exemplo. 
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Figura 12 - Fontes de luz primária e secundária. 

O objeto (flor) só pode ser percebido por nossos olhos se refletir a luz da fonte de luz (lâmpada). 

Fonte: http://www.dhnet.org.br/w3/henrique/caminholuz/luz.htm Acesso: 30/01/17. 

 

A reflexão da luz pode acontecer de duas formas: ela pode ser especular ou difusa, 

como mostra a Figura 13, a seguir. Nela, temos em (a) a reflexão da luz em uma superfície 

plana e polida, que causa um desvio regular em todos os raios de luz, de forma que o feixe 

continua paralelo após a reflexão. Em (b) temos uma reflexão difusa da luz, porque os 

raios luminosos se desviam de maneira diferente ao refletir na superfície irregular. Em 

nosso dia-a-dia, a reflexão difusa é a que acontece na maior parte das vezes, os objetos 

ao nosso redor podem ser percebidos de todo o ambiente, enquanto a reflexão especular 

só é possível ser percebida de determinados pontos do ambiente. 

 

 

Figura 13 - Tipos de Reflexão. 

(a) Reflexão Especular ou Regular (b) Reflexão Difusa ou Irregular. Fonte: Banco de imagens do autor. 

 

Vamos fazer uma pequena pausa e voltar aos feixes e raios de luz para falar de 

feixes convergentes, paralelos e divergentes. Como sabemos, representamos a 

propagação da luz através de feixes de luz, mas observe ao seu redor uma fonte luminosa, 

você está vendo algum? Não? Então vamos relembrar: assim como a luz precisa penetrar 

na câmera para gravar o seu padrão, a luz precisa entrar nos nossos olhos para que seja 

http://www.dhnet.org.br/w3/henrique/caminholuz/luz.htm
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absorvida e possibilite a sua visualização. Os raios de luz são apenas uma forma de nos 

orientarmos com relação à propagação da luz, podendo assim representá-la. 

Os feixes de luz podem sofrer alterações e desvios ao passar por instrumentos 

ópticos23 mudando a direção de propagação. A Figura 14 mostra os tipos de feixe que a 

luz pode fazer: (a) feixe paralelo: o conjunto de raios mantém a mesma distância entre os 

raios; (b) feixe divergente: o conjunto de raios luminosos se espalha como se tivessem 

origem no ponto “v”, chamado de vértice; (c) feixe convergente: o conjunto de raios 

aproxima-se como se estivessem caminhando para um ponto “v”, também chamado de 

vértice. 

 

Figura 14 - Feixes de Luz. 

(a) Feixe paralelo; (b) feixe de divergente: os raios divergem a partir do ponto “v”; (c) feixe de 

convergente: os raios convergem em direção ponto “v”. Fonte: Banco de imagens do autor 

Outro princípio importante que pode ajudar a compreender a reflexão é o princípio 

da reversibilidade dos raios luminosos, que indica que o caminho percorrido pela luz é o 

mesmo se a posição da fonte e do observador for trocada (“invertida”). 

Com a ajuda desse princípio, vamos analisar a Figura 15 para entender como 

funciona a reflexão em espelhos planos. Imagine que vamos colocar uma pessoa em B, 

que quer observar a luz refletida pelo espelho de um objeto colocado em A. Para que isso 

seja possível, é necessário que a luz que sai de A, toque no espelho em um ponto C para 

ser desviada e chegar aos olhos do observador em B. Esse ponto C não pode ser um ponto 

qualquer devido ao princípio da reversibilidade dos raios. 

 

Figura 15 - Reflexão no espelho plano. 

Um raio de luz parte de A e reflete no ponto C de um espelho plano e é desviado em direção a B. 

                                                 

23 Instrumentos ópticos: Os instrumentos ópticos são equipamentos construídos para auxiliar a 

visualização do que seria muito difícil ou impossível de enxergar sem eles. As peças fundamentais que 

compõem a maioria dos instrumentos ópticos são os espelhos e lentes. 
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Fonte: (Hewitt, 2002, p. 471). 

Por outro lado, ainda na Figura 15, o raio luminoso que chega ao observador em 

B parece ter saído de um ponto A’, atrás do espelho. Observando a geometria envolvida 

nesse problema, podemos concluir que a distância do ponto A ao ponto C é a mesma de 

A’ até C. Usando como referência uma reta perpendicular ao espelho, que vamos chamar 

de reta normal ou simplesmente normal24, e raciocinando sobre a geometria do problema, 

podemos concluir que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, como ilustra a 

Figura 16. 

