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1.1

Exercícios

3 A Figura 3 mostra um caminho da luz incidente
em uma gota de chuva perfeitamente esférica. No
ponto A, parte da luz é refletida no ar (não desenhada) e parte é refratada dentro da gota. O ângulo
de incidência em A é θ 1 = i e o ângulo de refração
θ 2 = r. A luz então chega ao ponto B e parte é refratada para o ar (não desenhada) e parte refletida.
No ponto C, parte da luz é refletida para dentro da
gota (não desenhada) e parte é refratada para o ar.
(a) Mostramos em aula que o ângulo de desvio do
raio de luz para uma reflexão interna é ϕ = 4r − 2i.
Supondo que a velocidade da luz é a mesma no ar e
no vácuo e que o índice de refração da água é n, use
a lei de Snell para demonstrar que existe um valor de
i para o qual ϕ é máximo (ϕmax ), e ele é dado por
n2 − 1
cos2 i =
. (b) A Tabela 2 traz o índice de refra3
ção para a água para diferentes frequências. A partir
dela, calcule os valores de ϕmax e explique a sequência de cores no arco-íris primário.

Refração, reflexão e dispersão da luz

1 (a) Uma câmera foi colocada no fundo de uma piscina dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012; duas
fotos que ela capturou estão na Figura 1. Note que as
lâmpadas do teto só são vistas dentro de um círculo.
Explique esse fenômeno e calcule o raio do círculo,
supondo que a piscina tem 3,00 m de profundidade
e que o índice de refração da água é n = 1,33. (b)
Considere um raio de luz monocromático que incide
com ângulo nulo em relação à normal da superfície
da água. Escreva uma equação para um campo elétrico harmônico plano associado esse raio. Em seguida, demonstre que, para que o campo elétrico seja
contínuo na interface entre os meios, a frequência da
onda eletromagnética não deve se alterar.
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Figura 1: Fotos do fundo de uma piscina das Olimpíadas de Londres 2012 para o Exercício 1, retiradas
de https://twitter.com/L2012PoolCam.
2 Uma fibra óptica permite que raios de luz
propaguem-se por longas distâncias por reflexão total. A Figura 2 mostra uma fibra cilíndrica de raio
b feita de um material de índice de refração n2 , revestida por um material de índice de refração n3 <
n2 . A abertura numérica da fibra é definida como
sin θ 1 , onde θ 1 é o ângulo de incidência de um raio
de luz na ponta da fibra cuja reflexão na interface
fibra–revestimento se dá exatamente no ângulo crítico. Mostre que a abertura numérica é dada por
√
n22 − n32 . A abertura numérica representa o ângulo
máximo ou mínimo para a reflexão total dentro da
fibra?
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Tabela 1: Cor (coluna 1) equivalente a uma onda eletromagnética monocromática de uma dada frequência ou comprimento de onda no vácuo (colunas 2 e
3), e respectivos índices de refração para a água e para
o quartzo (colunas 4 e 5).
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Figura 3: Gota de chuva do Exercício 3.

θ θc b
c 2

Figura 2: Fibra óptica do Exercício 2.

4 No final do ciclo de óperas O Anel do Nibelungo
de Wagner, Brünnhilde retira o anel do dedo do
1

esquematizada na Figura 4b; ela é equivalente à distância focal de uma lente esférica convergente colocada uma distância f da imagem. Determine f para
o telescópio Hubble e discuta a vantagem de usar espelhos em vez de lentes para a construção de um telescópio.

morto Siegfried e lança o anel no rio Reno. Supondo
que o anel é pequeno o suficiente em comparação
com a profundidade do rio para ser tratado como
um ponto e que o Reno tem 10,0 m de profundidade
onde o anel cai, calcule o raio do círculo na superfície
pelo qual a luz do anel escaparia da água se ele for incrustado de (a) pedras de rubi vermelho; (b) pedras
de safira azul.

1.2

Formação de imagens e instrumentos ópticos

5 Mostre que, para uma pessoa de altura L conseguir ver sua imagem completa em um espelho plano,
colocando-se em pé em frente ao espelho, basta um
espelho de altura ∼ L/2. A que altura do chão deve
estar o espelho?

(a)

6 Um dentista quer comprar um espelhinho que
produza uma imagem direita e ampliada por 5,5
quando o espelho estiver a 2,1 cm de um dente. (a) O
espelho deve ser côncavo ou convexo? (b) Qual deve
ser o raio de curvatura do espelho?

(b)

7 Duas lentes convergentes, cada uma de distância
focal de 10 cm, são colocadas a 35 cm uma da outra.
Um objeto está 20 cm à esquerda da primeira lente.
(a) Determine a posição final da imagem em relação
ao objeto usando tanto um diagrama de raios quanto
a equação para lentes delgadas. (b) A imagem é real
ou virtual? Direita ou invertida? (c) Qual é a ampliação transversal da imagem?

