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 A proposta deste projeto é montar um pequeno conjunto que 
possibilite ao professor demonstrar através de experimentos muito simples 
e baratos os conceitos envolvidos em Óptica, seja Óptica Clássica ou 
Óptica Moderna. Dentre estes estão a reflexão, refração, polarização, 
interferência e difração. 
 Utilizaremos para isto materiais do quotidiano, fáceis de serem 
encontrados, e os experimentos visam ter roteiro simples de ser seguido, 
para que possam ser reproduzidos em casa pelo aluno, ou montados para o 
ensino médio.    Utilizaremos como instrumento principal o laser de 
diodo, encontrado mui facilmente em qualquer lugar. Abordaremos os 
conceitos - como coerência (quando se quer utilizar o laser em 
interferometria e/ou holografia), potência, divergência do feixe; que 
devem ser levados em conta quando se usa um laser (principalmente de 
diodo) para determinada finalidade, e também daremos um conjunto de 
procedimentos para optimizar o laser de diodo, de acordo com a função a 
ser exercida por ele. 
 Seguindo estes critérios o usuário, seja ele professor de Segundo 
Grau ou Universitário, poderá montar um conjunto simples com materiais de 
baixo custo e sem ter que quebrar cabeça para trabalhar com estes 
materiais. 
 Como suplemento poderemos mostrar possibilidades de aplicações mais 
elaboradas com laser de diodo, mas estes apenas com indicações de 
montagens e materiais. 
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1 Introdução 
 
 A proposta deste projeto é montar um pequeno conjunto que 
possibilite ao professor demonstrar através de experimentos muito simples 
e baratos os conceitos envolvidos em Óptica, seja Óptica Clássica ou 
Óptica Moderna. Dentre estes estão a reflexão, refração, polarização, 
interferência, coerência e difração.  Para estes temas faremos uma 
abordagem teórica sobre os conceitos envolvidos, e também algumas 
montagens simples, algumas de caráter demonstrativo e outras de caráter 
qualitativo que pode ser repetida em sala de aula pelo professor ou em 
casa pelo aluno. 
  
1.1 Montagens propostas  
 
 As montagens, assim como os materiais utilizados, estão divididas 
com de acordo com o tópico a ser exemplificado, sendo que o agente 
impulsionador de todas as montagens é o laser de diodo, ou de caneta, que 
pode ser adquirido facilmente no comércio local. Com ele e mais alguns 
elementos que citaremos, juntamente com as montagens propostas, podemos 
implementar uma variada gama de experimentos em sala de aula. As 
montagens serão dadas separadamente, e junto com elas daremos  um breve 
roteiro experimental com  lista de materiais específica, objetivos do 
experimento e procedimento.  
 
2 Óptica Clássica 
 
 A óptica clássica, também conhecida como óptica geométrica é a 
parte da óptica que se preocupa com os fenômenos em que λ->0(ou seja, as 
dimensões envolvidas nestes processos são muito maiores que o comprimento 
de onda da luz). Para este tipo de fenômeno: 

i) Usam-se raios para descrever a trajetória retilínea da luz; 
ii) Fontes puntuais; 
iii) Fontes extensas são superposições de fontes puntuais (objetos); 
iv) A luz se propaga com velocidade v=c/n; 
v) Princípio do tempo mínimo de Fermat->lei de Snell:  
 

2211 θθ sinnsinn =  
 

Dentro da óptica geométrica podem ser tratados os temas 
relacionados à reflexão e à refração. Como estes temas são em geral 
bastante conhecidos, abordá-los-emos por um ângulo um pouco diferente do 
tradicional; como por exemplo, tentar enxergar a reflexão e a refração 



sem a aproximação paraxial, coisa que é vista apenas na parte final dos 
cursos superiores de física.  
 
2.1 Reflexão 
  

Para a reflexão mostraremos que o ângulo que o raio refletido faz 
com a normal é igual ao ângulo que o raio incidente faz com a normal, 
para diversas superfícies (planas, côncavas e 
convexas)(Experimento[4.2]). Mostraremos a reflexão interna total de um 
feixe laser dentro de um filete de água e dentro de peças de 
acrílico(Experimento[4.10]). Este fenômeno pode ser o ponto de partida 
para uma boa explicação do que é uma fibra óptica. Mostraremos também 
como calcular o índice de refração de materiais utilizando a reflexão 
interna total e o conceito de espalhamento(Experimento [4.6]).  
 

2.1.1 Espelhos planos 

 

 Para o espelho plano sabemos pela lei de Snell que θ1 = θ2, o que 
pode ser facilmente visualizado utilizando-se um transferidor e um 
espelho de primeira superfície. A primeira vista seríamos tentados a usar 
um espelho comercial, mas se observarmos estes espelhos, veremos que a 
superfície refletora se encontra atrás de uma camada de vidro, e neste 
caso deveríamos considerar os efeitos de refração no cálculo do ângulo do 
raio refletido, além do que, há na superfície do vidro já uma reflexão. 

Poderíamos também colocar uma placa de vidro ou de acrílico, mas 
para isto devemos fazer algumas observações. A primeira a ser feita é que 
quando se coloca uma placa, seja de vidro, seja de acrílico, o raio se 
divide em dois, um que passa pela placa e outro que é refletido. Sabemos 
que a refletividade do vidro é em torno de 4%, e podemos utilizar isto em 
nossa abordagem. No entanto, ocorre na segunda superfície uma outra 
reflexão, e o raio que sai é paralelo e menos intenso que o primeiro. 

