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Reflexão em Espelhos Planos e Esféricos  

 
Objetivos 

Estudar o comportamento de um feixe luminoso quando refletido em diferentes 
tipos de superfícies e determinar as relações entre os ângulos de reflexão e o ângulo de 
incidência. 
 
Introdução 

A mudança de direção que experimenta a luz ao incidir sobre uma superfície lisa 
chama-se reflexão.Quando a luz incide sobre uma superfície perfeitamente refletora (uma 
superfície bem lisa), no ponto onde um raio de luz atinge a superfície, podemos traçar um 
plano imaginário tangente à superfície. Este plano possui uma normal, a direção 
perpendicular a ele que passa pelo ponto de tangência. O ângulo de incidência θI é 
definido como o ângulo entre o raio de luz incidente sobre a superfície e a normal a ela. O 
ângulo de reflexão θR é definido como o ângulo entre o raio refletido e a normal. A lei da 
reflexão afirma que: a normal, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão estão no 
mesmo plano e que os ângulos de incidência e reflexão são idênticos. Desde outro ponto 
de vista, a lei da reflexão é expressada através do Principio de Fermat, segundo o qual, 
“de todos os possíveis caminhos para ir de um ponto a outro, a luz toma aquele que 
requer do tempo mais curto”. O dito de outro modo, “a trajetória real entre dos pontos é 
aquela que é percorrida por um raio de luz no menor tempo ou no tempo mínimo”. Ao 
estudar a reflexão sobre diferentes superfícies no laboratório , observaremos o 
comportamento da trajetoria de um raio de luz antes que se reflita (raio incidente) e após 
da reflexão (raio refletido) Com isto poderemos conhecer as propriedades da reflexão em 
espelhos planos e esféricos e posteriormente localizar a imagem formada por estes 
espelhos. 
  
Materiais 
Banco óptico Perfil de espelhos côncavo e convexo 
Fonte de luz Régua milimetrada 
Espelhos planos Folha de papel e fita adesiva 
Disco graduado Acessórios  
 
Procedimento Experimental 
 
Espelho plano 
 
1.- Posicione o espelho plano bem no centro do disco graduado e faça incidir a luz sobre 
sua superfície. Varie o ângulo de incidência, no sentido horário, pelo menos para 5 
valores diferentes e determine o ângulo de reflexão correspondente. Repita este 
procedimento para os mesmo ângulos mas variando o ângulo no sentido anti - horário. 
Obtenha a media desses valores e anote seus resultados em uma tabela. 
 



2.- Cubra o espelho plano com um pedaço de papel branco e repita o procedimento 
anterior. Observe e anote as diferenças em relação à reflexão obtida com o espelho 
plano. 
 
 3.- Fixe dois espelhos planos no centro do disco de modo que formem um ângulo de 450 
incida um feixe de luz sobre uma das superfícies espelhadas. Com base em suas 
observações, trace o caminho do raio refletido. Verifique para cada reflexão a validade 
das leis da reflexão. Repita o procedimento mas com uma abertura de 900 entre os 
espelhos. Investigue sobre as possíveis aplicações destes dispositivos em sistemas de 
alinhamento e de sinalização. 
 
4.- Fixe dois espelhos planos de modo que formem um ângulo de 900 e coloque um objeto 
na bissetriz do ângulo formado entre eles. Quantas imagens podem ser observadas? 
Varie a abertura entre os espelhos formando ângulos de 300, 450 e 600; conte o numero 
de imagens formadas em cada caso e construa uma tabela com base a suas 
observações. 
 
5.- Analise os resultados do item anterior e verifique a validade da expressão: 
 

N = (3600 / α ) – 1 
 
Onde N: número de imagens formadas e α: ângulo entre os espelhos 
6.- Coloque os dois espelhos paralelamente de modo que as superfícies espelhadas 
estejam uma frente à outra com um objeto no meio deles. Anote e justifique suas 
observações em função do numero de imagens obtidas. 
 
Espelho côncavo 
 
1.- Fixe o espelho côncavo no meio do disco graduado e faça incidir sobre sua parte 
central um feixe de luz. Verifique que a reflexão do raio incidente central retorne sobre si 
própria e Identifique o ponto de incidência (V) de modo que este divida em duas partes 
iguais o perfil do espelho. Cuide para que o feixe central fique sobre a diagonal do disco 
que contem a escala milimetrada. 
 
2.- Incida um raio de luz paralelo e a 2 cm acima e abaixo do eixo central definido no item 
anterior. Identifique com a letra F o ponto onde ocorre a interseção dos raios refletidos. 
Meça a distância entre o ponto F (foco) e o ponto de incidência V (vértice). Com base a 
suas observações, represente numa figura a trajetória dos três raios refletidos e a 
distância FV (distância focal). 
 
3.- Determine na figura o centro de curvatura (C) do espelho côncavo. 
 
4.- Assinale nos extremo da curva que representa o espelho côncavo dois pontos 
auxiliares A e B. A seguir, trace respectivamente os segmentos AC e BC e determine a 
abertura do espelho esférico (θ) definida pelo ângulo ACB.  
 
5.- Incida um raio de luz de modo que fique contido no eixo principal, gire o disco e 
verifique o que acontece com o raio refletido. Anote suas observações. 
 
6.- Verifique e descreva o que acontece com o raio refletido cujo raio incidente passa pelo 
foco e incida sobre o espelho côncavo. 



 
7.- Observe e descreva o que acontece ao raio refletido cujo raio incidente é paralelo ao 
eixo principal. 
 
Espelho convexo 
 
1.- Fixe o espelho com o lado convexo para frente no meio do disco graduado de tal modo 
que ao incidir sobre sua parte central um feixe de luz, sua reflexão retorne sobre si próprio 
e o ponto de incidência (V) divida em duas partes iguais o perfil do espelho. 
 
2.- Incida raios paralelos ao eixo central e identifique o ponto (F) de maior ocorrência dos 
prolongamentos dos raios refletidos. Este ponto é chamado de foco do espelho convexo. 
 
3.- Meça a distância focal do espelho convexo, justifique a presença do sinal (-) e o seu 
significado físico. 
 
4.- Gire o disco no sentido horário de modo que o prolongamento do raio incidente passe 
pelo foco. Observe e descreva o comportamento do raio refletido. 
 
 
 
 