 

Figura 16 - Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. 

O raio incidente é refletido de forma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 

Fonte: (Hewitt, 2002, p. 471). 

As leis da reflexão são: 

• O raio incidente, o raio refletido e a reta normal ao ponto de incidência estão 

no mesmo plano, ou seja, são coplanares; 

• O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 

Imagine agora que uma vela foi colocada diante de um espelho plano como ilustra 

a Figura 17. Os raios de luz da chama são divergentes e estão sendo emitidos em todas as 

direções. Assim, os raios que são refletidos no espelho divergem como se tivessem se 

originado em um ponto atrás do espelho, onde as linhas pontilhadas se interceptam. O 

observador verá a imagem da chama naquele ponto. Mas como são os prolongamentos 

dos raios de luz é que se encontram para formar a imagem, dizemos que ela é uma imagem 

virtual25 e ela não pode ser projetada sobre uma superfície ou anteparo. A distância da 

                                                 

24 Reta normal ou normal: é uma reta imaginária traçada perpendicularmente (formando um ângulo de 

90º) a superfície que serve de referência para as medidas de ângulos da situação. 
25 Imagem virtual: é aquela que é formada pelo prolongamento dos raios luminosos refletidos (ou 

refratados) e não pode ser projetada. 
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imagem ao espelho é a mesma que do objeto até o espelho, assim como o tamanho do 

objeto (vela) e da imagem são iguais. 

 

Figura 17 - Imagem de uma vela formada em um espelho plano. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 471). 

Quando os espelhos são curvos as distâncias do objeto e da imagem ao espelho 

podem não ser iguais, assim como o tamanho do objeto e da imagem também podem ser 

diferentes, como ilustrado na Figura 18. Não vamos discutir em detalhes os espelhos 

curvos devido ao nosso objetivo de compreender a câmera fotográfica, na qual os 

espelhos curvos quase não são utilizados. Eles teriam grande utilidade se estivéssemos 

interessados em estudar a iluminação, como em flashes, em refletores e em canhões de 

luz. 

 

Figura 18 - Imagens em espelhos curvos. 

Em (a) temos um espelho convexo (a parte externa da curva reflete a luz) onde uma pessoa vê sua 

imagem virtual, reduzida e mais próxima do espelho que o observador. Em (b) temos a mesma pessoa 

frente a um espelho côncavo (a parte interna da curva reflete a luz) formando uma imagem virtual, 

ampliada e mais afastada do espelho que o observador. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 472) 

Nos espelhos curvos as leis da reflexão também são válidas. Assim, caso uma 

situação com espelhos curvos precise ser resolvida, podemos imaginar que o espelho 

curvo é constituído de inúmeros pequeninos espelhos planos, colocados lado a lado com 

uma pequena rotação entre si. Dessa forma, podemos aplicar as leis da reflexão em cada 

um desses espelhinhos, que estão orientados com diferentes ângulos em relação ao feixe 
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de luz incidente. Lembre-se: em um espelho curvo as retas normais de cada um dos 

pequeninos espelhos planos não são paralelas entre si, pois cada um desses pequenos 

espelhos tem uma orientação angular diferente do outro. 

Refração da luz 

A luz se propaga com velocidade constante em cada meio, mas em diferentes a 

velocidade da luz tem valores diferentes. A maior velocidade verificada para a luz é no 

vácuo (c), nos outros meios a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria 

(meio) provoca menor velocidade de propagação. Assim, geralmente, quanto menor a 

densidade do meio, maior é a velocidade da luz nesse meio. 

Para medir a diferença da velocidade que a luz possui nos diferentes meios em 

que ela se propaga, definimos o índice de refração26 (𝑛). Ele mensura quantas vezes a 

velocidade da luz é menor que a do vácuo naquele meio. 

𝑛 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑛𝑜 𝑣á𝑐𝑢𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 
 

Equação 2 - Índice de refração absoluto 

Esse é o índice de refração absoluto porque a maior velocidade da luz é no vácuo, 

como já havíamos dito. O índice de refração também pode ser definido de um meio em 

relação ao outro, mas não trataremos dele nesta obra porque a velocidade da luz no ar é 

praticamente a mesma do vácuo (uma diferença menor que um centésimo). 

Vamos entender o índice de refração um pouco melhor dando um exemplo: 

Sabendo-se que a velocidade da luz no diamante é 125.000 km/s, qual é o índice de 

refração do diamante? 