 

 

Figura 1: Feixe laser refletido nas 

duas faces de uma placa de vidro 

 
 Então quando vemos usamos uma placa de vidro para refletir um 

feixe de laser, temos dois raios paralelos. Podemos calcular sem muita 
dificuldade a separação entre os dois feixes, como sendo 

 

θtan2ds =  
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Podemos assim ter uma idéia da separação entre os feixes laser, como 
função da espessura da placa e do índice de refração. 
  

2.1.2 Espelhos curvos 

2.1.2.1 Traçado real dos raios 

 
O traçado real de raios se torna muito difícil quando se trata de 

uma superfície não plana. Vejamos o caso de um espelho côncavo esférico. 
Para os raios que entram paralelos, é possível mostrar que, sendo m a 
distância entre a superfície do espelho ao ponto em que o raio cruza o 
eixo em função da altura x de entrada:
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 O mesmo cálculo para outros 
tipos de superfícies no entanto é 
muito difícil, já que envolve 
métodos matemáticos avançados, o 
que não é viável para o segundo 
grau, nem tão pouco para o nível 
universitário. 
 
 

1 2 3 4 5

-30

-25

-20

-15

-10

-5

 
Figura 2 Valores de m em função da altura 
de entrada do raio 

  

 

 

Figura 3 Reflexão de um raio de luz em um 
espelho esférico 

Temos assim que para os 
raios incidentes próximos ao eixo 
óptico do espelho(h->0), eles 
convergirão para um ponto que 
está à metade do raio do espelho. 
A este ponto dá-se o nome de 
foco, ao qual nos referiremos na 
aproximação paraxial(h->0). Note 
que nesta aproximação não se faz 
nenhuma hipótese sobre a 
geometria do espelho. Esta 
aproximação é dada no segundo 
grau de uma forma milagrosa, sem 
se explicitar que se trata de uma 
aproximação. E assim ela se torna 
como verdadeira para a grande 
maioria dos universitários.



 
 

 

2.1.2.2 Aproximação paraxial 

 
 Para incidências próximas à origem temos que 
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sendo que f=1/2R, esta é a 
chamada aproximação paraxial. 
Veja que esta aproximação 
concorda com a aproximação de 
primeira ordem feita 
anteriormente. Esta aproximação é 
conhecida por todos, que no 
segundo grau estudam Óptica, mas 
poucas pessoas realmente sabem o 
que ela significa. Veja que nesta 
aproximação não interessa a 
geometria do espelho, que tanto 
pode ser esférico, hiperbólico ou 
parabólico. 

 

 
Figura 4 Aproximação paraxial

 
 

2.1.3 Reflexão interna total  

 
Um outro ponto muito interessante quando se estuda a reflexão 

chama-se reflexão interna total, que ocorre quando o ângulo do raio 
refletido é ortogonal à normal. Sendo assim,  
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Então se n2<n1 , temos que existe o ângulo de incidência θc  que satisfaz 
esta relação, ao qual chamamos de ângulo crítico. Neste ângulo toda a luz 
incidente é refletida. É a partir deste princípio pode-se construir o que 
se chama guia de ondas, das quais a mais conhecida é a fibra óptica. Uma 
fibra óptica primitiva pode ser feita usando um filete d’água, dentro do 
qual incidimos luz laser, e esta, devido à reflexão interna total, segue 
o filete d´água em sua trajetória parabólica (experiência [4.10]).  
Utilizando este princípio, mostraremos também um método para se medir o 
índice de refração de um material (experiência [4.4]).  
 
 
 



2.2 Refração  
 
Daremos uma breve demonstração da lei de Snell mostraremos como funcionam 
as lentes, mostrando que a lente agrega unicamente a refração como 
propriedade básica, ou seja, é uma função do índice de refração do 
material e da geometria da superfície.  Mostraremos que um feixe de luz 
ao incidir em uma superfície se divide em feixe refletido e feixe 
refratado. Utilizando uma lâmpada mostraremos uma lente convergente de 
simples construção e também a trajetória do feixe de luz dentro da lente 
(experiência [4.3]). 
 

2.2.1 Como funcionam as lentes 

 
Pela lei de Snell sabemos que  

 

2211 θθ sinnsinn =  
 

então um feixe que incide com um ângulo q1 em uma placa de faces paralelas 
sairá com um ângulo de saída q2 igual a 

 

21 θθ =  
 

Pode-se comprovar isto usando uma placa de faces paralelas de 
índice de refração n2, incidindo nela o laser e vendo que, se o laser 
estiver fixo, a direção do feixe não se modificará se mudarmos a posição 
da placa, ou seja, mudarmos o ângulo de incidência. No entanto, podemos 
verificar que a posição do feixe antes e depois de colocarmos a placa 
será modificada. Isto porque o feixe translada-se devido ao índice de 
refração da placa. Se a espessura da placa é l, pode-se mostrar que, o 
deslocamento d devido à placa é: 
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Figura 5: Desvio do feixe devido 

a uma placa de vidro
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Se as faces das placas formam um ângulo a entre si, o ângulo de saída θ2 
com a normal da segunda face se torna:  
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Figura 6: Feixe incidindo em uma placa de faces não paralelas

 
 

Agora imaginemos que em vez de duas faces planas, as faces sejam 
curvas. Para o caso mais simples, em que cada face seja uma 
semicircunferência, como na figura 7.  

 

 

Figura 7: Raio incidindo em um meio esférico 

 
Pela figura 7 temos para o raio vindo do infinito: 

 

Rn

hn
arcsin

R

h
arcsin

sin

R

d

e

e

2

1

1)2cos(
)(2tan

)2(

=

=

−−+
−
−

=

δ

α

αδ
αδ
αδ

 
 
 
 
que em primeira aproximação nos dá: 
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Este é o caso de uma esfera de vidro ou de outro material transparente 
qualquer. Para o caso de uma lâmpada cheia de água como propusemos, esta 
fórmula pode servir como aproximação, já que estaremos desconsiderando os 
efeitos de refração na camada de vidro que envolve o interior cheio de 
água. 
 
