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Experiência de Ótica Ondulatória e Geométrica
Ângulo Limite e Ângulo de Brewster.
Interferência e difração.

1 Introdução e Objectivos
A óptica geométrica, ou óptica de raios, é uma abordagem que consiste em descrever a
propagação da luz através de raios. Um raio é um modelo simplificado, na forma de uma
linha, que descreve o caminho percorrido pela luz entre duas superfícies. Para descrever a
propagação de um feixe de luz através de um sistema, utilizamos um conjunto de raios,
que se propagam utilizando o método do traçado de raios. A óptica geométrica é
particularmente útil na descrição de sistemas e instrumentos ópticos, e é válida desde que
os objectos envolvidos sejam muito maiores que o comprimento de onda da luz (∼ 0,4 a
0,7μm).
Por outro lado, há uma série de fenómenos, como a interferência ou difração, que só se
podem explicar recorrendo à natureza ondulatória da luz.
Neste trabalho pretende-se estudar alguns aspectos da luz do ponto de vista da óptica
geométrica (tais como a reflexão e refracção em superfícies ópticas ou a polarização da
luz) assim como aspectos ondulatórios (tais como a interferência).

2 Óp︎tica geométrica, traçado de raios
O modelo simples da óptica geométrica é suficiente para explicar fenómenos como a
reflexão e a refracção da luz quando esta muda de meio óptico. O comportamento dos
raios obedece a algumas regras simples:
1. Num meio uniforme, como o ar ou um vidro, um raio é uma linha recta.
2. Um meio óptico é caracterizado por uma quantidade n ≥ 1, chamada índice de
refracção em que n = c /v sendo c a velocidade da luz no vazio e v a velocidade da luz
no meio com índice de refracção n.
3. Na fronteira entre dois meios, um raio pode ser reflectido e/ou refractado,
verificando-se o seguinte
• os raios incidente, reflectido e refractado estão contidos no mesmo plano.
• o ângulo de reflexão é simétrico, relativamente à normal à superfície, e de valor
igual ao ângulo de incidência
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Figura 1: Refração da luz numa fronteira entre dois meios ópticos diferentes.
• o ângulo de refracção θr e o ângulo de incidência θi têm a seguinte relação,
designada Lei de Snell-Descartes
ni sin θi = nr sin θr

(1)
em que ni e nr são respectivamente os índices de refracção do meio de incidência e
do meio de refracção (como indicado na figura 1):

2.1 Reflexão, refracção e polarização
2.1.1 Ângulo Limite de Reflexão
Quando a luz passa de um meio de índice de refracção n1 para um de índice n2 < n1
verifica-se que toda a luz é reflectida quando valor do ângulo de incidência é igual ou
superior a um determinado ângulo designado por ângulo limite de reflexão total. Este ângulo
pode ser calculado a partir da equação (1), colocando θr = 90◦:
θlim = arcsin(

n2
)
n1

(2)

2.1.2 Polarização da Luz
A luz pode ser também considerada como uma onda electromagnética transversal. O
campo eléctrico E ⃗ oscila num plano perpendicular à direcção de propagação. Com as
fontes luminosas comuns (Sol, luz artificial, LEDs, etc.) a luz é não polarizada pois a
direção do campo E ⃗ flutua aleatoriamente. Pelo contrário quando o campo E ⃗ oscila
numa direcção definida diz-se que a luz é polarizada.
A figura 2 ilustra como se polariza a luz emitida por uma fonte não polarizada através
de um simples filtro polarizador (ou polaroide). Orientando o ângulo do filtro num plano
perpendicular à propagação dos raios luminosos, apenas uma das componentes de E ⃗ é
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Figura 2: Luz polarizada (verticalmente, no caso da imagem) através de um filtro polarizador. As cores
laranja e azul representam as componentes vertical e horizontal do campo eléctrico E .⃗

transmitida. Colocando um segundo filtro polarizador orientado num ângulo
perpendicular ao primeiro extingue-se o raio luminoso.

