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Objetivo 

Determinar as distâncias focais de lentes delgadas convergentes e divergentes. 
 
Introdução 

Lente é um meio transparente limitado por duas superfícies refringentes. A forma 
mais comum de lentes são aquelas de faces esféricas, ou uma face plana e outra 
esférica. Para efeito de classificação, pode-se dividir as lentes em dois grupos: as lentes 
convergentes  e as divergentes. As lentes convergentes são mais espessas na parte 
central (1, 2 e 3), ao passo que as divergentes (4,5 e 6), o são nas bordas.  

 

 
Fig. 1 Lentes convergentes (1, 2 e 3) e divergentes (4,5 e 6). 
 

Quanto à forma, as principais lentes esféricas são, 1. biconvexa, 2. plano-convexa, 
3. côncavo-convexa, 4. bicôncava, 5. plano-côncava e 6. convexo-côncava, como 
ilustrado na Fig. 1. 
 

Uma importante simplificação no tratamento matemático das lentes é abstrair sua 
espessura. Com este propósito, cria-se a figura da lente delgada (a espessura da lente é 
pequena em relação às distâncias envolvidas), isto é, uma lente cuja espessura pode ser 
desprezada para todas as finalidades de formação de imagem.  
            Um feixe de raios paralelos 
ao eixo principal, incidindo numa 
lente convergente, refrata-se, 
convergindo para um ponto 
denominado foco F. A distância do 
centro geométrico da lente ao foco 
é a distância focal f da lente. Se o 
feixe incidir numa lente divergente, 
o feixe se refrata, divergindo de 
um ponto localizado no mesmo 
lado do feixe incidente, formando o 
foco virtual, como representado na 
Fig. 2 

 
 

 (a).- Lente Convergente (b).- Lente Divergente 
(a) (b) 



Conhecendo-se o tamanho do objeto (O) , sua distância até a lente (p), e a direção de 
incidência de dois dos três raios principais, pode-se determinar graficamente o tamanho 
da imagem (I) e a distância em que esta é formada em relação à lente (p'). Seguindo os 
princípios da óptica geométrica, na Fig. 3  mostra-se os três raios principais na formação 
de uma imagem. No caso de uma lente convergente (Fig. 3a), os três raios principais são: 
1. Um raio paralelo ao eixo principal refrata-se na lente passando pelo foco; 
2. Um raio que passe pelo centro geométrico não sofre desvio (porque a lente é delgada e 
o centro geométrico coincide com o centro óptico); 
3. Um raio que passe pelo foco refrata-se na lente e sai paralelamente ao eixo principal. 
 

 
 

Fig. 3.- formação de imagens. (3a) Lente convergente. (3b) Lente divergente. 
 

A seguir apresenta-se um conjunto de equações que se aplicam a espelhos de 
pequena abertura e lentes delgadas, e que permite determinar algebricamente: distâncias 
focais (f); distâncias do objeto (p) e imagem (p') ao espelho ou lente; ampliação ou 
aumento linear (M);e tamanhos de objeto (O) e imagem (I). 
 
Equação dos pontos conjugados (Eq. de Gauss) 

 
 
Ampliação 

 
 
Distância focal 

  
 
Distância focal de uma lente esférica na 
aproximação da lente delgada. (“Equação dos 
fabricantes de lentes”) 

 

 
A utilização das equações acima segue a seguinte convenção de sinais: 
a) Todas as medidas são feitas a partir do vértice de um espelho, ou centro ótico de uma 
lente. 
b) As medidas para determinar a posição de um objeto ou imagem, reais, são positivas. 
c) As medidas que determinam a posição de um objeto ou imagem, virtuais, são 
negativas. 
d) Um cálculo que fornece um resultado negativo implica em objeto ou imagem, virtuais, e 
resultado positivo, objeto ou imagem reais. 

(a) (b) 



e) A distância focal de um espelho côncavo e de uma lente convergente é sempre 
positiva; para um espelho convexo e uma lente divergente, negativa. 
f) O tamanho O de um objeto é sempre um número positivo; o tamanho da imagem será 
positivo se esta for direita (virtual) e negativa se for invertida (real). 
g) Os raios de curvatura das lentes serão positivos, se dentro da concavidade houver 
material da lente; caso contrário, negativos. A Tabela 1 resume o exposto. Examine-a 
cuidadosamente para se familiarizar com as medidas que serão feitas no laboratório. 