 
3 Óptica Moderna 
 
3.1 Polarização 

3.1.1 O que é polarização 

 Quando a luz visível ou outra forma de onda eletromagnética se 
propaga pelo espaço, seus campos elétrico e magnético oscilam.  Se o 
campo sempre oscila em uma determinada direção fixa, a onda é dita ser 
linearmente polarizada naquela direção. Como o campo magnético é sempre 
perpendicular à direção de propagação e ao campo elétrico, ele também 
oscila em uma direção fixa.  Assim, por convenção, a polarização da onda 
implica a direção do campo elétrico. 
 Quais são as condições necessárias para se produzir luz linearmente 
polarizada?  A radiação, em partes do espectro eletromagnético, ocorre 
quando partículas carregadas são aceleradas para frente e para trás em 
uma antena. Este tipo de radiação será linearmente polarizada paralela ao 
eixo da antena. Isso pode ser verificado usando-se uma antena receptora. 
A radiação emitida produz um campo elétrico na antena receptora, 
acelerando seus elétrons. Quando esta faz um ângulo qualquer com a antena 
emissora, o campo elétrico efetivo que vai acelerar elétrons na antena 
receptora é a projeção do campo elétrico da radiação. 
Assim,  

θcos0EE =  

 Como a radiação eletromagnética do espectro visível é emitida por 
átomos individuais ou moléculas, que podem cada um ser visualizado como 
antenas microscópicas, a luz da fonte inteira é despolarizada, sendo o 
campo elétrico total a superposição dos campos elétricos produzidos pelas 
fontes microscópicas.  
 É possível começar com uma luz despolarizada e usando 
“polarizadores”, obter luz linearmente polarizada. O processo pelo qual 
isto é possível foi desenvolvido em 1935 pelo físico americano Edwin H. 
Land.  Ele começou com um material plástico chamado álcool polivinil em 
forma de finas folhas. Essas folhas eram aquecidas e esticadas em uma 
dada direção, para que suas moléculas se alinhassem paralelas umas às 
outras. As folhas eram então impregnadas com iodo, que se liga à cadeia 
hidrocarbônica, formando uma cadeia de iodo. Os elétrons de valência do 
iodo podem facilmente se mover ao longo da cadeia em resposta a um campo 
elétrico aplicado paralelo ao seu comprimento, absorvendo energia da onda 
eletromagnética incidente. No entanto, eles não podem pular de uma cadeia 
atômica para outra, o que faz com que os campos elétricos perpendiculares 
à direção da cadeia sejam transmitidos perdendo pouca energia. Como 
resultado, este tipo de polarizador transmite apenas luz cujo vetor campo 
elétrico é perpendicular à direção em que ele foi esticado, ou seja, seu 
eixo óptico é perpendicular à direção do esticamento. Materiais que 



exibem diferentes condutividades eletrônicas em direções perpendiculares 
são chamados dicróicos. 
 Então, para estes polarizadores, o campo elétrico pode ser 
resolvido em campos paralelo e perpendicular ao eixo óptico. Então, a 
componente do vetor campo elétrico transmitido tem magnitude Ecosθ. Se 
não há absorção de nenhuma parte desta componente, a intensidade 
transmitida é: 

θ2
0 cosSS =  

em que S0 é a transmissão máxima.  
Esta é a conhecida lei de Malus, devido a E. L. Malus(1775-1812), 

que muito antes dos polarizadores serem inventados e mesmo antes da 
verdadeira natureza da luz ser conhecida, descobriu que a luz refletida 
pode ser polarizada. Malus, que era um engenheiro militar e capitão do 
exército de Napoleão, examinava a luz do sol refletida por uma janela de 
vidro através de um cristal de calcita. Calcita, que é um material 
birrefringente, divide um raio refletido em dois raios refratados. Malus 
notou que para alguns ângulos de orientação do cristal, somente um raio 
emergia, enquanto que para um ângulo diferente somente o outro raio era 
transmitido.  
 Malus aparentemente tomou para si o estudo da dupla refração após a 
Academia de Paris oferecer um prêmio para a melhor explicação do 
fenômeno. Ele vivia próximo ao palácio de Luxemburgo e era 
suficientemente agraciado por ter a luz do sol da tarde refletida pelas 
janelas do palácio dentro de sua própria janela. Com sorte, para Malus, a 
luz refletida pelas janelas era polarizada e podia ser exaustivamente 
examinada através do cristal de calcita. 

3.1.2 Polarização por reflexão 

 
A polarização da luz refletida é um fenômeno que pode ser entendido 

perfeitamente do ponto de vista das equações de Maxwell da teoria 
eletromagnética, mas que por sua vez envolvem uma matemática mais 
complicada. Mas como isto está fora de nosso alcance, utilizaremos uma 
abordagem mais conceitual e eficiente para nossos propósitos.   

Se imaginarmos que a luz incidente excita dipolos elétricos no 
material, e estes dipolos irradiam em todos os sentidos menos no sentido 
de vibração, não teremos na direção de vibração nenhum campo elétrico. 

 
 

 

Figura 8: Dipolos excitados na direção do campo elétrico incidente: não 
há emissão na direção de oscilação dos dipolos 

 
Observações mais cuidadosas indicam que quando a soma dos ângulos 

de incidência e de refração é 90°, a luz refletida é completamente 
polarizada. Assim, para um ângulo de incidência θB temos que:  
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O ângulo que satisfaz a esta condição é chamado ângulo de Brewster, e 
esta é a lei de Brewster, estabelecida empiricamente em 1812. Pela mesma 
análise, luz que chega polarizada somente no plano de incidência, não tem 
reflexão. O fato de  a luz refletida ser fortemente polarizada é usado em 
óculos polarizadores, que têm seu eixo de transmissão verticalmente 
orientado. Nestas circunstâncias a parte da luz refletida por uma auto-
estrada ou por um lago pode ser efetivamente eliminada. Uma vantagem 
adicional desses óculos é que eles reduzem a intensidade da luz 
despolarizada do meio, que também é por vezes desejado, principalmente em 
dias muito ensolarados. 
 