2.1.3 Ângulo de Brewster
A eficiência com que um feixe luminoso é reflectido ou emitido numa fronteira entre
dois meios de índices de refracção n1 e n2 depende, entre outros, do ângulo de incidência
e da polarização da luz. A figura 3 mostra como varia a reflectividade de uma superfície
de vidro em função do ângulo de incidência, para polarizações horizontal e vertical
(admitindo que o plano de incidência e reflexão é o horizontal). Para um ângulo
específico, designado ângulo de Brewster, a componente horizontal da polarização não é
reflectida, pelo que a luz reflectida fica polarizada na vertical. O ângulo de Brewster é
dado por:
θB = arctan(

n2
)
n1

(3)

A figura 3 ilustra também a geometria dos raios luminosos numa separação entre dois
meios, no caso de incidência em ângulo de Brewster. Como se pode apreciar, nessa
configuração o raio reflectido e o raio refractado fazem entre si um ângulo de 90º.
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Figura 3: Reflectividade vs. ângulo de incidência e direcção de polarização (esq.) e geometria
para ângulo de Brewster (dir.).

3 Óp︎ca ondulatória
3.1 Ondas electromagnéticas
A luz visível é uma onda electromagnética, ou seja, uma onda em que a grandeza cuja
oscilação se propaga é o campo eléctrico (e o campo magnético, claro!). A expressão para
o campo eléctrico de uma onda plana monocromática a propagar-se segundo a direcção x
é do tipo:
⃗ t) = E ⃗ cos(k x − ωt + φ) , E 0⃗ = E n ⃗
E (x,
0

(4)

em que n ⃗ é o vetor unitário normal à direção de propagação, ω é a frequência angular
(ω=2πf=2π/T, em que f e T são, respectivamente, a frequência e o período), k é o vector
de onda, ou frequência angular espacial (k=2π/λ, em que λ é o comprimento de onda, o
espaço ao fim do qual a onda se repete), e φ é a fase inicial, que depende do ponto que
tomamos como origem de x, e do instante em que consideramos t=0.
As frequências angulares estão relacionadas entre si:
ω
k = ,
v
em que v é a velocidade de propagação da onda no meio.
Se fixarmos x=x0 (o que corresponde a observar o campo eléctrico num ponto do
espaço), vem:
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Figura 4: Componente do campo eléctrico segundo n ⃗ em função do tempo num dado
ponto do espaço

⃗ , t) = E ⃗ cos[−ωt + (k x + φ)]
E (x
0
0
0

A componente de E ⃗ segundo n ⃗ é, então, uma sinusoide no tempo (ver figura 4).
Se fixarmos o tempo t=t0 (corresponde a “tirar uma fotografia no instante t0) obtemos:
⃗ t ) = E ⃗ cos[k x + (−ωt + φ)]
E (x,
0
0
0

A componente de E ⃗ segundo n ⃗ é, agora, uma sinusoide no espaço (ver figura 5).

Figura 5: Componente do campo eléctrico segundo n ⃗ em função do espaço num dado instante
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3.2 Inteferências
Imaginemos uma onda plana que incide sobre uma superfície plana com dois orifícios.
Estes orifícios vão funcionar como fontes de luz pontuais sincronizadas (princípio de
Huygens). Quando as ondas de luz provenientes destes orifícios atingem um ponto, o
campo eléctrico resultante vai ser a soma, em cada instante, dos campos eléctricos
associados a cada uma das ondas. Estas ondas vão chegar a cada ponto com um
desfasamento que depende da diferença das distâncias percorridas por cada uma delas. As
duas situações extremas que podem ocorrer são quando (ver figura 6):

Figura 6: Interferência construtiva e destrutiva

• As ondas chegam em fase. Isto acontece quando a diferença das distâncias percorridas
corresponde a um múltiplo inteiro do comprimento de onda, ou seja, Δd = n λ (em
que n é um número inteiro). Neste caso, somamos sinusoides em fase, o que resulta
no valor máximo possível da soma (interferência construtiva).
• As ondas chegam em oposição de fase. Isto acontece quando a diferença das
distâncias percorridas corresponde a um múltiplo ímpar de metade do comprimento
λ

de onda, ou seja, Δd = n λ + (em que n é um número inteiro). Neste caso, somamos
2
sinusoides em oposição de fase, que se anulam (interferência destrutiva).
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Admitindo que a distância a entre os orifícios é pequena em relação à distância D ao alvo,
podemos dizer que α ≃ α1 ≃ α2 vem:
Δd = a sin α

Desta forma, observaremos interferência construtiva sempre que:
a sin α = nλ

e interferência destrutiva sempre que:
a sin α = nλ +

λ
2
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Trabalho preparatório a realizar ANTES da sessão de Laboratório:
Ótica geométrica:
Assumindo os índices de refracção do ar nar = 1.0 e do vidro nvidro = 1.5, calcule a
partir da Lei de Snell os ângulos do raio refractado nas duas situações da figura 7 ( θi =
30◦).
Com a ajuda de um transferidor desenhe nas duas figuras os raios reflectidos e
refractados para este ângulo de incidência.

