
                                                        Dioptro plano           

Teoria e exercícios para vestibulares de ponta 

                                       Singular  SBC  Chico Boca   

Um dioptro plano consiste num conjunto de dois meios opticamente homogêneos e transparentes separados por uma 
superfície plana como, por exemplo, o ar em contato com a água parada e transparente de uma piscina (dioptro ar-água). 
Quando observamos um objeto no fundo de uma piscina cheia de água, estamos observando sua imagem virtual, que está 
acima do objeto. Da mesma maneira, se estivermos debaixo da água, e olharmos para um corpo fora da piscina, estaremos 
observando sua imagem virtual, que está acima do objeto.    
Essas posições, diferente da real, em que enxergamos a imagem virtual, chamamos de posição (ou distância) aparente.  

Na figura I o ponto objeto real O está dentro da água e emitindo dois raios de luz, um vertical que não sofre desvio e o outro 
oblíquo que, ao se refratar para o ar, afasta-se da normal atingindo os olhos do observador e determina a imagem virtual I, 
acima do objeto real O. 
Na figura II o ponto objeto real O está no ar e emitindo dois raios de luz, um vertical que não sofre desvio e o outro oblíquo 
que, ao refratar-se para  a água, aproxima-se da normal atingindo os olhos do observador e determina a imagem virtual I, 
acima do objeto real O. 

  

Aplicando a lei de Snell-Descartes, em ambos os casos, temos:  

n1.sen 1=n2sen 2 I  

Considerando os ângulos muito pequenos  sen 1  tg 1   a/do   II     e       sen 2  tg 2  a/di    III  

Substituindo II e III em I 

 

n1.do=n2di  

Adaptando a equação de acordo com a figura abaixo: 

      

dini=dono  



Onde: 
di---- distância da imagem à superfície de separação água-ar (distância aparente, em que o observador enxerga a        
          a imagem, em verde na figura)                                                                                                                                    
do---- distância real do objeto, em preto na figura, até a superfície de separação água-ar.         
no---- índice de refração do meio onde está o observador (no caso, ar)                                                                
ni---- índice de refração do meio onde está a imagem (no caso, água)                                                                                                                        

 
O que você deve saber  

* Em qualquer situação a imagem está sempre acima do objeto  

* A posição da imagem depende do ponto de onde o observador estiver olhando. Se ele estiver numa direção 
aproximadamente perpendicular à superfície da água, a expressão acima é sempre válida. A medida que ele se afasta, a 
imagem vai parecendo cada vez mais elevada.  

* Imagem e objeto no ar e na água tem sempre as mesmas dimensões. A água não aumenta o tamanho de um objeto 
mergulhado nela, mas como aproxima-o de quem está olhando, dá a impressão de que está maior.  
  Assim,um espelho esférico ou uma lente, no ar ou na água, mantém sua distancia focal e seu centro de curvatura pois nesses 
meios suas dimensões são as mesmas.  

* Um gato que observa um peixe dentro de um aquário enxerga-o mais próximo da parede do aquário (observador 
no ar). Ao mesmo tempo, o peixe observa o gato mais distante do aquário (observador na água)  

* Se tivermos dois dióptros planos A e B (figura), um ponto luminoso P na base do recipiente e quisermos a 
profundidade aparente de P vista pelo observador, devemos proceder da seguinte maneira: 

 

1o --- Calculamos a elevação da imagem de P (P ), no dióptro B/A, em relação a S . 
di.ni = do.no  ----  d .nB = x.nA  ----  d =x.nA/nB  --- distância de P a S

 

2o --- Agora, no dióptro plano A/ar, P torna-se objeto fornecendo a imagem final P , vista pelo observador, em 
relação à S . 
di.ni=do.no ---- d .nA=nar.(d +y)  ---  d = nar.(d +y)/nA  --- profundidade aparente de P vista pelo observador   

* A posição em que você enxerga um astro está acima da posição em que ele realmente se encontra. A densidade do ar 
aumenta à medida que se desce na atmosfera, ou seja, a refringência do meio aumenta. 