𝑛 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑛𝑜 𝑣á𝑐𝑢𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 
=

𝑐

𝑣
=

300.000 𝑘𝑚/𝑠

125.000 𝑘𝑚/𝑠
= 2,4 

Ou seja, a velocidade da luz no diamante é 2,4 vezes menor que no vácuo, ou se 

preferir, a velocidade da luz no diamante é “c/2,4”. Quanto maior é o índice de refração 

de um meio, menor é a velocidade da luz naquele meio. 

                                                 

26 Índice de refração: O índice de refração mede a mudança da velocidade da luz em relação a um meio. 

Ele pode ser absoluto (em relação ao vácuo) ou relativo (de um meio A para um meio B). 
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Como a velocidade da luz no vácuo e no ar é considerada a mesma 

(c = 3,00 X 108 m/s), o índice de refração absoluto possui o mesmo valor que o índice de 

refração relativo ao ar (do ar para outro meio). Neste texto, abordamos a refração da luz 

somente considerando que os dispositivos ópticos têm índice de refração maior que o do 

meio no qual estão inseridos. Situações em que a luz vai de um meio de maior 

refringência27 para um meio de menor refringência não foram abordadas devido à sua 

pouca utilidade em situações cotidianas, mas aos leitores mais curiosos deixo o desafio 

de verificar essas situações, que podem acontecer em fotografias subaquáticas, por 

exemplo. 

Ao mudar de meio a luz muda de velocidade, sofrendo refração. O fenômeno de 

refração consiste na mudança de velocidade de propagação de um raio de luz ao passar 

de um meio para o outro. Isso geralmente ocorre associado a um desvio na direção de 

propagação da luz, como ilustra a Figura 19. Sempre que a luz incide sobre uma 

superfície, podem acontecer três fenômenos: a reflexão, a refração e a absorção. 

Desprezando o fenômeno da absorção da luz, considerando que o meio é perfeitamente 

transparente, podemos afirmar que ao mudar de meio a luz sempre terá uma parte refletida 

e a outra parte será refratada, isto é, a outra parte muda de meio de propagação e de 

velocidade. 

 

Figura 19 - Refração e reflexão. Quando um raio de luz muda de meio de propagação uma parte dele é 

refletido e a outra parte é refratada. Fonte: Banco de imagens do autor. 

                                                 

27 Refringência: esse conceito pode ser entendido como a “resistência” que o meio oferece à passagem da 

luz. Quanto maior o “n”, mais refringente é o meio, e menor é a velocidade da luz neste meio. 
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Daqui em diante descreverei um pouco mais a refração, sem preocupar em 

representar e explicar a reflexão, que já tratamos anteriormente, mas lembre-se que uma 

parte da luz será refletida. 

Desvio óptico 

A mudança na direção da luz ao sofrer refração pode ser calculada a partir lei de 

Snell-Descartes, ou lei da refração: 

𝑛1 sen 𝜃1 = 𝑛2 sen 𝜃2 

Equação 3 - Lei de Snell Descartes ou Lei da Refração 

Na Equação 3, 𝑛1 e 𝑛2 são os índices de refração dos meios 1 e 2, respectivamente, 

𝜃1 é o ângulo que fica entre a reta normal (aquela que é perpendicular à superfície de 

separação dos meios) e a reta de propagação do raio luminoso no meio 1 e, por fim, 𝜃2 

que é o ângulo que fica entre a reta normal e a reta de propagação do raio luminoso no 

meio 2. Na Figura 20 (b) temos esses ângulos representados, considerando como meio 1 

o ar e meio a água. 

Quando o raio luminoso incide perpendicularmente sobre a superfície de 

separação dos meios, se propagando sobreposta a reta normal à superfície, o raio sofre 

refração (muda a velocidade pois mudou de meio), mas não sofre desvio. A Figura 20 (a) 

ilustra uma refração da luz passando do ar para água perpendicular. Na Figura 20 (b) 

podemos utilizar a geometria para calcular o desvio. Teste sua percepção: podemos 

escolher aleatoriamente entre os meios qual é o meio 1 e qual é o 2? Que cuidados temos 

de tomar ao utilizar a Equação 3? 
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Figura 20 - Desvio óptico. A refração pode desviar a luz dependendo de como ela incide na superfície de 

separação dos meios. Em (a) o raio passa sem desviar e em (b) vemos que ele mudou de trajetória. Obs.: 

Na figura desprezamos a reflexão. Fonte: Banco de imagens do autor. 