Figura 7: Ângulos de reflexão e refração na interface ar-vidro e vidro-ar.
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Calcule o ângulo de Brewster θB = arctan(nvidro/nar) e desenhe também os raios
incidente, reflectido e refractado para θi = θB , no esquema da esquerda.
Ótica ondulatória:
Considerando um laser de cumprimento de onda de 633 nm, uma distância entre fendas
a = 3,3 μm e uma distância entre a rede de difração e o alvo D=28 cm, calcule as
posições dos máximos de difração para n = ±1, ±2, e ±3.

4. Guia experimental
4.1 Determinação do ângulo limite ou ângulo de reflexão total

Figura 8: Montagem para medição ângulo limite de reflexão total.

1.

Com o material disponível e baseando-se na montagem apresentada na Figura 8,
obtenha um feixe de luz estreito (≈ 1 mm) alinhado com o eixo do transferidor.

2.

Coloque o bloco de vidro acrílico na posição indicada na figura 8,com os centros do
semi-círculo e do transferidor coincidentes. O raio deve incidir na face curva, cuja
normal deverá ser bem alinhada com ângulo zero.

3.

Observe os ângulos de reflexão e refracção para vários ângulos de incidência.

4.

Meça o ângulo de incidência θlim a partir do qual a reflexão da luz é total . Repita o
procedimento para o ângulo de incidência simétrico.

5.

Assumindo um índice de refracção do vidro n vidro = 1.5 calcule o ângulo limite e
compare com as medidas experimentais.
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Valor experimental médio: θlim,exp =
Valor calculado pela Lei de Snell: θlim,calc =

±
±

︎
Discussão dos resultados e comentários
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4.2 Determinação do ângulo de Brewster

Figura 9: Montagem para a determinação do Ângulo de Brewster.

1. Observe o efeito de interposição de dois filtros polarizadores, paralelos ou cruzados,
no percurso de um feixe luminoso. Comente.
2. Usando a montagem apresentada na figura 9, coloque um filtro polarizador no
suporte indicado e orientando o seu eixo 0º-180º na horizontal, de modo a poder
observar apenas a polarização horizontal dos raios reflectidos.
3. Obtenha experimentalmente o intervalo angular em que se extingue o feixe reflectido
observado através do filtro polarizador.
4. Calcule o valor esperado do ângulo de Brewster e compare com o valor experimental.
5. Obtenha experimentalmente o ângulo que os raios reflectido e refractado fazem
entre si.

Valor experimental medido: θ̄Bexp =
Valor calculado: θ̄Bcal = arctan(n 2 /n1) =

±
±
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Discussão dos resultados e comentários

4.3 Determinação do comprimento de onda de um feixe de luz
LASER
1. Coloque o LASER numa extremidade da calha, e o ecrã na outra. Coloque o suporte
com a rede de difracção de 300 linhas/mm a uma distância de 20 a 30 cm do ecrã
(figura 10). Aponte o laser de forma a que este incida sobre, e atravesse, a rede de
difracção.

Figura 10: Montagem para determinar a frequência da luz de um LASER
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2. Meça a distância entre o máximo central e os máximos de 1a e 2a ordem (x1, x2), e a
distância entre a rede de difracção e o ecrã (D).
3. Determine o valor de λ (para a 1a e para a 2a ordem), recordando que
αn = arctan(xn /D).
4. Mude a posição da rede de difracção (mas de forma a manter os máximos de 2a
ordem sobre o ecrã). Determine de novo valores para λ. O que conclui? Qual das
duas configurações experimentais lhe parece melhor para a determinação de λ?
Porquê?

1ª Distância ao alvo

2ª Distância ao alvo

13

Laboratório de Electromagnetismo e Óptica 2020/21

Valores médios do comprimento de onda para a distância I e II:

Discussão dos resultados e comentários
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