3.2 Coerência 
 
 Quando duas ou mais fontes se somam reforçando-se uma à outra ou 
cancelando-se uma à outra em algum ponto, dizemos que há então um padrão 
de interferência espacial.  Um exemplo muito simples e familiar é a 
interferência de duas ondas de água originadas de fontes diferentes. Os 
pontos em que a interferência é destrutiva, ou seja, as ondas se 
subtraem, determinam curvas hiperbólicas chamadas linhas de nodos.  
Linhas onde ocorre interferência construtiva formam curvas similares 
chamadas linhas de antinodos.  Um padrão de interferência estacionário 
ocorre quando a localização dos máximos e mínimos permanece inalterada em 
todo o tempo.  Isto só é possível se as duas fontes tiverem exatamente a 
mesma freqüência e se a diferença de fase entre elas permanecer 
constante. As fontes que têm esta característica e que produzem ondas 
estacionárias observáveis são ditas mutuamente coerentes. 
 Considere agora duas fontes cuja fase relativa muda em um certo 
período de tempo. Imagine que o padrão de interferência é estabelecido e 
observado, e que sua característica será submetida a uma considerável 
mudança em intervalos de tempo τc, suficientemente longos para garantir 
que uma alteração na fase relativa entre as duas fontes tome lugar.  Se τc 
é muito pequeno, a relação entre as duas fontes não dever persistir por 
tempo suficiente para que um padrão de interferência estacionário possa 
ser observado. Mesmo que um padrão de interferência exista em algum 
instante de tempo, ele mudará tão rapidamente que nem sequer poderemos 
vê-lo.  Se τc é extremamente grande, a relação de fase entre as duas 
fontes permanece praticamente inalterada durante um apreciável intervalo 
de tempo, e assim podemos vê-lo.  Chamamos o tempo τc de tempo de 
coerência.  Se o tempo de coerência é infinito ou muito maior que o tempo 
necessário para estabilizar e observar o padrão, então as fontes 
envolvidas são ditas coerentes.   
 Podemos em vez de dizer tempo de coerência, usar uma expressão 
equivalente, chamada de comprimento de coerência, definido da seguinte 
forma: 

cc cl τ=  

 
Pode-se sugerir que fontes coerentes possam ser extremamente 

difíceis de se conseguir. Por alguma razão, processos atômicos tais quais 
os que ocorrem nas lâmpadas de sódio, podem, sob certas condições, serem 
feitos de forma que todos os pulsos emitidos tenham a mesma fase. 



Mas o mais simples, a priori, é dividir um feixe de luz emitido por 
uma única fonte, mesmo que incoerente, em dois feixes que podem ser, a 
posteriori, recombinados, fazendo com que a fase instantânea da fonte 
seja preservada, em cada feixe, quando eles se reencontrarem.  Um aparato 
muito conhecido que utiliza este princípio chama-se interferômetro de 
Michelson, que utiliza dois espelhos e um divisor de feixe para produzir 
padrões de interferência estacionários. 

Uma forma de avaliarmos o comprimento de coerência é verificando 
qual a diferença de caminho óptico podemos impor aos dois feixes de forma 
que quando juntados, formem um padrão de interferência estacionário. Isto 
pode ser feito muito facilmente no interferômetro de Michelson, em que 
podemos facilmente variar a diferença de caminho óptico entre os feixes. 
Podemos também fazer uma análise do comprimento de coerência utilizando 
as reflexões nas duas faces de uma placa de vidro de espessura conhecida, 
como será demonstrado na experiência[4.6]. 

 
 
3.3 Interferência 

3.3.1 Fendas de Young 

 
 O primeiro experimento que produziu um padrão de interferência foi 
levado a cabo pelo físico norte-americano Thomas Young em 1801.  Young 
estava originalmente interessado no estudo da visão as logo se interessou 
pela pesquisa em teoria da luz.  Ele propôs que a luz era uma onda e 
tentou provar isto pela demonstração da existência de franjas de 
interferência e pela medida do comprimento de onda da luz.   
 

 

Figura 9: Esquema utilizado por Young para obter interferência luminosa 

 
Fazendo a luz passar por um pequeno orifício, que atuaria como uma 

fonte de ondas esféricas, que progredindo passariam por um par de 
orifícios que atuariam como duas fontes de luz secundárias emitindo ondas 
esféricas.  Estas ondas se superporiam em uma tela. Os orifícios eram 
pequenos o suficiente para evitar complicações que adviriam da 
interferência da luz de diferentes porções do mesmo orifício.  Se os 
orifícios distam d um do outro e a tela encontra-se a uma distância D do 
ponto médio dos orifícios, o campo elétrico emitido pela fonte é do tipo 
E=E0cos(k*r1-wt), o campo elétrico em um ponto P da tela a uma altura z é: 
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onde r* representa a média das duas distâncias. Vê-se que E corresponde a 
uma onda cuja amplitude corresponde a E=2E0cos(δ/2). Se d<<D, r1-r2 é 
praticamente igual a dsinθ. Então a diferença de fase pode ser expressa 
como 
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Temos que os máximos de amplitude ocorrem para cos(δ/2)=1, o que 

implica que o argumento do cosseno deve ser um múltiplo do comprimento de 
onda, ou seja,  
 

δλ ==− nrrk 21  

 
Como a intensidade é proporcional ao quadrado do campo elétrico, temos 
que 
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que mostram que as franjas são uniformemente espaçadas para pequenos 
ângulos. 

