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Física Experimental IV 

 
Determinação do Índice de Refração de um Prisma 

 
Objetivo 
Medir o índice de refração de um prisma utilizando o método do ângulo de desvio 
mínimo. 
 
Fundamento Teórico 

Um prisma é um dispositivo óptico, extraordinariamente útil, para medir o índice 
de refração do material do qual é feito. Técnicas para medir índices de refração são 
especialmente atraentes na caracterização de materiais. Isso se deve a dois fatores: 
em geral empregam métodos não destrutivos, e os resultados são alcançados 
rapidamente. Além de sua importância intrínseca, os índices de refração de um 
material têm, em técnicas ópticas, importância primordial. Entre suas aplicações 
salientamos: (1) No desenvolvimento de fibras ópticas para transmissão de dados em 
forma de pulsos luminosos; (2) No desenvolvimento de lentes acromáticas para 
instrumentação óptica; (3) Na obtenção de concentração de produtos químicos em 
soluções transparentes, etc. 

 
Se um raio luminoso, monocromático (p.ex. vermelho = 627.3 nm), penetrar num 

prisma de abertura , ele sofrerá duas refrações e a direção do raio emergente E do 
prisma não será a mesma do raio incidente I. A nova direção do raio emergente forma 
um ângulo  com a direção inicial. 

 

 

 
Fig. 1 Trajetória de um raio luminoso através de um prisma para um 
ângulo qualquer do raio incidente 

Fig. 2 Trajetória de um raio luminoso através 
de um prisma na condição de desvio mínimo. 

 
Mostra-se, experimentalmente, que o desvio  depende do ângulo de incidência 1 e 
do ângulo de emergência φ2 (fig. 1), e que o desvio será mínimo ( = D) quando 1 = 
φ2 =  (fig. 2) 
Então, na condição de desvio mínimo, φ1 = 2 = , pois: 
 

sen1 / senφ1 = n     ;   senφ2 / sen2  = n 
 
Mas  = φ1 + 2, porque um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos 
ângulos internos, não adjacentes, e o ângulo  é formado pelo prolongamento das 
normais N1 e N2 às faces do prisma. Logo: 
 

1 2 
1 

2 

 

 

 = φ1 + 2 = 2 + 2 = 22 =2  = 2 =  / 2 



Também se tem: 
 

 = D = (1 – φ1) / (φ2 – 2) = (φ2 – 2) + (φ2 – 2) = 2φ2 – 22 = 2φ2 –  
 

                                                                              φ2 = ( + ) / 2 
 

Substituindo estes dos resultados na equação de Snell: 
 

n = sen { [(D + ) / 2] / [ / 2] } 
 
Esta relação vale apenas quando 1 for escolhido de tal forma que o raio 

luminoso passe simetricamente pelo prisma. Pela simples medida do ângulo do desvio 
mínimo D, e conhecendo-se previamente o ângulo do prisma , obtém-se o índice de 
refração da substância sob a forma de um prisma. Se o raio de luz incide com ângulo 
1 qualquer, o desvio angular  na propagação, que se relaciona com os índices de 
refração (lei de Snell):  
 

n0 sin 1 = n1 sinφ1 
 
É dado pela relação: 
 

 = 1 + arcsen [sen (n2  - sen21)1/2 – (sen1) (cos) ]−  
 
Este desvio angular depende da frequência óptica; se o feixe de luz for policromático, 
a velocidade de propagação de cada onda que o compõe é diferente, permitindo assim 
separar as diferentes frequências que compõem o feixe luminoso. 
 
Materiais 
Prisma Eqüilátero Painel óptico 
Fonte de luz monocromática Prisma Retangular 
Transferidor ou disco graduado Régua 
 
Atividades I 
Medida do ângulo  do vértice do prisma 
1.- Coloque o prisma com o vértice bem no centro do disco graduado e voltado para 
um feixe de luz incidente colimado, como mostra a fig. 3(a). Meça Δ, o ângulo entre os 
raios refletidos pelas duas faces iluminadas, e determine  que é igual a Δ / 2. 
2.- Faça incidir simultaneamente um feixe de luz em cada lado da superfície de prisma 
e meça o ângulo que formam os raios refletidos em cada superfície, o ângulo  
corresponde à metade deste valor.  
3.- Compare estas duas medidas com o valor esperado de  no prisma eqüilátero. 
Indique a porcentagem de erro em cada medida, discuta seus resultados, justificando 
qual dos métodos seria o mais apropriado para medir o ângulo .  
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Atividades II 
Medida do ângulo de desvio mínimo  = D 
1.- Coloque o prisma sobre o disco graduado. Prepare a fonte luminosa selecionado 
apenas uma fenda para a saída dos raios luminosos. Regule as posições da fonte e do 
prisma a fim de poder ver claramente a incidência dos raios de um dos lados do 
prisma (interface ar-vidro) e a saída dos raios depois de refratados na outra face 
(interface vidro-ar). Repare que os raios são refratados duas vezes: a primeira vez na 
interface ar-vidro e a segunda vez na interface vidro-ar. Observe que raio emergente 
sai desviado, em relação ao incidente, de um certo ângulo . Girando o prisma 
continuamente num mesmo sentido, o ângulo de desvio  pode ser visto decrescer, 
até alcançar um mínimo. O menor ângulo de desvio, chamado ângulo de desvio 
mínimo  = D ocorre para aquele ângulo de incidência particular em que o raio 
refratado dentro do prisma faz ângulos iguais com as duas faces do prisma (fig. 2).  
2.- Nesta situação anote as posições angulares do ângulo de incidência,  do raio 
refratado na primeira interface e do ângulo de desvio mínimo D para a cor escolhida. 
Com estes dados estime o índice de refração do prisma e o respectivo erro para a cor 
escolhida. 
3.- Repita as medidas anteriores para mais duas orientações diferentes do prisma 
relativamente à direção da luz incidente, estime o valor do ângulo de desvio  e 
compare este valor com o valor medido. Comente as diferencias entre estas duas 
medidas. 
4. Supondo  = 60º (prisma equilátero) e n = 1,490 (índice refração do acrílico), simule 
no computador (com o Excel ou Origin) a função  =  (). Para que valor de  é  = 
min? Faça uma tabela calculando min e  (min) para  = 60º e n =  1,500 (vidro 
comum), 1,517 (vidro crown), 1,620 (vidro flint), e (familiarize-se com as ordens de 
grandeza de ângulos de desvio esperados). Tome o valor n = 1,000 como índice de 
refração do ar. 

Nota: PMMA (Poli Metil MetAcrilato): conhecido como acrílico, é um plástico de 
engenharia, cujas principais características são suas inigualáveis propriedades 
ópticas, transparência, e resistência às intempéries, que aliado à sua excepcional 
dureza e brilho, fazem desta resina insubstituível em aplicações onde a escolha da 
matéria prima correta determinará o sucesso do produto final. O índice de refração é 
de 1,490. 

 