A trajetória de um raio luminoso, proveniente de um astro, é tal que o raio refratado vai se aproximando da normal à medida 
em que se aproxima da terra , sendo praticamente, essa trajetória uma parábola. O observador, na terra, vai enxergar o astro 
em uma posição acima da real. (fig. Abaixo)       



 

                                                    Exercícios  

01- (UFGD-2008) Um ponto luminoso, encontra-se imerso na água em uma piscina totalmente limpa, quando 
visto por um observador que esteja fora da piscina (no ar) e que olha com uma inclinação de 
45o em relação ao eixo normal da superfície da água, é CORRETO afirmar que 
(A) o ponto luminoso parecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está. 
(B) o ponto luminoso parecerá mais próximo da superfície da água do que realmente está. 
(C) o fato de a luz estar mudando de meio não interfere na percepção visual do observador. 
(D) a luz não irá conseguir passar da água para o ar. 
(E) o ponto luminoso não será percebido pelo observador.  

02-. (UFC-CE) Uma folha de papel, com um texto impresso, está protegida por uma espessa placa de vidro.  

O índice de refração do ar é 1,0 e o do vidro 1,5. Se a placa tiver 3 cm de espessura, a distância do topo da placa à imagem de 

uma letra do texto, quando observada na vertical, é: 

a) 1 cm. 
b) 2 cm. 
c) 3 cm. 
d) 4 cm.   

03- (UFMG) Qual a alternativa que melhor explica porque a profundidade aparente de uma piscina é menor do que a real?   

      a) A luz refletida na superfície da água é perturbada pela luz refletida pelo fundo da piscina. 
      b) A luz refletida pela superfície da água sofre refração no ar. 
      c) A luz refletida pelo fundo da piscina sofre reflexão total na superfície da água. 
      d) A luz refletida pelo fundo da piscina sofre refração ao passar da água para o ar. 
      e) A luz é refratada ao passar do ar para a água.  

04- MACKENZIE) De acordo com o desenho a seguir, consideremos para um determinado instante a seguinte situação:   



 
      Admitindo-se que:   

      1) A seja uma andorinha que se encontra a 10m da superfície livre do líquido; 
      2) P seja um peixe que se encontra a uma profundidade h da superfície S; 
      3) n = 1,3 seja o índice de refração absoluto da água.   

      Podemos afirmar que:   

   a) o peixe verá a andorinha só se estiver a 10m de profundidade; 
   b) o peixe verá a andorinha a uma altura aparente de 5,0m; 
   c) o peixe verá a andorinha a uma altura aparente de 13m acima da superfície da água; 
   d) o peixe não verá a andorinha, pois a luz não se propaga de um meio mais refringente para outro de menor refringência;  
  e) o peixe verá a andorinha a uma altura aparente de 26m     

05- (FUVEST) Um pássaro sobrevoa em linha reta e a baixa altitude uma piscina em cujo fundo se encontra uma pedra. 
Podemos afirmar que:   

     a) com a piscina cheia o pássaro poderá ver a pedra durante um intervalo de tempo maior do que se a piscina estivesse 
vazia; 
      b) com a piscina cheia ou vazia o pássaro poderá ver a pedra durante o mesmo intervalo de tempo; 
      c) o pássaro somente poderá ver a pedra enquanto estiver voando sobre a superfície da água; 
      d) o pássaro, ao passar sobre a piscina, verá a pedra numa posição mais profunda do que aquela em que ela realmente se 
encontra; 
      e) o pássaro nunca poderá ver a pedra.      

06-(UNIFESP-2008) Na figura, P representa um peixinho no interior de um aquário a 13cm de profundidade em 
relação à superfície da água. Um garoto vê esse peixinho através da superfície livre do aquário, olhando de duas 
posições O1 e O2. 