3.3.2 Interferência em filmes finos 

 
 O assunto óptica de filmes finos data dos trabalhos de Isaac 
Newton, que observou franjas produzidas por um fino filme de ar entre uma 
lente convexa e uma superfície plana. Estes “anéis de Newton” dão um 
simples exemplo de interferência em filmes finos. Newton desconhecia o 
caráter ondulatório da luz, mas Thomas Young era apto para explicar estes 
anéis com base em suas idéias de interferência luminosa. No entanto há na 



natureza diversos de interferência em filmes finos, que vez ou outra já 
havéramos visto, tais como as belas cores refletidas por um filme de óleo 
sobre a água, ou em bolhas de sabão, et cetera. 
 Suponhamos que uma onda de comprimento λ tenha incidência quase 
normal em um filme de espessura d e de índice de refração n1.  Para que a 
onda tenha interferência construtiva, a diferença de caminho no meio deve 
ser igual a λ/n1. Assim, toda vez que 
 

λ)(2 2
1

1 += nd  

 
teremos uma interferência construtiva. Para o caso de interferência 
destrutiva teremos 
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 Para os anéis de Newton teremos interferência destrutiva toda vez 
que  
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que nos diz que o raio do N-ésimo anel é proporcional à raiz quadrada de 
N. Veremos um exemplo de interferência em filmes finos na 
experiência[4.5]. 
 
 
3.4 Difração  

3.4.1 Introdução 

 
 Quando a luz passa através de uma abertura, as ondas que passam por 
diferentes caminhos podem interferir e produzir um padrão de 
interferência em uma tela colocada a alguma distância. Se a fonte for 
puntual, as leis da óptica geométrica nos levam a supor que o efeito da 
interferência é simplesmente produzir uma imagem da abertura que é 
brilhante devido aos raios que passam através da abertura e escura, na 
região em que são impedidos. 
 Se a abertura é grande em comparação com o comprimento de onda, a 
imagem na tela corresponde à sombra geométrica da abertura pela qual a 
luz passa. Mas se a abertura é de tamanho comparável ao do comprimento de 
onda, a luz que passa através de diferentes porções da abertura podem 
interferir de tal forma que surgirão áreas brilhantes na região de sombra 
e áreas escuras na região brilhante. Se insistirmos em ver o que acontece 
em termos da origem e do final do raio luminoso, concluiremos que os 
raios que passaram pela pequena abertura ou muito próximos às quinas de 
algum objeto opaco foram dobrados ou difratados. Os efeitos associados a 
este dobramento da luz chamam-se difração, e são  uma conseqüência da 
interferência, em particular, da interferência da luz que passa através 
de diferentes partes de uma abertura. Difração é um fenômeno estritamente 
ligado à ondulatória e não pode ser explicado pela óptica geométrica. 
 Para se ver um padrão de difração é necessário que certas condições 
sejam satisfeitas. Uma delas é que para se ver variações de intensidade 



próximas a quinas de objetos, a iluminação deve ser tal que produza 
imagens claramente definas em vez de imagem difusa. Isto pode ser 
solucionado se usarmos uma fonte puntual. A luz do sol não é ser uma 
fonte propícia para este fim, já que não produz sombra com bordas bem 
definidas, além de ser composta por diversas freqüências, e os padrões de 
difração se superpõem uns aos outros. Necessita-se assim de fontes 
puntuais e monocromáticas – para isto, o laser é perfeito. 
 

3.4.2 Difração de Fraunhofer por fenda única 

 
 Uma situação em que consideramos fonte e observador muito longe da 
abertura é o caso mais simples de difração que estudamos. A difração que 
ocorre sob estas condições é dita difração de Fraunhofer. O 
inconveniente, sob o ponto de vista experimental, de termos o observador 
e a fonte infinitamente distantes da abertura é resolvido usando-se 
lentes para focalizar os raios que saem da abertura, ou para fazer com 
que os raios que divergem da fonte se tornarem paralelos.  

Mostraremos sem demonstrar os padrões de interferência para fenda 
única de largura d. Sabemos que a  intensidade sobre a tela é dada por: 
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que tem mínimos a um ângulo entre o mínimo e o centro da tela que 
satisfaz: 

d
mm

λ
θ =sen  

 
 Pode-se fazer uma analise de θm em função de d. Vê-se que se d<mλ, 
então não há ângulo real que satisfaça a esta condição, o que implica que 
o m-ésimo mínimo desaparece, deixando apenas m-1 mínimos. Para o caso em 
que d<λ, então não haverá mínimo visível. É uma característica geral da 
difração que o padrão central tende a ocupar uma área cada vez maior com 
a diminuição da largura da fenda. Se a largura da fenda aumenta, então os 
m-ésimos mínimos se aproximam uns dos outros, e diminuindo continuamente 
até que o padrão deixe de existir, passando a existir apenas a sombra 
geométrica da fenda. 
 

