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1. LENTES ESFÉRICAS 

(A) DIOPTRO ESFÉRICO 
 A figura abaixo apresenta uma ideia do que seria um 

dioptro esférico: imagine duas esferas de vidro. Agora 

imagine que fazemos uma interseccionar a outra; por 

fim, selecionamos apenas a interseção. 

 

 Com esta interseção podemos formar o que chamamos 

de dioptro esférico e então podemos definir o que seria 

raio de curvatura. 

 

 

 Vamos estudar lentes esféricas delgadas. Isso significa 

que a espessura e da lente deve ser bem pequena 

comparada com os raios de curvatura das partes que 

formam as lentes. 
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(B) NOMENCLATURA 
 Para nomear, começamos com a face de raio maior 

primeiro 

LENTE BICONVEXA 

 

LENTE BICÔNCAVA 
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LENTE PLANO-CONVEXA 

 

LENTE PLANO CÔNCAVA 

 

LENTE CÔNCAVA-CONVEXA 
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LENTE CONVEXA-CÔNCAVA 

 

(C) COMPORTAMENTO ÓPTICO 

LENTES DE BORDOS FINOS 

 
 

LENTES DE BORDOS GROSSOS 
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 Vamos estudar o comportamento ótico das lentes 

esféricas delgadas considerando que elas sejam feitas de 

material cujo índice de refração seja maior que o índice 

de refração do meio em que estejam inseridas 

 Representaremos as lentes esféricas delgadas de forma 

mais simples. Vejamos a representação de uma lente de 

bordos finos (que diremos ser convergente, uma vez que 

em geral a lente terá índice de refração maior que do 

meio em que se encontra). 

LENTES CONVERGENTES (BORDOS FINOS) 

 

 Lentes de bordos grossos terá representação similar: 

LENTES DIVERGENTE (BORDOS GROSSOS) 

 

 

Exercícios do livro texto: 

2, 5, 6 e 7 da página 303 
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(D) RAIOS NOTÁVEIS 
Propriedades dos raios notáveis tanto para lentes convergentes 

como divergentes: 

 Raio que chega paralelo ao eixo principal atravessa a 

lente e sai na direção do foco imagem. 

 Raio que chega na direção do foco objeto atravesso a 

lente sai paralelo ao eixo principal. 

 Raio que chega na direção do anti-principal objeto 

atravessa a lente e sai na direção do anti-principal 

imagem. 

 Raio que atinge a lente no seu vértice a atravessa sem 

sofrer desvio. 

Vejamos todos os casos: 

 

 

 

 

 

LENTES CONVERGENTES 

 Raio que chega paralelo ao eixo principal atravessa a 

lente e sai na direção do foco imagem. 
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 Raio que chega na direção do foco objeto atravesso a 

lente sai paralelo ao eixo principal. 

 

 

 

 

 Raio que chega na direção do anti-principal objeto 

atravessa a lente e sai na direção do anti-principal 

imagem. 
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 Raio que atinge a lente no seu vértice a atravessa sem 

sofrer desvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTES DIVERGENTES 

 Raio que chega paralelo ao eixo principal atravessa a 

lente e sai na direção do foco imagem. 
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 Raio que chega na direção do foco objeto atravesso a 

lente  sai paralelo ao eixo principal. 

 

 

 

 

 

 Raio que chega na direção do anti-principal objeto 

atravessa a lente e sai na direção do anti-principal 

imagem. 
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 Raio que atinge a lente no seu vértice a atravessa sem 

sofrer desvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) FORMAÇÃO DE IMAGENS 
Material disponível no site. 

física.professordanilo.com/fisica 

Utilizaremos material impresso contido na mesma pasta. 

 

Exercícios do livro texto: 

9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 e 24 da página 

309 
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(F) FOCO SECUNDÁRIO 
 Se raios chegarem paralelos entre si, mas não paralelos 

ao eixo principal, como proceder? 

 Primeiro desenhe um eixo que passe pelo vértice da 
lente e que seja paralelo aos raios incidentes 
(chamaremos este eixo de eixo secundário) 

 Segundo, trace retas perpendiculares ao eixo principal 
que passa pelos pontos notáveis. Esta reta cruzará o eixo 
secundário nos focos e antiprincipais secundários 

 Os raios se cruzam no foco imagem secundário 

 
 

Exercícios do livro texto: 

25, 28, 30, 31, 32, 33 e 34 da 

página 315 
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(G) REFERENCIAL DE GAUSS 
 Para um estudo analítico devemos primeiro escolher um 

referencial. 

 Esse referencial é chamado de referencial de Gauss e 
associa coordenadas reais (onde realmente passam os 
raios) com sinal positivo enquanto que coordenadas 
virtuais (por onde representamos apenas os 
prolongamentos) associa-se a sinal negativo. 

 No caso das lentes, as convenções de sinais são as 
mesmas que para os espelhos: 

o :p  abscissa do objeto 

o ':p  abscissa da imagem 

o :y o  ordenada do objeto 

o ' 'y i  ordenada da imagem 

o :f  abscissa do foco 

 Para objetos reais: 
o 0p    

 Para objetos virtuais: 
o 0p   

 Geralmente, consideramos a abscissa dos Objetos 
positivas: 

o 0o    

 Se a imagem for direita, em geral temos 
o 0i    

 Se a imagem for invertida, em geral temos 
o 0i    

 A rigor, a imagem é invertida quando o  e i  possuem 
sinais opostos e direita quando possuem mesmo sinal 

 Para imagens reais: 
o ' 0p    

 Para objetos virtuais: 
o ' 0p    

 Lente convergente: 
o 0f   

 Lente divergente: 
o 0f   

 Diferente dos espelhos, as imagens reais estarão do lado 
oposto em relação aos objetos reais, então devemos 
adotar dois referenciais de Gauss para cada tipo de 
lente: um para objetos e outro para imagens. 
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Figura 1: Referencial de Gauss para objeto real à esquerda: Lente Convergente 

 

Figura 2: Referencial de Gauss para imagem real à direita: Lente Convergente 

 

Figura 3: Referencial de Gauss para objeto real à esquerda: Lente Divergente 

 

Figura 4: Referencial de Gauss para imagem real à direita: Lente Divergente 
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 Tendo esta convenção de sinais em mente, podemos 
usar a dita Equação de Gauss 

1 1 1

'f p p
   

Obs: uma demonstração da Equação de Gauss pode ser 
encontrada na página 320 do livro texto. 

 Vamos agora ver a equação do aumento. 

 
Figura 5: Cálculo do Aumento Linear Transversal 

 Por semelhança de triângulo entre os triângulos BCV  
e DEV : 

| | | | | | '

' | |

o i i p

p p o p
   

 Como a imagem é invertida, temos: 

'i p

o p
   

 Por definição, o aumento linear é 

i
A

o
  

Assim: 

'i p
A

o p
    

Nota: Se você isolar o 'p  na equação de Gauss e substituir na 

equação do aumento você obtêm mais uma relação que pode ser 
bem útil: 

'i p f
A

o p f p
   


 

Esta equação condensa as equações de aumento e de Gauss. 
 
IMPORTANTE!!!!!!!!! 
Agora podemos falar em vergência de uma lente, ou “grau” de 
uma lente. 
 
A unidade de medida, quando tudo do SI, é a dioptria: 

1
V

f
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Exercícios do livro texto: 

36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 

55 da página 321 
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