
Isaac Newton (1642-1727) foi um astrônomo, alquimista, filósofo

natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático.

Sua obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural é considerada uma das

mais influentes na história da ciência. Publicada em 1687, esta obra descreve a lei

da gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentaram a mecânica

clássica. Foi o primeiro a demonstrar que os movimentos de objetos, tanto na

Terra como em outros corpos celestes, são governados pelo mesmo conjunto de

leis naturais.

Newton construiu o primeiro telescópio refletor operacional e desenvolveu a

teoria das cores baseada na observação que um prisma decompõe a luz branca em várias cores do espectro

visível. Ele também formulou uma lei empírica de resfriamento e estudou a velocidade do som.

De personalidade sóbria, fechada e solitária, para ele a função da ciência era descobrir leis universais e

enunciá-las de forma precisa e racional

Espelho plano

Em se tratando de reflexão, para nosso objeto de estudo será interessante ter um corpo que tenha uma

superfícies plana (para não distorcer a imagem do objeto real); seja uniforme e polido (priorizando alta

reflexão regular); seja opaco (o importante é a luz ser refletida e não refratada); e tenha uma cor própria que

reflete de forma mais homogênea todo espectro de cores de luz (portanto ter baixa absorção de forma

equilibrada). Por isso o espelho plano é nosso foco de estudo quando se trata de reflexão.

Construção de imagem

● O esquema demonstra o processo de construção de

imagens a partir de um objeto P posicionado na frente do espelho

● Para descobrir a posição de sua imagem traça-se dois

raios de luz provenientes de P que atingem o espelho em

posições diferentes

● Após, é considerado a propriedade de locomoção

retilínea da luz, e se traceja o prolongamento para dentro do

espelho onde está se formando o ponto da imagem P`

● Objeto e imagem são simétricos, e os triângulos formados

semelhantes (Alô geometria)

● Dessa forma a distância entre o objeto P ao espelho, é

sempre igual à distância da imagem P`ao espelho (= d)

● É desta forma que enxergamos o objeto através da

reflexão do espelho
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● Aqui tem-se uma importante classificação: P é

chamado de objeto real, enquanto P' é o de imagem virtual

● Além disso podemos considerar de que pontos o

objeto P será visto. Para isso traça-se o caminho da luz da

imagem até as extremidades do espelho, formando o campo

visual, de onde um observador qualquer poderá ver o objeto P

em sua posição no esquema (- campo visual depende da

posição do objeto e do tamanho do espelho)

(aplicação no exercício cad exs 8)

Corpo real: corpo que emite ou é formado pela reflexão dos raios de luz

Corpo virtual: corpo que é formado pelos prolongamentos (pontilhado) dos raios de luz

Imagem de um objeto extenso

Pela simetria entre objeto e

imagem o corpo extenso terá a mesma

forma e tamanho. Porém sua imagem

será invertida

Para montar uma imagem extensa, basta fazer o mesmo

procedimento da construção de imagens para cada ponto

A palavra "Ambulância" escrita

ao contrário no carro é feita assim para

que o motorista à sua frente, se

utilizando de um espelho plano, veja a

palavra corretamente

(aplicação no exercício cad exs 3)



Espelho em movimento

Translação: Considere a situação em que o

objeto fica em repouso, mas o espelho no qual

vê sua imagem se move. Para problemas assim

deve-se lembrar que a distância do objeto ao

espelho é igual a deste com a imagem, assim a

distância após a movimentação será a mesma.

Sabendo as distâncias sabemos as velocidades

(aplicação no exercício 2 ficha)

Rotação: considere uma das extremidades do espelho fixa e a

outra gira livre, varia-se o ângulo de inclinação do espelho em ϴ

graus. Assim, o raio de luz que atinge o espelho irá variar de

inclinação.

Como o ângulo da superfície do espelho mudou, então a

reta normal também mudará, sendo sempre PERPENDICULAR

ao espelho

A partir disso partimos para geometria, calculando os novos

ângulos de incidência e reflexão novos

Associação de espelhos

Podemos utilizar mais de um espelho ao mesmo tempo para tomar a imagem de um objeto colocado

entre ambos. Dependendo do ângulo entre os espelhos teremos um número diferente de imagens, isso porque

a imagem em um espelho acaba servindo de objeto para o outro, que produz uma imagem da imagem (e

assim por diante até a luz sair da associação). Para saber o número de imagens do objeto formadas (basta

saber o ângulo entre os espelhos):

𝑛 =  360 𝑜

α −  1

(fórmula válida para alfa sendo número divisor de 360o)

(aplicação no exercício 1 ficha)



Momento curiosidade

Caleidoscópio

Como são fabricados os espelhos - https://www.youtube.com/watch?v=FBGDuYQccRY

Mitos e lendas em espelhos - https://www.bbc.com/portuguese/geral-47397709

Periscópio

Exemplo

https://www.youtube.com/watch?v=FBGDuYQccRY
https://www.bbc.com/portuguese/geral-47397709


Diversão

Caderno de exercícios: pág 125-127

● Mínima - exs: 2; 3; 6; 8; 10; 2 ficha

● Complementar - exs: 4; 5; 7; 9; 1 ficha

1)



2) UEMG

Respostas

1) C

2) A

Exemplo) V solo = 20 m/s; V espelho = 10 m/s