3.4.3 Difração por fendas múltiplas 

  
 Pode-se demonstrar a difração por fendas múltiplas a partir da 
generalização do resultado da difração por fenda dupla. Faremos aqui a 
demonstração para o caso da difração por fenda dupla. Imagine duas fendas 
de largura a separadas por uma distância d uma da outra. Se uma onda 
plana incide sobre as fendas. Para determinarmos o campo elétrico em um 
ponto P muito distante das fendas, supomos que cada ponto da frente de 
onda atua como uma fonte secundária, e superpomos todas elas usando 
métodos gráficos. Obtemos então o seguinte resultado: 
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Temos aqui que o fator 
β

βsen
 caracteriza a difração por fenda 

única, enquanto γ2cos  ocorre na interferência por fenda dupla. Isto nos 

diz que a expressão para a intensidade <S> contém as variações típicas 
dos dois casos. Analisando os casos de mínimos e máximos temos os 
seguintes resultados:  Os máximos de interferência ocorrem sempre que 

 

λθ md =sen  
 

Todos estes ângulos são chamados de máximos principais (de ordem m) do 
padrão de intensidade.  Temos também os casos em que 
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Nestes casos temos então que 
 

λθ na =sen  
 

que são os mínimos de difração. Para o caso da interferência por fenda 
dupla, em que  as fendas estão muito próximas (d->0),  
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o que faz com que os máximos do padrão de interferência tenham 
intensidade uniforme. 

Mais uma vez mostraremos sem demonstrar como se comporta a 
intensidade luminosa na tela em função da abertura das fendas e da 
separação entre fendas. Uma forma simples de se fazer isto é generalizar 
a expressão para a difração por fenda dupla. Se assim fizermos, teremos 
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 Isto nos diz que o fator 
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 é devido à difração por fenda 

única, enquanto que o fator 
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γ

γN
 é devido à interferência por 

múltiplas fendas.  Toda vez que γ é um múltiplo de π, teremos o chamado 
máximo principal, e um fator N2 oriundo de uma interferência de N fendas 
estará presente. Se, no entanto, N γ é um múltiplo de π, sinN γ se anula e 
sin γ é diferente de zero, o que faz com esta condição seja a de um mínimo 
principal. Se N for grande,  teremos um número muito grande de máximos e 
mínimos secundários entre dois máximos principais. Estes máximos 
secundários, em redes com muitas linhas, têm intensidade muito baixa em 
comparação com os máximos principais, e não são em geral, visíveis. 
 
3.5 Espalhamento 

3.5.1 Definição e propriedades básicas. 

 
 Quando a luz atinge os elétrons de um gás, uma porção dela é 
defletida. Esta deflexão de um feixe incidente é conhecida como 
espalhamento. A quantidade espalhada, a distribuição dos ângulos de 
espalhamento e a dependência do espalhamento com o comprimento de onda 
são todos aspectos a serem levados em conta quando se estuda 
espalhamento. É possível entender alguns fenômenos envolvendo 
espalhamento de luz com base em alguns poucos fatos físicos.  

Sabe-se que a eficiência do processo de espalhamento varia com a 
quarta parte da freqüência da luz. Assim, a luz violeta é espalhada 
dezesseis vezes mais efetivamente que a luz vermelha que tem a metade da 
sua freqüência. Um segundo fato importante reside que, quando um elétron 
atômico é exposto a um campo elétrico em uma dada direção, o elétron pode 
oscilar em resposta a este campo. Este elétron oscilante pode ser 
considerado uma pequena antena que irradia na mesma freqüência do 
movimento e sem nenhuma emissão na direção paralela à do movimento. 
Entretanto a direção perpendicular é a direção de máxima emissão. 
Mostraremos a seguir algumas conseqüências desses fatos. 

3.5.2 Luz do céu é polarizada 

 Se você olhar para o céu em um dia claro durante o nascer ou o pôr-
do-sol, você verá que a luz do céu é fortemente polarizada. Isto pode ser 
verificado com um par de polarizadores. Girando as lentes devagar você 
verá variações na quantidade de luz transmitida. Isso acontece porque as 
moléculas de ar experimentam uma superposição de campos elétricos 
polarizados provenientes da luz do sol. Estes campos podem vibrar tanto 
paralelamente quanto perpendicularmente a terra, e daí, o movimento 
eletrônico excitado nos átomos consiste de uma superposição destes dois 
movimentos. Dizemos então que este movimento é equivalente a dois dipolos 
oscilantes, respectivamente orientados paralela e perpendicularmente à 
terra. O dipolo perpendicular não irradia na direção do observador, e com 
isto, a luz observada parece vir toda dos dipolos oscilando na 
horizontal. Daí, a luz é completamente polarizada na direção horizontal. 
 



3.5.3 O céu é azul 

 Se não fosse pelo fato da luz do sol ser espalhada pelo oxigênio e 
nitrogênio do ar, o céu seria negro, como no espaço sideral. A razão pela 
qual o céu é azul tem a ver com a dependência em freqüência do 
espalhamento. A luz espalhada contém todas as freqüências, mas não na 
mesma proporção da luz proveniente do sol antes de ser espalhada. O 
espalhamento é mais pronunciado para os comprimentos de onda curtos, já 
que a intensidade da luz violeta espalhada e maior que a da vermelha. Em 
conseqüência o céu se parece azul. A dependência em quarta potência da 
luz espalhada tem validade apenas quando os centros espalhadores têm 
dimensões muito menores que o comprimento de onda da luz, o que é 
satisfeito pelos nitrogênio e oxigênio da atmosfera, para comprimentos de 
onda de luz visível. As nuvens são vistas devido à luz espalhada pelas 
gotas de água. Essas gotas são muito maiores que os comprimentos de onda 
da luz visível e espalham todas as freqüências como a mesma eficiência. 
Por isto as nuvens se parecem brancas ou cinza. 

3.5.4 O pôr-do-sol é vermelho. 

 Se você olhar na direção do pôr-do-sol, o céu parecerá vermelho. 
Isto se deve ao espalhamento preferencial dos comprimentos de onda 
curtos. O feixe de luz proveniente do sol é espalhado enquanto passa pela 
atmosfera. Enquanto os comprimentos de onda curtos são espalhados mui 
efetivamente, os comprimentos de onda maiores são transmitidos, e a luz 
que nos chega tem predominância desses comprimentos de onda e é 
avermelhada. Ainda que a luz viaja mais na atmosfera quanto mais próximo 
estiver o pôr-do-sol. Com isto, maior é a proporção de comprimentos de 
onda longos no pôr-do-sol que em torno do meio-dia. Ao meio-dia a luz se 
parece ser branca, em contraste com o tom avermelhado observado ao nascer 
e ao pôr-do-sol. 
 