A Figura 21 ilustra uma colher em um copo com água. O fenômeno da refração 

explica porque a colher parece “quebrada”. Pense um pouco: a luz que chega até a colher 

é refletida por ela, se propaga na água até chegar à borda do copo e depois passa para o 

ar até chegar aos nossos olhos. Quando estes captam essa luz, a sensação que temos é que 

ela veio de um lugar diferente de onde deveria estar a colher. Os desvios causados na 

trajetória da luz enquanto ela muda de meio é que dão a sensação de que a colher está 

torta ou quebrada. Nesse caso, temos a impressão de que a origem dessa luz está em um 

local diferente da posição real do objeto. 

 

Figura 21 - Refração no copo. A refração causa a ilusão de que a colher no copo com água está quebrada 

ou torta. Fonte: Banco de imagens do autor. 
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A Figura 22 mostra o esquema de uma situação parecida com a da Figura 21. Nela 

há dois raios de luz partindo de pontos diferentes de uma vela. Na sua trajetória até o olho 

do observador, o raio (b) se refrata ao atravessar um bloco de vidro, antes de chegar ao 

olho. Quando o raio (b) chega ao olho do observador, este terá a impressão de que o raio 

luminoso partiu de algum ponto ao longo da linha tracejada e terá a impressão de que a 

chama da vela está naquele local. 

 

Figura 22 - Imagens por refração. Dois raios de luz, (a) e (b), seguem na direção dos olhos do observador, 

mas um deles é desviado pelo bloco de vidro. Fonte: Banco de imagens do autor. 

O fenômeno da refração também explica porque quando observamos um peixe em 

um lago temos a impressão de que ele está mais próximo à superfície, como ilustra a 

Figura 23. O mesmo acontece com as piscinas, observando de fora sempre temos a 

impressão de que elas são mais rasas. 

 

Figura 23 - Imagem do peixe na água. A refração também causa a ilusão de que os peixes nadam 

superficialmente. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 478) 

O fenômeno da refração pode explicar muito mais: as miragens, a aparência 

molhada das rodovias em dias muito quentes, a dispersão da luz branca em prismas, o 

arco-íris, a posição aparente das estrelas (a luz se refrata ao entrar na atmosfera) e muitos 

outros fenômenos. No entanto, aqui vamos nos concentrar em entender um pouco mais o 

desvio da luz causado pela refração para compreendermos como funcionam as lentes, tão 

presentes nas câmeras e na fotografia. 
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Observe que a Figura 24 mostra dois raios de luz que atravessam a lâmina de 

vidro. Um raio vai de A para B e para isso atravessa a lâmina de vidro 

perpendicularmente, sofrendo duas refrações no caminho: uma quando entra no vidro e 

outra quando sai dele. Não houve desvio porque a incidência foi perpendicular (sobre a 

normal, lembra?). Já o raio que vai de A para C não segue em “linha reta”, ele sofre um 

pequeno desvio devido às duas refrações que sofre, já que não incidiu 

perpendicularmente.  

 

Figura 24 - Desvio de caminho. No caminho de A para B a luz não se desvia, mas indo de A para C ela 

sofre um desvio. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 474) 

Quanto mais fina for a lâmina de vidro, menor será o desvio. Já se a espessura 

dela aumentar, a diferença entre os caminhos também aumentará. 

Outro fator que influencia o desvio do feixe é o índice de refração do meio: quanto 

maior for a diferença entre as velocidades maior é o desvio. Podemos generalizar um 

pouco a regra neste sentido, pois quanto maior é o índice de refração de um meio, mais 

refringente ele é e maior será o desvio do raio de luz, ou seja, ele se aproxima mais da 

reta normal ao penetrar no meio. Por outro lado, o que aconteceria se o raio estivesse 

saindo do meio mais refringente para um menos refringente? Ele se aproxima ou se afasta 

da normal? Lembre-se da “reversibilidade do caminho óptico” e tente responder! 

As refrações que temos maior interesse são as das lentes esféricas, pois as lentes 

desse tipo são utilizadas em nossas máquinas fotográficas. Elas possuem o intuito de 

aumentar a intensidade luminosa dentro da máquina fotográfica para “tirar um 

instantâneo”. Curiosidade: o termo foto instantânea surgiu quando as lentes convergentes 

passaram a ser utilizadas nas máquinas fotográficas porque o seu uso reduziu 

consideravelmente o tempo de exposição do filme para registrar a foto, de horas para 

alguns minutos, quando passou a ser “instantânea”! 
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A Figura 25 mostra como o formato da lente propicia o desvio dos raios 

luminosos. Observe-a e verifique como ela consegue agrupar maior intensidade luminosa 

em um ponto do espaço. 