(c)

8 O telescópio espacial Hubble é um telescópio refletor do tipo Cassegrain, como esquematizado na
Figura 4a. Suponha que os dois espelhos são esféricos (na realidade, eles são hiperbolóides). O espelho primário tem um diâmetro de 2,4 m e um raio de
curvatura de 11,04 m; o secundário tem um raio de
curvatura de −1,36 m. A separação entre os espelhos
é de 4,899 m. (a) Ache a distância da imagem formada pelo espelho primário para um objeto a uma
distância de 10 km (tamanho médio da troposfera),
150 milhões de km (distância ao Sol) e 4.22 anos-luz
(distância a Próxima Centauri). (b) Você mostrou no
item anterior que uma imagem de um objeto muito
distante é formada exatamente em f1 . Essa imagem
será o objeto para o espelho f2 . Calcule a distância
entre a imagem final e o espelho secundário. (c) Sabendo que o espelho secundário foi construído com
o tamanho mínimo para capturar toda a luz do espelho primário, calcule o seu diâmetro. (d) A distância focal efetiva f de um telescópio refletor está

(d)

(e)

Figura 4: Ref. Exercício 8. (a) Arranjo de espelhos
para um telescópio Cassegrain. (b) Distância focal
efetiva. (c) Telescópio Hubble em órbita. (d) Espelho
primário do Hubble. Após o telescópio entrar em órbita, descobriu-se que o espelho primário era 2,2 µm
mais plano nas bordas do que deveria, o que causava
um efeito catastrófico de aberração esférica. A correção só pôde ser implementada 3 anos após o lançamento do telescópio, com uma série de espelhos para
consertar a imagem. (e) Imagens da galáxia Messier
100 antes (esquerda) e depois (direita) da correção.
Fotos (c) e (d) do site http://hubblesite.org/, e
(e) é de domínio público e criada pela NASA.
2

1.3

Interferência

A1
40 m

9 Um depósito ribeirinho tem várias portinholas de
acesso ao rio. Duas dessas portas estão abertas, como
mostra a Figura 5 As paredes do depósito são revestidas com material que absorve o som. Duas pessoas
estão a uma distância L = 150 m da parede com portas. A pessoa A está ao longo de uma linha que passa
pelo ponto médio entre as portas abertas, e a pessoa
B a uma distância de y = 20,0 m ao seu lado. Um
barco no rio apita. Para a pessoa A, o som é alto e
claro. Para a pessoa B, o som é quase inaudível. O
principal comprimento de onda das ondas sonoras é
de 3,00 m. Supondo que a pessoa B está na posição
do primeiro mínimo, determine a distância d entre
os centros das duas portas abertas.

A2
(a)

A1

A2

(b)

Figura 6: Ref. Exercício 11.
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usada para cobrir uma das fendas. O ponto central
da tela agora está iluminado pelo que antes era a sétima franja brilhante antes da placa ser colocada. Se
a luz usada é monocromática, com comprimento de
onda 550 nm, qual é a espessura da placa de mica?

B
50 m

d
Open door

y
A

L

13 Uma câmera selada, com 5,0 cm de comprimento
e janela de vidro completamente transparente, é colocada em dos braços de um interferômetro de Michelson, como na Figura 7. Uma luz de comprimento
de onda λ = 500 nm é usada. Quando a câmera é evacuada, as franjas brilhantes se deslocam de 60 posições. Considere que a distância de cada um espelhos
até o separador de raios é fixa e a mesma. A partir
desses dados, determine o índice de refração do ar à
pressão atmosférica.

Figura 5: Ref. Exercício 9.
10 Em um lugar onde a velocidade do som é
354 m s−1 , uma onda de som de 2000 Hz bate em
duas fendas separadas por 30,0 cm. (a) Qual é o
ângulo em que o máximo de primeira ordem se
forma? (b) Quantos máximos completos de interferência podem ser detectados em um anteparo colocado à frente das fendas? (c) Se a onda sonora for
substituída por microondas de 3,00 cm, qual é a separação entre fendas que terá o primeiro máximo no
mesmo ângulo?
11 O experimento de dupla fenda de Young está por
trás do sistema de pouso por instrumentos para guiar
aeronaves quando há baixa visibilidade. Um piloto
está tentando alinhar o avião com a pista, como mostra a Figura 6. Duas antenas de rádio, A1 e A2 , são
colocadas adjacentes à pista, separadas por 40,0 m.
As antenas transmitem ondas de rádio coerentes a
30,0 MHz. O piloto segue o sinal forte irradiado ao
longo de um máximo de interferência. Se ele estiver
seguindo o primeiro máximo (Figura 6b), a que distância lateral da pista ele está quando o avião estiver
a 2,00 km das antenas (medida na direção do voo)?

