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Segurança: 

i. Jamais olhe diretamente, ou através de reflexões, para o laser. 

ii. Jamais aponte o laser na direção de algum colega. 

iii. Para evitar acidentes, remova anéis, relógios ou outros objetos refletores de suas 
mãos e braços. A reflexão acidental causada por estes objetos pode atingir você ou 
um colega. 

1 Introdução	  
Quando um feixe de luz se propaga de um meio transparente para outro, sua direção em geral 
muda na interface entre os dois meios. A lei de refração relaciona os ângulos do feixe 
incidente, 𝜃!, e do feixe refratado .𝜃!, em relação à normal segundo a relação, 

     n1 sin θi = n2 sin θr  . (1) 
Medindo-se vários ângulos de incidência (𝜃!) e os respectivos ângulos de refração (𝜃!), 
poderemos constatar a lei da refração, fazendo o gráfico das quantidades 𝑠𝑖𝑛 𝜃! ×sin  (𝜃!). 
 

 
Figura 1. Lei de Snell. Um feixe de luz monocromático incide sobre uma superfície e dá origem a 
um feixe refletido e outro refratado. A relação entre os ângulos de incidência 𝜃!   e refração 𝜃!, são 
governados pela Lei de Snell. 

2 Objetivos	  	  
Verificar a lei de Snell e determiner o  índice de refração de um líquido, usando uma cubeta 
semi-circular montada em um espectrômetro.  
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3 Metodologia	  

3.1 Equipamento	  
Usando-se o ESPECTRÔMETRO como o da fig. 2, uma fonte espectral de luz (Na, He ou Hg ), 
e uma cubeta semi circular de vidro com um líquido desconhecido, é possível através das 
medidas dos ângulos de incidência , reflexão, e refração a determinação do índice de refração 
do líquido contido na cubeta.  Na fig. 3 podemos observar pelo esquema óptico que o 
equipamento é constituído de um colimador com fenda S, uma mesa giratória , e uma luneta 
também presa a uma base giratória . A mesa tem uma escala dividida em graus, e uma escala 
em minutos. A largura da fenda é ajustada por meio de um parafuso.O funcionamento da 
escala para medida dos ângulos esta explicado em uma foto no laboratório. A fonte de luz 
ilumina a fenda S colocada no plano focal da lente L1.  
Os raios paralelos emergentes do colimador incidem sobre a cubeta e sofrem um desvio 
angular. A luz refletida é focalizada pela luneta móvel e observa-se a fenda através da ocular 
(Leitura L2).A luz refratada é focalizada no anteparo colocado sobre a lente da luneta móvel e 
posicionada sobre o traço de referência (Leitura L3).Tanto a mesa giratória como a luneta, 
possuem uma trava que devem ser delicadamente apertadas, toda vez que um movimento fino 
for necessário. 

 

  
Fig.2. (Esquerda) Goniômetro composto de dois telescópios (ou lunetas), um fixo e outro preso a 
uma mesa giratória. 1) Fenda; 2) Ajuste de foco do telescópio fixo ou colimador. 3) Ocular do 
telescópio giratório; 4) Ajuste de foco; 5) Parafuso de trava da mesa giratória; 6) Parafuso de 
avanço fino da mesa giratória; 7) Parafuso de trava do disco graduado; 8) Avanço fino do disco 
graduado utilizado para zerar o instrumento; 9) Parafuso de trava da platina (platina é a mesinha 
horizontal sobre a qual é colocado o prisma); 10) Um dos três parafusos para nivelar a platina; 
(Direita) Detalhe do Vernier, indicando um ângulo médio de 103º + 30’+15’ = 103º45’.     
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Figura 3. Esquema óptico da montagem 

4 Roteiro	  sugerido	  
 

i. Monte uma tabela contendo pelo menos 8 ângulos de incidência entre 15° e 
80°. Na mesma tabela coloque uma coluna de 𝑠𝑖𝑛 𝜃!  e outra de sin  (𝜃!) 
(Veja  fig. 3). 

ii. Alinhar a fenda de entrada de luz com a luneta de leitura, depois ajustar  o 
"zero" do Vernier  com a leitura L1=90° para cada um dos  liquidos ( se 
houver). 

iii. Fazer a leitura L2, observando a imagem refletida através da ocular do 
espectrômetro 

iv. Fazer a leitura L3, cobrindo a luneta móvel com a tampa de alumínio 
(Observar a referência). 

v. Deslocar a cubeta aproximadamente 5° e refazer os passos b e c (fazer 
todos os deslocamentos na mesma direção). 

vi. Fazer o gráfico 𝑠𝑖𝑛 𝜃! ×sin  (𝜃!) e determinar o índice de refração do líquido  
Cuidados: Antes de calcular funções trigonométricas (seno, co-seno,...), não esqueça de 
passar a leitura em graus-minutos para graus e décimos de graus. Por exemplo, 42º19’ = 42 + 
19/60 = 42,32º. Também, verifique que a sua calculadora está no modo de graus: em inglês é 
“DEG”, de degree (não confunda com “GRA”, de grad, que é grau centesimal).  
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