 

Figura 25 - Refração da luz em prismas. 

(a) prisma triangular; (b) prisma curvo e (c) lente convergente. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 475). 

Reflexão Interna total 

Quando a luz passa de um meio de menor velocidade (mais refringente) para um 

de maior velocidade (menos refringente) ela sofre um desvio aumentando o ângulo entre 

a direção de propagação e a reta normal (se “afasta” da reta normal). Essa situação possui 

uma limitação para que a luz possa sair do meio mais refringente para o menos, pois 

haverá um ângulo limite para que a luz se afaste da sua direção original. Veja a Figura 

26, a seguir, para entender um pouco melhor esta situação. 

 

Figura 26 - Reflexão interna Total. A luz emitida de dentro da água é parcialmente refratada e 

parcialmente refletida. O tracejado azul indica a direção de propagação dos raios, refletido e refratado, e 

as setas indicam as proporções de luz transmitida e refratada. Observe que a partir da (f) toda a luz é 

refletida. Adaptado de: (Hewitt, 2002, p. 482). 

Na Figura 26 temos sete situações em que um raio de luz se propaga na água em 

direção ao ar. Como a água é um meio mais refringente que o ar, quando a luz passa da 

água para o ar ela se desvia, afastando-se da normal à superfície de separação dos meios, 

como ilustra as situações (a), (b), (c), (d) e (e). Mas, no entanto, percebemos que em (e) 

o raio refratado tem pouca intensidade e já está quase perpendicular com a reta normal às 

superfícies, ou seja, paralelo à superfície que separa os dois meios. Caso o ângulo de 
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incidência da luz aumente ainda mais, haverá um momento em que a refração cessa e toda 

a luz é refletida, praticamente sem perdas, já que nessa situação não pode mais acontecer 

a refração (o raio não consegue se afastar da normal), como ilustra a situação (f). Na 

situação (f) temos um ângulo ligeiramente maior que o ângulo crítico ou ângulo limite 

pois já está acontecendo a reflexão total; qualquer raio de luz com ângulo de incidência 

maior do que o ângulo crítico ou limite sofre reflexão interna total, como ilustra também 

a situação (g). 

Esse fenômeno acontece nas fibras óticas, aprisionando a luz em meio muito 

refringente, de maneira que ela só consegue sair do cabo se incidir perpendicularmente à 

ponta do cabo. Outros exemplos de aplicação da reflexão interna total seriam os 

periscópios dos submarinos, as câmeras fotográficas tipo “Reflex”, alguns tipos de 

binóculos (como o da Figura 27) e até mesmo o tipo de lapidação de cristais preciosos 

chamada de brilhante! 

 

Figura 27 - Reflexão interna total de prismas em binóculos. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 483). 

Lentes 

Podemos compreender o funcionamento das lentes se analisarmos as trajetórias 

dos raios de luz como fizemos antes, ou podemos imaginar que uma lente é constituída 

por vários blocos e prismas de vidro, ajustados em certa ordem como ilustra a Figura 28. 
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Figura 28 - Uma lente pode ser entendida como um conjunto de blocos e prismas. 

Em (a) temos uma lente convergente e em (b) uma lente divergente. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 484) 

Os prismas e blocos podem ser arranjados de forma a alterar a propagação da luz 

que passa por eles devido a refração. Assim, na Figura 28, temos em (a) um feixe de raios 

paralelos que são convergidos em um ponto (foco da lente), comportando-se como uma 

lente convergente. Em (b) percebemos que o feixe de raios paralelos foi divergido 

(espalhado) como se tivessem partido de um único ponto, comportando-se como uma 

lente divergente. 