 

Método de Bessel 
Pode-se comprovar que para uma distância fixa A entre o objeto e um anteparo, 

existem duas posições da lente que produzem uma imagem nítida do objeto sobre o 
anteparo. Denominando-se D a distância entre estas duas posições da lente, pode-se 
provar que: 

 
Esta expressão é denominada fórmula de Bessel e a partir dela podemos determinar a 
distância focal de uma lente convergente. 
 
Materiais 
Banco óptico Perfil de lentes convergentes  
Fonte de luz Perfil de lentes divergentes 
Lente convergente Régua milimetrada 
Lente divergente Acessórios  
 
Procedimento Experimental 
 
ATIVIDADE I 
Determinação da Distância Focal de uma Lente Convergente 
Método dos pontos conjugados 

Com o auxílio de um banco óptico, monte uma lente convergente entre uma vela 
acesa (objeto) e o anteparo como mostra a figura. A chama (objeto luminoso) e o centro 



da lente devem estar no mesmo nível. Localize a imagem no anteparo e então meça as 
distâncias objeto o e imagem i. Repita este procedimento para cinco posições diferentes 
do objeto (a vela) em relação à lente. Faça uma tabela e determine o valor médio f da 
distância focal. Faça um gráfico de 1/i vs 1/o e encontre o foco da lente, ou faça um 
gráfico de i vs o e use o ajuste não linear do Origin na função (1/i+i/o = 1/f) para calcular o 
foco da lente fina (delgada). Quais as fontes de erros experimentais desta prática, e como 
elas podem ter influenciado no resultado? 

 

Método de Bessel 
      Coloque a vela (o objeto) e o anteparo 
separados por uma distância A. Deslocando a 
lente entre a vela (o objeto) e o anteparo, você 
encontrará duas posições para as quais se 
forma uma imagem nítida da vela (do objeto) 
sobre o anteparo. Sendo A, a distância entre a 
vela e o anteparo e D a distância entre as duas 
posições da lente; determine a distância focal da 
lente utilizando a equação de Bessel. Fixe cinco 
posições diferentes da distância vela (objeto) - 
anteparo (A) e para cada caso determine as 
distâncias D correspondentes. Faça uma tabela 
com esses valores e determine a distância focal 
f da lente. 
 

 

 
 
ATIVIDADE II 
Determinação da Distância Focal de uma Lente Divergente 

 
A fim de se obter a distância focal de uma lente divergente é preciso um objeto 

virtual. Para se obter este objeto virtual deve-se proceder da seguinte maneira: aproveite 



a montagem experimental anterior na qual foi determinada a distância focal da lente 
convergente. Para uma dada posição do objeto (A), localize e anote a posição B da 
imagem no anteparo e a distância imagem real da lente convergente, iconv. Interponha, a 
seguir, como mostra a figura abaixo, uma lente divergente entre a lente convergente e o 
anteparo.  
 

A posição da imagem real dada pela lente convergente (posição B) será a posição 
do objeto virtual para a lente divergente. Localize a imagem da lente divergente mudando 
a posição do anteparo (e da lente divergente se for necessário) para um ponto diferente 
(chamado de B´ na figura), e determine a distância imagem da lente divergente, idiv, que 
estando a direita da lente é positiva. Nestas condições meça l, a distância entre as lentes, 

obtendo a distância objeto virtual da lente divergente, que é iconv –  l  = odiv < 0. Repita este 
procedimento cinco vezes e faça uma tabela 
 
ATIVIDADE III 
Obtenção de Imagens 

Observe imagens reais e virtuais formadas por uma lente convergente e procure a 
diferença entre elas. As imagens reais podem ser captadas sobre um anteparo ou vistas 
no espaço, no local onde se formam. Uma maneira que pode auxiliá-lo na observação da 
imagem no espaço é localizá-lo num anteparo e, colocar-se detrás deste (na direção 
formada pelo objeto e a lente), focar os olhos na posição do anteparo enquanto este é 
retirado. Verifique se a imagem é maior, igual ou menor do que o objeto para diversas 
posições deste e procure relacionar, qualitativamente, a distância do objeto à lente com o 
tamanho da imagem. Procure ser sistemático em suas observações e relate-as. 
Concluídas as observações com a lente convergente, observe a imagem de um objeto 
formado por uma lente divergente. A imagem é real ou virtual? Existe uma relação entre a 
distância do objeto à lente e o tamanho de imagem? Como se distinguem lentes 
convergentes de lentes divergentes? 
 


