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Um feixe de luz colimado, como um laser, apontado para uma lâmina transparente forma uma imagem
circular com a superfície da lâmina, como na figura 2.

Resumo
Este artigo tem como objetivo principal divulgar e
auxiliar, tanto alunos quanto profissionais, procedimentos experimentais para determinação de índices
de refração de maneira prática e rápida, através do
Método de Pfund (descrito no texto), uma alternativa
experimental que usa uma camada de espessura
milimétrica de material transparente com superfície
inferior refletora.
Introdução
A formação da imagem, ilustrada na figura 1, dá-se
por meio de um feixe estreito de luz, como um laser,
incidente numa lâmina transparente, com espessura da ordem de milímetros a centímetros. Como
Fig. 1 - Montagem para registo da imagem formada na lâmina de vidro.
o objetivo é usar materiais de fácil acesso em sala
de aula, o professor usa a lâmina mais acessível.
Figura 1 – Montagem para registo da imagem formada na lâmina de vidro.
No caso de líquidos pode ser útil fazer medições
variando a profundidade do líquido. Tal experiência
permite uma fácil determinação do índice de refração do material constituinte usando a determinação
do ângulo limite para a reflexão do feixe vindo de um
meio mais refringente para outro menos refringente
(no caso, o ar). Este procedimento, conhecido como
método de Pfund [1], mostra-se adequado para o
tratamento da questão ao nível do ensino médio.
Neste trabalho desenvolveremos o procedimento
experimental de maneira intuitiva para aplicação em
sala de aula. A demonstração da Lei de Snell sem
a aplicação direta de medições de ângulos pode-se
mostrar mais atrativa para o primeiro contacto com
a disciplina.
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Um feixe de luz colimado, como um laser, apontado
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A explicação usual para esta diferença de iluminação usa o conceito de ângulo limite e é a base do
método de Pfund2,3 para a determinação de índices de refração. Nesta interpretação, a área interior do
disco (ver figura 2 acima) não recebe raios que foram refletidos na superfície interna superior da lâmina
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por raios do feixe difundido que fazem um ângulo com a normal igual ou maior que o ângulo limite , de
acordo com o material utilizado (figuras 2, 3 e 4). Podemos afirmar que a percentagem da luz que
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O aparato experimental consiste numa lâmina de material transparente, podendo ser sólido ou líquid
Neste estudo utilizamos vidro e acrílico, mas também recomendamos água (filtrada e à temperatu
ambiente) e glicerina (à temperatura ambiente) devido à facilidade de acesso. A lâmina sólida precisa s
pintada com uma tinta branca em sua face inferior (de preferência spray), para que a imagem se
formada no interior da lâmina. Já nas lâminas líquidas, basta que o recipiente seja liso e branco. Para
extração de medidas nas lâminas de material sólido, usamos um paquímetro com incerteza de ±0,0
cm.
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Resultados obtidos
De acordo com a literatura vigente [4,5], obtemos
índices de refração em conformidade até à segunda
casa decimal, mostrados na tabela 1 e 2. Observe
que é possível verificar a dependência entre o índice
de refração do meio e o comprimento de onda do
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destas duas células, inserimos a fórmula referente ao cálculo
do índice de refração, conforme exemplo na figura 7.
Levando em consideração a propagação de erros, também
é possível calcular a incerteza associada à medida da seguinte forma: =E4*RAIZ(2*(0,1/C4)^2+(0,1/D4)^2)
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Figura 5 – Exemplo de montagem da fórmula do Método de Pfund numa folha de cálculo.

Fig. 7 - Exemplo de montagem da fórmula do Método de Pfund

Levando em consideração a propagação de erros, também é possível calcular a incerteza associada à medida da
numa
folha de cálculo.
seguinte forma:
=E4*RAIZ(2*(0,1/C4)^2+(0,1/D4)^2)

Para os físicos e amigos da física.
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