Como observamos, as lentes convergentes podem desviar os raios de luz que vêm 

do objeto, aumentando a intensidade luminosa sobre o anteparo quando se forma a 

imagem. Por outro lado, os objetos que estão à frente de sua câmera estão posicionados 

em diferentes distâncias da lente, e a luz proveniente deles chega em ângulos de 

incidência diferentes. Assim, podemos entender porque apenas “um objeto” de cada vez 

(na realidade todos os objetos que estão à mesma distância da lente da câmera) vai estar 

focalizado e nítido, na foto. Os outros objetos da cena fotográfica vão aparecer desfocados 

e borrados, já que o ajuste de foco da câmera não está posicionado (regulado) para formar 

sua imagem nítida dos objetos naquela distância. Esse efeito de fundo borrado é chamado 

de profundidade de campo em fotografia e voltará a ser comentado na secção referente 

ao diafragma. 
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CAPÍTULO 3 – A CÂMERA DE ORIFÍCIO 

O texto a seguir e as imagens foram adaptadas do site de uma escola de fotografia 

(ÁUREA FOTOGRÁFICA). Perceba como um Fotógrafo (profissional) precisa fazer uso 

dos temas abordados para explicar o funcionamento da câmera fotográfica. 

A câmera fotográfica básica, a câmera de “Pin Hole” 

O termo Pin Hole (se lê “pin role”) significa “buraco do alfinete” em inglês e se 

refere às câmeras fotográficas muito primitivas feitas geralmente com latas. O termo se 

deve justamente porque essas câmeras utilizam um furinho feito com a ponta de um 

alfinete em vez de lentes de vidro. 

Apesar de muito simples, essas câmeras funcionam perfeitamente porque 

obedecem a todas as leis da física para a formação da imagem. Por isso, mesmo a imagem 

formada é invertida, como mostra a Figura 29 abaixo: 

 

Figura 29 - Esquema de funcionamento de uma Câmera Escura. 

Fonte: ÁUREA FOTOGRÁFICA (site). Acesso: 28/02/17. 

Isso acontece porque todo objeto iluminado emite luz em todas as direções, só que 

o buraco do alfinete só permite a passagem de alguns desses raios. Como o raio caminha 

em linha reta, aquele que sai da parte de cima do objeto se projeta na parte de baixo do 

fundo da lata e aquele que sai da parte de baixo do objeto se projeta na parte de cima do 

fundo da lata. O mesmo acontece com os raios laterais. Aqueles que saem do lado direito 

do objeto se projetam no lado esquerdo da lata e os que saem do lado esquerdo, se 

projetam do lado direito. Para entender melhor, veja a Figura 30, representando o caminho 

dos raios de luz por uma vista superior: 
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Figura 30 - Esquema de funcionamento de vista superior de uma Câmera Escura. 

Fonte: ÁUREA FOTOGRÁFICA (site). Acesso: 28/02/17. 

Para que possamos fazer uma fotografia com uma câmera dessas é preciso colar 

um papel fotográfico no fundo da lata, onde a imagem se forma. Esse procedimento deve 

ser feito num ambiente escuro, já que o papel é sensível à luz. 

Como descreveu o texto acima, para explicar e entender o funcionamento de uma 

câmera fotográfica rudimentar precisamos apenas aplicar o princípio da propagação 

retilínea da luz. Entretanto, o uso de uma lente convergente aumenta a intensidade da luz 

no interior da câmera para que o registro possa ser feito rapidamente, porém pode 

diminuir a nitidez da imagem, caso o motivo a ser fotografado não esteja corretamente 

focado. 

Na Figura 31 observamos um esquema do funcionamento de uma câmera 

profissional DLSR. DSLR é a sigla em inglês para digital single-lens reflex, que em uma 

tradução livre seria "câmera digital de reflexo por uma lente". Isso quer dizer que a DSLR 

é a versão digital para as antigas câmeras de filme SLR, em que a luz passa apenas pela 

lente antes de chegar ao filme - ou no sensor, no caso das câmeras digitais. 

 

Figura 31 - Esquema do caminho ótico em uma câmera tipo DSLR. 

Fonte: http://mvm-iso100.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html Acesso: 26/02/17. 

http://mvm-iso100.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html
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Podemos observar na Figura 31 que a luz entrando na câmera sofre refração no 

conjunto de lentes, incidindo sobre um espelho móvel que reflete a luz em direção ao 

prisma. No prisma, a luz sofre duas reflexões totais e chega aos olhos do fotógrafo, que é 

o observador desta situação. Quando apertamos o botão da máquina fotográfica o espelho 

se levanta e a imagem passa a ser formada no sensor (ou filme) da câmera, para registro. 

No caso das câmeras digitais mais simples, o processo de formação de imagem é 

o mesmo, porém o espelho é substituído por uma cortina, chamada de obturador. O 

obturador é uma cortina opaca que protege o filme até o momento desejado para 

exposição à luz e o registro da foto. 