 

Sendo nágua=1,3 o índice de refração da água, pode-se afirmar que o garoto vê o peixinho a uma profundidade de: 
a) 10 cm, de ambas as posições 
b) 17 cm, de ambas as posições 
c) 10 cm em O1 e 17 cm em O2 

d) 10 cm em O1 e a uma profundidade maior que 10 cm em O2 

e) 1ocm em O1 e a uma profundidade menor que 10cm em O2   

07-(ITA-SP) Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10.0m de profundidade. No fundo do lago, 
a lanterna emite um feixe luminoso formando um pequeno ângulo  com a vertical. Considere o índice de refração 
da água como 1,33 e determine a profundidade aparente h vista pelo pescador. 
a) 2,5m          b) 5,0m         c) 7,5m           d) 8,0m          e) 9,0m  



  
08-(UFU-MG) A profundidade de uma piscina é tal que sua parede, revestida com azulejos quadrados de 12 cm 
de lado, contém 12 azulejos justapostos verticalmente. Um banhista, na borda da piscina, cheia de água 
(nágua=4/3), olhando quase perpendicularmente, verá a parede da piscina formada por: 
a) 12 azulejos de 9cm de lado vertical 
b) 9 azulejos de 16cm de lado vertical 
c) 16 azulejos de 9cm de lado vertical 
d) 12 azulejos de 12cm de lado vertical 
e) 9 azulejos de 12cm de lado vertical  

09-(UFRJ) Temos dificuldade de enxergar com nitidez debaixo da água porque os índices de refração da córnea e 
das demais estruturas do olho são muito próximos do índice de refração da água (nágua=4/3). Por isso usamos 
máscaras de mergulho, o que interpõe uma pequena camada de ar (nar=1) entre a água e o olho.  

                                            

 

Um peixe está a uma distância de 2,0m de um mergulhador. Suponha o vidro da máscara plano e de espessura 
desprezível. Calcule a que distância o mergulhador vê a imagem do peixe.   

10-(UFBA) Um objeto pontual P encontra-se na base de um recipiente que contém duas camadas de líquidos, A e B,  com 
espessuras eA=28cm e eB=39cm. Os líquidos são homogêneos,  transparentes e imiscíveis. Considere o índice de refração do 
ar igual a 1 e os dos líquidos A e B iguais  a 1,4 e 1,3, respectivamente. Determine a altura aparente de P, vista por um 
observador, olhando numa direção aproximadamente perpendicular à base do recipiente.   

11-(UFMS) A figura mostra um jacaré, imerso na água, o qual avança lentamente com velocidade constante e 
horizontal, para abocanhar um pato que flutua em repouso na superfície de um lago. Os olhos do jacaré estão no 
ponto O atrás do ponto N que corresponde ao nariz dele. Enquanto que os olhos do pato estão no ponto P. 
Considere todos esses pontos contidos no plano da página. Os três caminhos a, b, e c, mostrados na figura, 
representam raios de luz que saem do ponto N (nariz do jacaré) e chegam até o ponto P (olhos do pato). Considere a 
água transparente, parada e mais refringente que o ar. Com relação à propagação retilínea da luz, é correto afirmar: 

 

(01) O caminho (c) pode representar um raio de luz que sai de N e chega até o ponto P. 
(02) O pato vê a imagem do ponto N, mais próximo que a distância real que esse ponto se encontra do dele. 
(04) Como as patas do pato estão imersas na água, a posição da imagem das patas, vista pelo jacaré, coincide com a 
posição real das patas na água. 
(08) A velocidade da luz na água é maior que a velocidade da luz no ar. 



(16) Para acontecer a reflexão total de um raio de luz que sai do ponto N, e esse ponto tornar-se invisível para o 
pato, o jacaré deverá aproximar-se do pato. 
                                                             
12-(UFCE) Um cubo de vidro tem 6,0cm de aresta. Observa-se, por transparência, a partir da face I e 
perpendicularmente a ela, um desenho colado sobre a face II, oposta a I. O Índice de refração do vidro é 1,5 e o do 
ar 1,0. A aproximação aparente da imagem observada é de: 
a) 2,0 cm 
b) 3,0 cm 
c) 1,5 cm 
d) 1,0 cm  

13-(UFSCAR)  Um canhão de luz foi montado no fundo de um laguinho artificial. Quando o lago se encontra 
vazio, o feixe produzido corresponde ao representado na figura. 
Quando cheio de água, uma vez que o índice de refração da luz na água é maior que no ar, o esquema que melhor 
representa o caminho a ser seguido pelo feixe de luz é 

         

Respostas  

01-B 
02-B 
03-D 
04-C 
05-A 
06-E 
07-C 
08-A 
09-1,5m 
10-50cm 
11-01 + 02 + 04 = 07 
12- A 
13- B      
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