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Física Experimental IV 

 
Dispersão em um Prisma 

 
Objetivo 
Estudar o fenômeno da dispersão, isto é, a variação do índice de refração com o 
comprimento de onda da luz. 
 
Fundamento Teórico 

 
Um prisma é formado por dois dióptros planos (superfície que separa dois 

meios diferentes), fazendo entre si um determinado ângulo. Por sua vez, um feixe de 
luz policromático é um feixe constituído por radiações de diferentes comprimentos de 
onda ou frequências (cores). As lâmpadas incandescentes são as fontes 
policromáticas de uso mais comum. Elas são basicamente constituídas por um 
filamento (geralmente de tungstênio) que, ao ser aquecido, emite energia radiante sob 
a forma de luz branca. A luz branca ao atravessar um prisma, decompõe-se num 
espectro de diferentes cores; este espectro é chamado de espectro contínuo de 
emissão (contínuo porque a sequência de cores se sucede de forma contínua; de 
emissão por ser emitido pela fonte luminosa). 

 
Quando a luz branca se decompõe em varias cores ocorre o fenômeno da 

dispersão, isto é, a variação da velocidade de propagação (e, portanto do índice de 
refração de propagação), com o comprimento de onda de cada componente do feixe 
de luz policromatico. A dispersão em cores da luz branca quando atravessa um 
prisma, é uma evidência direta da dependência de n, com o comprimento de onda (λ); 
assim, o índice de refração do prisma, depende não só do meio material que o 
constitui, mas também do comprimento de onda da luz incidente segundo a relação 
(equação de Cauchy): 

 
n = k1 + (k2 / λ2) 

 
onde k1 e k2 são constantes que caracterizam o material. Se forem conhecidos, ou 
medidos, os índices de refração n1 e n2 para duas cores de referência, isto é, λ1 e λ2, 
este par de valores substituídos na equação de Cauchy permite calcular k1 e k2. No 
entanto, é mais confiável construir um gráfico de n = f (1 / λ2) e obter estas constantes 
através dos coeficientes linear e angular. 
 

Por outro lado, sabe-se que o ângulo de desvio  no prisma é função crescente 
de n (fig.1). Assim, quando λ diminui, n aumenta e  aumenta também. Quer dizer, se 
fizermos incidir na face do prisma um feixe de luz policromático (luz branca) obteremos 
vários feixes de luz monocromática emergentes, uma vez que, para cada radiação do 
feixe incidente com um dado comprimento de onda λi, existirá um índice de refração ni 
distinto. Assim, depois de refratado, o feixe incidente policromático apresenta-se 
decomposto nas radiações que o constituem (fig.2). Como indicado nessa figura, a 
radiação violeta sofre um desvio superior ao da radiação vermelha, uma vez que o seu 
comprimento de onda é menor. 

 



  
 

Fig. 1 Feixe de luz monocromático Fig. 2 Feixe de luz policromático 
 

Nesta experiência tentaremos (já que não temos o equipamento apropriado): 
observar a dispersão em cores de um feixe de luz policromatico, medir o ângulo de 
desvio de cada cor em relação ao feixe incidente e o índice de refração do prisma em 
função dos comprimentos de onda das cores observadas.  
 
Relembremos que quando o feixe de luz que incide sob um prisma experimenta desvio 
mínimo o índice de refração pode ser calculado pela equação: 
 

n = sen { [(D + ) / 2] / [ / 2] } 
 
e no caso de que o feixe branco incida com um ângulo qualquer o desvio pode ser 
estimado usando a relação: 
 

 = 1 + arcsen [sen (n2  - sen21)1/2 – (sen1) (cos) ]−  
 
Materiais 
Prisma Eqüilátero Painel óptico 
Fonte de luz policromática Prisma Retangular 
Transferidor ou disco graduado Régua 
 
Atividades I 
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 de diferentes cores depois de refratados 
na outra face (interface vidro-ar). Observe que os raios emergentes de cores 
diferentes estão desviado, em relação ao incidente, de um certo ângulo i .  
2.- Nesta situação anote as posições angulares do ângulo de incidência,  do raio 
refratado na primeira interface e do ângulo de desvio i para cada cor observada. Com 
estes dados estime o índice de refração do prisma e o respectivo erro para a cor. 
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.- Repita o experimento usando o programa simulador, para isto alimente o programa 
com seus dados experimentais. Compare e discuta seus resultados experimentais e 
os obtidos com o simulador.  

 
 

 

 
 

 