4 Guia de Montagens  
 
As montagens aqui propostas são montagens simples, feitas com objetos 
simples encontrados no cotidiano. O professor terá aqui algumas idéias de 
como demonstrar os conceitos de óptica, além de uma referência rápida 
para consultas. Caberá no entanto ao professor ampliar a gama de 
montagens com base no que o professor achar relevante. Ao aluno caberá 
pesquisar sobre os assuntos em livros, revistas, etc, para enriquecer 
seus conhecimentos nos assuntos aqui tratados. Uma boa observação dos 
fenômenos que nos rodeiam é ainda o melhor exercício para nosso 
conhecimento. 
 
4.1 Propagação retilínea da luz (quantitativa) 
 
 Experimento simples, para o aluno verificar a propagação retilínea 
da luz. Utilizando o laser fixo, montamos uma base de madeira (ou de 
papelão) coberta por papel milimetrado. Sobre esta base colocaremos um 
suporte em forma de esquadro, cujo cateto maior cobrimos também com papel 
milimetrado.  Desta forma poderemos tomar a posição de incidência do 
feixe no suporte.  O aluno fará um gráfico Y x X da posição, e verá que 
este gráfico é uma reta. Com isto o aluno se familiarizará com o método 
experimental, além de adquirir uma boa idéia de geometria analítica. 



 

Figura 10: aparato para demonstração da propagação linear da luz 

 
4.2 Demonstração da Lei de Snell da Reflexão (quantitativa) 
 
 Propomos uma montagem bastante simples e eficiente. Para a tal 
necessitamos de um transferidor, de preferência do tipo plano (mais 
baratos), um pequeno espelho, cartolina preta, madeira, papel 
milimetrado.  Montamos um sistema como o mostrado na figura abaixo. 
 

 

Figura 11: Aparato para demonstração da lei da reflexão de Snell 

 
Pela figura podemos ver que 

θtan=
R

d

 
 

Se fizermos um gráfico arctan(d/R) x α, poderemos calcular a relação 
entre θ e α. Aqui, mais uma vez, o método gráfico é utilizado, com o 
intuito de forçar o aluno a procurar informações do experimento.  
Poderíamos como de costume mostrar apenas que o raio refletido é igual ao 
incidente, mas isto não induziria o aluno a pensar no experimento e nem a 
raciocinar sobre os dados obtidos. 
 
4.3 Reflexão, Refração, Lentes e Reflexão interna total (qualitativa) 

 
Com uma lâmpada pode-se mostrar que um raio de luz ao passar pela 

interface de um dielétrico se divide em refletido e refratado. Com isto 
podemos mostrar a refração mudando a direção do raio em função da 
geometria da interface, e montarmos uma lente simples, como explicado em 
[2.2.1].  

O conjunto para esta demonstração consiste de uma lâmpada 
incandescente, de preferência que já esteja queimada, cujo interior é 



retirado (com cuidado para não se machucar ou mesmo danificar a lâmpada, 
que é frágil), a qual enchemos de água. Este é um tipo de lente bastante 
simples, devido ao formato arredondado da lâmpada.  

 

 

Figura 12: Demonstração da propriedade de lente de uma lâmpada com água 

 
Com a lâmpada mostra-se a convergência dos raios, para isto 

utilizando um laser de feixe expandido. Pode-se também fazer uma situação 
de reflexão interna, tal que o raio fica contido dentro da lâmpada, 
refletindo-se cinco ou seis vezes em seu interior.  

Em dias ensolarados consegue-se até mesmo acender cigarros (ou 
papéis, de preferência escuros) através da focalização da luz do sol pela 
lâmpada. Entretanto deve-se tomar cuidado, já que crianças podem se 
queimar com isto. O Professor J.J. Lunazzi utilizou uma pequena lâmpada 
destas em sua luneta para ver cometas, artigo que está disponível na 
internet, no endereço da referência [5]. 

 
 
4.4 Medida do índice de refração (quantitativa) 
  

Com este experimento pode-se medir o índice de refração utilizando-
se um laser, uma placa de vidro e um pedaço de papel. O pedaço de papel, 
molhado, serve como um espalhador de transmissão, como mostrado na figura 
13. Pela figura podemos ver que: 
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Podemos medir com um paquímetro a espessura do vidro e o raio do 

circulo formado. Este circulo é escuro, envolto por uma parte brilhante, 
que define muito bem a região de reflexão total interna. A precisão da 



medida pode ser calculada em aproximação diferencial, calculando  as 
derivadas parciais de n em função de d e R,ou, para um caso particular, 
calculando a diferença entre o valor obtido com d+δd, R-δR e o obtido com 
d-δd, R+δR. A metade desse valor é δn, a incerteza de n. 

 

Tabela 1: Propriedades ópticas de vários materiais 

Material Índice de refração Ângulo crítico 
Água 1,3330 48,61 

Acetona 1,3590 47,38 
Clorofórmio 1,4460 43,75 

Álcool metílico 1,3290 47,75 
Álcool etílico 1,3610 47,31 

Fluoreto 1,4339 44,22 
Vidro crown leve 1,5090 41,51 
Vidro crown denso 1,5691 39,59 
Vidro flint leve 1,5734 39,46 
Vidro flint denso 1,6553 37,17 
Vidro flint pesado 1,7555 34,73 

Vidro flint mais pesado 1,8900 31,95 
 

Isto se deve ao fato de que os raios refletidos antes da reflexão 
interna total são de baixa intensidade, já que a maior parte da energia é 
refratada. Então se pode ver muito definidamente a região onde começa a 
acontecer a reflexão interna total. 