Uma das grandes vantagens desse tipo de câmera é conseguir ver a mesma 

imagem que se forma e será gravada, evitando cortes ou detalhes indesejados. Nas 

câmeras mais simples e antigas (as que não são “reflex”), o visor costuma ser um segundo 

orifício no corpo da câmera, causando diferença de paralaxe entre a imagem registrada e 

a percebida pelo olho no momento da foto. 

Diafragma Fotográfico 

Daniel Barbaro, no seu livro “A prática da perspectiva”, mencionava que, 

variando o diâmetro do orifício, era possível melhorar a nitidez da imagem. Quanto mais 

fechado o orifício, maior era a possibilidade de focalizar dois objetos a distâncias 

diferentes da lente. Assim, outro aprimoramento na câmara escura apareceu: foi instalado 

um sistema, junto com a lente, que permitia aumentar e diminuir o orifício. Este foi o 

primeiro “diaphragma”. 

Diafragma, para a fotografia, é um dispositivo existente dentro da lente objetiva, 

e que tem a função de controlar o tamanho da abertura do orifício da câmera pelo qual a 

luz passa para formar a imagem do objeto fotografado, ou seja, o diafragma pode 

aumentar ou diminuir a abertura, fazendo assim com que passe mais ou menos luz para 

formar a imagem. Quanto maior for a abertura do diafragma, mais luminosa será a 

imagem e a “lente” é considerada mais apta para fotografar em ambientes com pouca luz. 

O diafragma é composto por várias lâminas, como ilustra a Figura 32, onde 

aparecem as aberturas do diafragma. A Figura 33 mostra a composição fotográfica feita, 

respectivamente, com cada abertura de diafragma mostrada na Figura anterior. 
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Figura 32 - Aberturas do diafragma de uma câmera. 

Observe que o diafragma é composto de várias lâminas que se sobrepõe para obstruir a passagem da luz 

para o interior da câmera. Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 

 

 

Figura 33 - Exemplos da mesma foto feita com diferentes aberturas do diafragma. 

Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV Acesso: 05/01/2017. 

A determinação da abertura do diafragma é feita por meio de uma nomenclatura 

própria, denominada ESCALA DE NÚMEROS F/STOP. Quanto maior for o número, 

menor será a quantidade de luz transmitida pela objetiva (e seu diafragma), e menos 

luminosa será a imagem formada. Essa escala se apresenta da seguinte forma: f/1, f/1.4, 

f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/64. 

Nessa escala, reduz-se sempre à metade a luz do número anterior, ou seja, a 

abertura f/2 é a metade em relação à f/1.4, mas representa o dobro em relação à f/2.8. À 

medida que se fecha o diafragma, a sua área é reduzida pela metade, e à medida que se 

abre, esta área é dobrada. Na Figura 34, podemos observar algumas dessas aberturas em 

uma lente f/1.4. Observação: as lentes são classificadas apenas pela maior abertura focal. 

 

Figura 34 - Imagem com algumas aberturas de diafragma em uma lente. 

Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 

Outra função importante do Diafragma é controlar a profundidade de campo como 

mostra a Figura 35. O diâmetro de abertura do diafragma também determina a 
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profundidade de campo, que é a quantidade de planos focados em uma fotografia. Na 

Figura 35, a profundidade de campo da foto à esquerda, com f/5.6 (maior intensidade 

luminosa), é menor que a da direita, com f/16 (menor intensidade luminosa). Assim, o 

tamanho da abertura do diafragma também definirá a intensidade do desfoque do segundo 

plano, ou a profundidade de campo. 

 

Figura 35 - Influência do diafragma. 

Estas duas fotografias mostram a influência da abertura do diafragma na profundidade de campo da 

imagem. Maior abertura causa menor profundidade de campo e o fundo fica mais desfocado. Fonte: 

https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 

Fotografar com grandes aberturas, como 1.4 ou 1.8, proporciona maior 

luminosidade, o que permite fotografar com menor exposição, mas dificulta o foco, pois 

é muito fácil desfocar o assunto principal da imagem. Observe as duas fotos da Figura 

36. Na primeira (à esquerda), o foco ficou na bola de basquete, e como a profundidade de 

campo é baixa, a outra criança, que está num plano pouco atrás, já sai desfocada. Já na 

segunda foto (à direita), com o foco corretamente no menino, a bola sai levemente 

desfocada. 

