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Física Experimental IV 

 
Reflexão e Refração em Superfícies  

 
Objetivos 

Estudar as leis da reflexão e refração da óptica geométrica e medida do ângulo 
limite de refração para o sistema plástico/ar. 
 
Introdução 

A refração é o fenômeno no qual a luz muda sua direção de propagação ao mudar de 
um meio para outro, como por exemplo, água e ar, ar e vidro etc. O índice de refração (n) é 
uma propriedade de um determinado meio (por exemplo: nar = 1; nvidro = 1,52; nágua = 1,33) 
e que influencia diretamente a intensidade e a direção do raio de luz refratado. Quando o 
índice de refração do meio do qual a luz provém é menor do que o do meio em que ela vai 
penetrar, os raios tendem a se aproximar da reta normal à superfície que separa os meios. 
No nosso caso o feixe, ao penetrar na água, se aproxima da normal porque o índice de 
refração da água é maior que o do ar. E ao sair, se afasta pois nar < nágua. 
  
Materiais 
Banco óptico Bloco retangular de acrílico 
Fonte de luz Régua milimetrada 
Semi – cilindro de acrílico Acessórios 
Disco graduado  
 
Procedimento Experimental 
 
1.- Coloque o semi – cilindro de acrílico 
centrado sobre o disco graduado, de forma 
que a superfície plana coincida com o 
diâmetro do disco, e faça um feixe de luz 
incidir sobre o centro desta superfície plana. 
Você observará os feixes incidentes, 
refletidos e refratados, conforme é mostrado 
na figura . Escolha sete ângulos de incidência 
θ1, com o raio incidente à direita da normal à 

 

superfície no ponto de incidência. Para cada θ1 escolhido meça os correspondentes ângulos 
de reflexão θ′1 e de refração θ2. Reajuste a posição do cilindro e repita as medidas com o 
raio incidente à esquerda da normal. Calcule a media de cada ângulo, anote seus dados e 
complete a tabela 1. 
 
 
 
 



Tabela 1 
θ1 θ′1 θ2 <θ1> <θ′1> <θ2> sen<θ1> sen<θ2>

           
           
           
           
           
           
           

 
2.- Analise seus resultados fazendo os seguintes gráficos:  
<θ′1>  vs <θ1> ; <θ2> vs <θ1> ; <θ1> / <θ2> vs <θ1> ; sen<θ1> / sen<θ2> vs <θ1> ; sen<θ1> 
vs sen<θ2> 
3.- Quanto vale o índice de refração do acrílico em relação ao ar? 
4.- Considerando a velocidade da luz no ar igual à sua velocidade no vácuo, determine a 
velocidade com que a luz se propaga no acrílico. 
5.- Determine o ângulo crítico de incidência para o qual é obtida a reflexão total na 
superfície plana do semi-cilindro de acrílico. Calcule o ângulo crítico usando a lei de Snell 
e compare este resultado com o valor observado. Comente e justifique seus resultados. 
 
6.- Repita o procedimento acima descrito para 
a luz incidindo na fase curva do cilindro, isto é, 
no outro lado da superfície plana. Determine 
para cada valor de θ1 os valores 
correspondentes de θ′1 e θ2. 
7.- Considerando o semicírculo um meio mais 
denso que o ar, o que você poderia dizer sobre 
o fenômeno da refração. Neste caso a refração 
independe do ângulo de incidência? Justifique. 

 

 
 
8.- Substitua o semi - cilindro de acrílico por um retângulo o observe o feixe transmitido 
quando é variado o ângulo de incidência da luz. Que característica tem a direção do feixe 
transmitido referente ao feixe incidente? Comente suas observações. 
 
9.- É possível predizer o desvio que 
experimenta um feixe de luz quando incide 
com certo ângulo sobre o retângulo (ou 
qualquer bloco plástico de caras paralelas). 
Para isto, posicione o retângulo no centro 
do disco e incida um feixe de luz com 
diferentes ângulos. Para cada caso anote o 
valor de θ e χ como definidos na figura. 
10.- Verifique seus resultados experimentais 
com a seguinte equação: 

χ = [(n-1) / n] θ t 
Onde n: índice de refração, θ: ângulo 
medido em radianos e t: espessura do bloco. 
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