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Física Experimental IV 

 
Reflexão e Formação de Imagem em Lentes e Espelhos Esféricos 

I.- Lentes e Espelhos Côncavos 
 

 
Objetivos 
 

Observar a formação de imagem em espelhos esféricos. Determinar a distância focal de um espelho côncavo 
a partir da formação de uma imagem real. 

 
Introdução 
 

Um objeto luminoso extenso pode ser considerado como um conjunto de pontos separados. Cada ponto 
do objeto emitirá raios luminosos em todas as direções e em linha reta. Quando um raio luminoso é refletido em 
uma superfície polida (espelho), o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, considerados em relação à 
normal. Se a superfície refletora for esférica, o espelho é denominado côncavo quando a parte espelhada está na 
face interna da curvatura; se na face externa, o espelho é denominado convexo. O centro de curvatura C é o centro 
da esfera e o raio de curvatura R, o raio desta esfera. A linha que une o vértice V e o centro de curvatura é 
denominada eixo principal. Tendo em conta a grande simplificação matemática para tratar deste problema, 
consideramos apenas espelhos esféricos com pequena abertura. Isso implica que os raios ao se refletirem todos 
passam por um mesmo ponto formando a imagem. Estes raios são chamados de raios paraxiais. Quando isto não 
ocorre os raios refletidos convergem em pontos diferentes produzindo uma imagem borrada. No caso do espelho 
côncavo, um feixe de raios paralelos ao eixo principal reflete-se obedecendo à lei da reflexão, convergindo para 
um ponto denominado foco (figura 1a). A distância do foco F ao vértice V é chamada distância focal (f) do 
espelho.  

 
 

 
Fig. 1a 

 

  
 Fig. 1b 

 
Existem regras práticas que permitem a construção da posição da imagem (p'), que pode se real, quando é 

formada pela intersecção de raios refletidos, ou virtual quando é resultado dos prolongamentos dos raios 



refletidos; a partir do conhecimento da posição do objeto (p) e da direção de incidência de dois quaisquer dos três 
raios principais. Os três raios principais de um espelho côncavo são (figura 1b): 
1. Um raio paralelo ao eixo principal reflete-se passando pelo foco; 
2. Um raio que passe pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo; 
3. Um raio que passe pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo principal. 
 

A determinação experimental das distâncias focais consiste em efetuar uma medida direta da distância focal 
da lente convergente ou pode ser efetuada através do método dos focos conjugados que consiste na seguinte 
relação (equação de Gauss): 

 
1 / f  = (1 / p) + (1 / p’) 

 
Onde, f : distância focal do espelho, p : distância do espelho ao objeto e p’ : distância da lente à imagem focada. 
Para espelhos, a equação que relaciona distância focal (f )e raio de curvatura (R) é: 
 

f = R / 2 
 
Também é possível medir experimentalmente a “ampliação” da imagem em relação ao objeto fazendo a 

razão entre as dimensões da imagem e as dimensões do objeto, ou ainda pelo quociente das distâncias do espelho 
à imagem focada pela distância do espelho ao objeto. 

 
M = I / O = - p’ / p 

 
Quando fator M é negativo, indica que a imagem formada é invertida. Existe uma convenção de sinais para 
espelhos, que acompanham o fluxo dos raios luminosos em todo o sistema: 

p  é positiva se o objeto está em frente ao espelho (objeto real) 
p  é negativa se o objeto está atrás do espelho (objeto virtual) 
p’ é positiva se a imagem está em frente ao espelho (imagem real) 
p’ é negativa se a imagem está atrás do espelho (imagem virtual) 
f e R são positivos se o centro de curvatura está em frente ao espelho (espelho côncavo) 
f e R são negativos se o centro de curvatura está atrás do espelho (espelho convexo) 
Quando M é positiva a imagem é direita 
Quando M é negativa a imagem é invertida 

 
Materiais 
 

Banco óptico e acessórios Lente côncava  
Fonte de luz (objeto) Régua milimetrada 
Espelho côncavo  Anteparo 
Disco graduado Diafragma com três fendas 
Diafragma com letra "F" Acessórios 

 
Procedimento Experimental 
 
1.- Com o auxílio de um banco ótico com cavaleiros, monte o objeto entre um espelho côncavo e um anteparo, 
Coloque o espelho na extremidade do trilho, e mantenha o espelho, o objeto e o anteparo alinhados numa mesma 
altura (Figura 2). A seguir, deslize o anteparo sobre o trilho, até que sobre o anteparo se forme uma imagem nítida 
do objeto e então meça e anote as distâncias do objeto ao espelho e da imagem ao espelho. Repita esse 
procedimento para diferentes posições do objeto em relação ao espelho. 



 
 
Existem posições do objeto para as quais o presente procedimento não é viável?  
 
2.- coloque o objeto na outra extremidade do trilho, e coloque o anteparo entre o objeto e o espelho, como indica 
a Figura 3. Faça um buraco circular na folha de papel no anteparo de tal modo que a luz proveniente da chama 
passe pelo buraco e incida sobre o espelho. Mantenha o espelho, o anteparo e o objeto alinhados numa mesma 
altura. Procure projetar a imagem do objeto na folha, ao lado do buraco. Para isso, gire levemente o suporte do 
espelho para o lado. 
 

 
 
Desloque o anteparo sobre o trilho até que a imagem do objeto se torne nítida. Coloque o objeto em diferentes 
posições e procure observar a imagem do objeto sempre bem nítida. Meça e anote as distâncias do objeto ao 
espelho e da imagem ao espelho. Repita esse procedimento para diferentes posições do objeto em relação ao 
espelho. Com seus dados complete a tabela e calcule a distância focal a partir da equação de Gauss dos 
pontos conjugados para espelhos. Também calcule o raio de curvatura. 
 
3.-Repita a experiência mais uma vez, medindo, além das distâncias p e p’, as alturas do objeto O e da imagem I. 
Observe que a relação I /O deve ser aproximadamente igual a – p´ / p. Por que a igualdade acima não é exata? 
Verifique que, ao aproximarmos o objeto do espelho a imagem vai aumentando e, ao mesmo tempo, vai ficando 
cada vez mais distante do espelho. Colocando o objeto sobre o foco do espelho, a imagem estará situada no 
infinito.  Colocando o objeto entre o espelho e seu foco, a imagem formada deixa de ser real e passa a ser virtual. 
Nesse caso, semelhante ao que ocorre ao espelho plano, a imagem está localizada atrás do espelho côncavo e não 
pode mais ser projetada.  

 
4.- Construa um gráfico de 1/p em função de 1/p' e obtenha a partir da equação da reta resultante a distancia 
focal f da lente em questão. Observe que da equação da reta y = A + Bx, com y = 1/p’ e x = 1/p, resulta: 
 

1/p’ = A + B 1/p 
 
Comparando com a equação de Gauss, temos que: 



A = coeficiente linear = 1 / f e B = coeficiente angular; portanto, o coeficiente linear deste gráfico permite 
obter a distancia focal f. Compare e discuta este resultado com os obtidos anteriormente para a distância 
focal.  
 

Tabela 1 
p (cm) p’(cm) f (cm) p’ /  p 
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