 

 

Figura 13: Aparato para medida do índice de refração de materiais 

 
 Medindo-se o raio definido pelo círculo brilhante, tem-se 

imediatamente pela fórmula acima o índice de refração com precisão na 
primeira casa. Pode-se fazer isto para o vidro comum, vidro pirex e 
acrílico, e comparar com a literatura. 

 
4.5 Interferência em filmes finos (qualitativa) 
 

Utilizando um filme de sabão mostraremos como ocorre a 
interferência por filmes finos. Primeiramente fazemos um filme fino de 



sabão, utilizando para isto um pequeno aro circular com cabo, que 
mergulhado na água com sabão faz um filme. Incidimos então o feixe laser 
sobre este filme e fazemos com que o raio seja refletido em um anteparo. 
Devido à ação da gravidade o filme tende a ficar mais fino, e em algum 
momento haverá a interferência destrutiva, e o ponto refletido 
desaparecerá. Pode ocorrer também que diversas franjas claras e escuras 
apareçam simultaneamente. Neste caso poderemos perceber que na região 
inferior da bolha aparecem mais franjas que na região superior. Isto se 
deve ao fato de que a gravidade puxa a água para baixo, e o filme vai 
ficar mais gordo nesta região, o que faz com apareçam regiões de claros e 
escuros mais freqüentemente que na região superior, que tem espessura 
mais constante.  

 

 

Figura 14: interferência em filme fino de sabão 

 
Esta experiência é bastante simples de ser feita e bem ilustrativa, 
principalmente para crianças, que podem ter dificuldades em entender o 
que é interferência. 
  
4.6 Interferência em placas de vidro e medida de coerência (qualitativa) 

 
Seguindo o princípio dos filmes finos faremos um experimento com 

filmes já não tão finos e mostraremos o conceito de coerência. 
Utilizaremos no lugar do filme fino uma placa de vidro de espessura “d”, 
na qual incidimos o feixe de laser bem próximo à normal.  

 

Figura 15: Interferência em uma placa de vidro 

 Se verificarmos a existência de franjas de interferência na tela 
saberemos que o laser tem comprimento de coerência de pelo menos 2d. A 
interferência sobre a tela é devida às reflexões na primeira e na segunda 
superfície da placa. Com isto pode-se também mostrar a regularidade das 
superfícies da placa. Caso as superfícies sejam totalmente paralelas, as 
franjas de interferência terão simetria circular em torno do furo central 



da tela. Note que devemos fazer a incidência do feixe laser o mais 
próximo possível da normal. Caso as franjas tenham grandes variações 
locais, pode-se fazer um estudo da distância entre as superfícies, o que 
não é o intuito deste experimento. 
 

 
 

4.7 Demonstração do ângulo de Brewster (qualitativa) 
 

Utilizando uma pequena placa de vidro observa-se a imagem refletida 
de uma lâmpada e a variação da intensidade em função do ângulo. Caso 
tenhamos um polarizador, colocamo-lo entre o olho e a placa de vidro e 
observamos a direção em que o polarizador anula totalmente a intensidade 
da imagem. Esta é a direção de polarização.. 

 

Figura 16: Observação do ângulo de Brewster pela luz da lâmpada 

Utilizando o polarizador para localizar a direção de polarização do laser 
de diodo, anularemos a através do ângulo de Brewster o raio refletido. 
Este tipo de experimento permite-nos descobrir o sentido de polarização 
do polarizador, sendo bastante pratico para pessoas que trabalham com 
óptica. 
 
4.8 Difração por fenda única (qualitativa) 
 
Utilizando uma fenda feita com as bordas de uma lâmina de barbear 
mostraremos a difração da luz do filamento de uma lâmpada, e de um laser. 
Mas antes disto mostraremos a figura de difração da lâmina de barbear, 
que é uma figura presente em diversos livros de física básica. É 
importante observar o limite em que a figura de difração deixa de ser 
figura de difração de uma borda para ser figura de difração de uma fenda. 
Podemos também com isto observar a figura de difração de um fio de cabelo 
e com isto até mesmo medir a sua espessura. 
 
4.9 CD como rede de difração (qualitativa) 
 

 



 
Figura 17: Furos do CD, da ordem do comprimento de onda da luz visível  

 
Devido à grande quantidade de furos do CD, da ordem do comprimento de 
onda da luz. Então se incidirmos uma luz no CD teremos um sistema de 
difração de fendas múltiplas, todas muito próximas, formando o que se 
conhece como rede de difração. 
 
4.10 Ilustração de uma Fibra Óptica  
 

Para uma demonstração bastante bonita e eficiente de reflexão 
interna total pode-se usar uma garrafa plástica tipo PET, na qual fazemos 
um furo de diâmetro aproximadamente 3 mm, e enchemos d’água. Fazendo com 
que o feixe laser incida exatamente dentro do furo, o feixe entrará 
dentro do filete e o acompanhará, descrevendo assim uma trajetória 
parabólica. Se se colocam partículas, tipo giz moído, dentro da água, 
pode-se observar o movimento das partículas dentro do fluido.  
 
 
5 Comentários 
 
 Pode-se fazer entender diversos conceitos difíceis de serem 
entendidos em ótica moderna através da simples demonstração experimental 
desses, o que não ocorre muito comumente nas escolas de primeiro e 
segundo graus. Mas como pudemos ver ao longo deste trabalho, há muitas 
formas de se demonstrar coisas não muito simples utilizando aparatos 
muito simples. 
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