 

Figura 36 - Foco no tema. 

O foco do tema principal é muito importante para uma fotografia de qualidade e pode ser obtido mais 

facilmente com penas aberturas no diafragma. Na imagem à esquerda, o foco está na bola e na da direita 

na criança. Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 
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APÊNDICE 1 – PARA SABER MAIS 

Alguns sites interessantes para visitar e aprender mais: 

• História da Fotografia: 

https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/60982-175-anos-fotografia-

conheca-historia-dessa-forma-arte.htm 

• Luz: 

http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html 

• Aplicação da radiação na medicina: 

• https://radiacaoblog.wordpress.com/category/radiacao-nao-ionizante/page/2/ 

• Como funciona o filme fotográfico: 

• http://ciencia.hsw.uol.com.br/filme-fotografico.htm 

• Tipos de câmeras fotográficas: 

• http://viagem.hsw.uol.com.br/cameras-fotograficas.htm 

• História do cinema: 

• http://www.mnemocine.com.br/ 

• Fotografando o céu estrelado: 

• http://www.dicasdefotografia.com.br/fotografia-noturna-como-fazer-fotos-do-ceu-

estrelado/ 

• Como funciona o cinema: 

• http://ambiente.educacao.ba.gov.br/fisicaecotidiano/conteudos/view/cinema_view.ht

ml 

 

Alguns Vídeos interessantes para assistir: 

• Projetor de celular: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVhLQBPZqUI 

• Fazendo espelho esférico de “sal e açúcar”: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZIAegFuXLw 

• Capturando a Luz: 

https://www.youtube.com/watch?v=GyNa1OdJJcg 

• As estações do ano: 

https://youtu.be/HB9-Eol7CGI 

 

  

https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/60982-175-anos-fotografia-conheca-historia-dessa-forma-arte.htm
https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/60982-175-anos-fotografia-conheca-historia-dessa-forma-arte.htm
http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html
https://radiacaoblog.wordpress.com/category/radiacao-nao-ionizante/page/2/
http://ciencia.hsw.uol.com.br/filme-fotografico.htm
http://viagem.hsw.uol.com.br/cameras-fotograficas.htm
http://www.mnemocine.com.br/
http://www.dicasdefotografia.com.br/fotografia-noturna-como-fazer-fotos-do-ceu-estrelado/
http://www.dicasdefotografia.com.br/fotografia-noturna-como-fazer-fotos-do-ceu-estrelado/
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/fisicaecotidiano/conteudos/view/cinema_view.html
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/fisicaecotidiano/conteudos/view/cinema_view.html
https://www.youtube.com/watch?v=eVhLQBPZqUI
https://www.youtube.com/watch?v=9ZIAegFuXLw
https://www.youtube.com/watch?v=GyNa1OdJJcg
https://youtu.be/HB9-Eol7CGI
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Mais experimentos: 

• Abrindo o Olho - Dissecando um olho de boi para entender a óptica do olho humano: 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol2/Num2/a05.pdf  

• Consegues espreitar sem ser visto? 

http://mecdb3.c3sl.ufpr.br:8080/xmlui/handle/123456789/3666  

• Fotografando com a câmera escura de orifício: 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/atividades_experimentais/sugestoes_

atividades/fotograf_cam_esc.pdf  

• Fotogravando o que não se vê: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/fisica/arti

gos/fotografando.pdf  

• Manual Prático de Fotografia Pinhole: 

https://eba.ufmg.br/cfalieri/  

  

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol2/Num2/a05.pdf
http://mecdb3.c3sl.ufpr.br:8080/xmlui/handle/123456789/3666
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/atividades_experimentais/sugestoes_atividades/fotograf_cam_esc.pdf
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/atividades_experimentais/sugestoes_atividades/fotograf_cam_esc.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/fisica/artigos/fotografando.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/fisica/artigos/fotografando.pdf
https://eba.ufmg.br/cfalieri/
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ANEXO 1 – PROJETOR DE CÂMERA ESCURA 

 

Figura 37 - Modelo de Câmara Escura 

Fonte: Manual do Mundo. 

Utilizamos, na oficina de construção da câmera escura, o do Grupo de Reelaboração do 

ensino de Física (GREF): Leituras em Física, volume Óptica 1, Cap. 4 - A Câmara Escura, 

que pode ser acessado em: http://www.if.usp.br/gref/optica/optica1.pdf. 

 

 

http://www.if.usp.br/gref/optica/optica1.pdf

