
Reflexão da luz

Como ocorre a reflexão da luz em uma 
superfície?



Idealizando o experimento
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Resultados das medidas
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Lei da Reflexão

Quando um raio de luz sofre reflexão em uma superfície refletora, o ângulo de 
incidência é igual ao ângulo de reflexão, ambos medidos em relação à reta 
normal ao ponto de incidência.



Tipos de Reflexão

� Reflexão ESPECULAR
- ocorre quando o feixe de luz incidente NÃO perde 
a sua forma após ser refletido;a sua forma após ser refletido;
- é característico de superfícies regulares (lisas e 
brilhosas);
- a superfície ou objeto refletor não pode ser 
visto, ao contrário, o que se vê é a imagem sobre o 
objeto;

Reflexão especular



Tipos de Reflexão

� Reflexão DIFUSA
- ocorre quando o feixe de luz incidente perde a sua 
forma após ser refletido;forma após ser refletido;
- é característico de superfícies irregulares
(ásperas e foscas);
- a superfície ou objeto refletor torna-se visível, 
espalhando a luz para todos os lados;

Reflexão difusa



Representação





Princípios da Propagação da Luz

Princípio da propagação retilínea
Em meios transparentes e homogênios a luz se 
propaga em linha reta.propaga em linha reta.

Princípio da reversibilidade da propagação
A trajetória de um raio de luz não depende do 
sentido de propagação da luz.

Princípio da independência da propagaçãoPrincípio da independência da propagação
Quando dois raios de luz se encontram em algum 
ponto, cada raio de luz segue sua trajetória de 
maneira independente, ou seja, um raio de luz não 
afeta a propagação de outro raio de luz;



Propagação 

Propagação 
independente

Propagação 
retilínea



Se o passageiro vê o 
motorista pelo espelho...

...então o motorista vê o 
passageiro pelo 
espelho.



Campo Visual de Espelho Plano

Região do espaço, na qual objetos ali posicionados tornam-se visíveis a um 
observador pela reflexão da luz através de um espelho.