Figura 7: Ref. Exercício 13.

14 Um material cujo índice de refração é 1,30 é
usado como revestimento antirreflexo em uma lente
de vidro (n = 1,50). ual deve ser a espessura mínima
deste filme para minimizar a reflexão da luz verde
(500 nm)?

12 Em um uma experiência de fenda dupla, uma
placa fina de mica (índice de refração n = 1,58) é
3

21 Uma onda sonora (v = 343 m s−1 ) com frequência de 650 Hz passa por uma porta de largura de
1,10 m. As paredes absorvem todo o som. Encontre o número e a direção dos mínimos de difração
para ouvintes posicionados em uma linha paralela à
porta.

15 Um filme de sabão está mantido verticalmente no
ar e observa-se luz refletida como na Figura 8. Explique por que o filme parece escuro no topo.

1.6 Difração e interferência
22 Um laser de comprimento de onda 632,8 nm
passa através de uma fenda ou duas fendas e chega
a uma tela posicionada a 2,60 m da(s) fenda(s). A Figura 9 mostra o padrão na tela, com uma régua centimétrica abaixo dela. (a) A luz passou por uma fenda
ou duas fendas? Explique. (b) Se for uma fenda, determinar a sua largura. Se forem duas fendas, encontrar a distância entre seus centros.

Figura 8: Ref. Exercício 15.
Foto de http:
//www.animations.physics.unsw.edu.au/
jw/light/soap-bubbles.htm.
16 Uma mancha de óleo de índice de refração 1,45
está flutuando no mar (considere o índice de refração da água 1,33). Um marinheiro, olhando para a
mancha com o sol a pino, vê que as intensidades dos
comprimentos de onda 5000 e 7000 Å dominam a luz
refletida. Determine a espessura da camada de óleo.

Figura 9: Ref. Exercício 22.

1.4

Redes de difração

17 O espectro do hidrogênio contém uma linha vermelha em 656 nm e uma linha azul em 434 nm.
Quais são as separações angulares entre essas duas
linhas espectrais para todas as ordens visíveis obtidas com uma grade de difração que tem 4500 sulcos
cm−1 ?

23 Um experimento de difração com duas fendas
paralelas finas produz um padrão de franjas brilhantes e escuras estreitamente espaçadas, mostrado na
Figura 10. Apenas a parte central do padrão é mostrada na figura. Os pontos brilhantes são igualmente
espaçados a 1,53 mm de centro a centro (exceto os
pontos ausentes) em uma tela a 2,50 m das fendas. A
fonte de luz foi um laser He-Ne produzindo luz no
comprimento de onda 632,8 nm. (a) A que distância
estão as duas fendas? (b) Qual é a largura de cada
uma?

18 Precisa-se usar uma rede de difração para distinguir a intensidade luminosa dos comprimentos de
onda λ = 3726 e 3729 Å (duas linhas de O+ ) no espectro de primeira ordem. Se a luz incidente cobre
1,00 mm de uma rede, qual das redes de difração a
seguir podemos usar: A (1000 linhas/mm), B (2000
linhas/mm), e/ou C (4000 linhas/mm)?

1.53 mm

19 Mostre que, quando luz branca passa por uma
rede de difração de qualquer espaçamento, a luz violeta de terceira ordem sempre se sobrepõe à vermelha
do espectro de segunda ordem.

Figura 10: Ref. Exercício 23.

1.7

1.5 Difração

Resolução limitada por difração

24 O pintor pós-impressionista Georges Seurat passou dois anos pintando o quadro Un dimanche aprèsmidi à l’Île de la Grande Jatte (Figura 11). O quadro consiste de pontos de pigmento puro de 2,00 mm
de diâmetro, minuciosamente pintados lado a lado.
Qual o comprimento mínimo da sala em que um museu deve expor essa obra para que não se possam
mais distinguir os pontos na tela? Considere que o

20 Ilumina-se uma fenda única de largura
0,750 mm com uma onda de luz monocromática de
comprimento de onda 587,5 nm. (a) A que distância
da fenda deve-se colocar um anteparo para que o
primeiro mínimo de difração esteja a 0,850 mm
do centro da tela? (b) Qual é a largura o máximo
central?
4

(a ∼ 26 000 anos luz da Terra) para elas que possam
ser resolvidas pelo VLA?

comprimento médio da luz visível é 5000 Å e o diâmetro da pupila 4,00 mm.

1.8

Polarização

28 Dois transceptores de rádio portáteis com antenas dipolo estão separados por uma grande distância. Se a antena transmissora estiver na vertical,
qual fração da potência máxima recebida será captada pela antena receptora quando ela estiver inclinada em relação à vertical por (a) 15,0°, (b) 45,0° e
(c) 90,0°?
29 Um feixe de luz não polarizada de intensidade I0
incide normalmente em uma série de filtros polarizadores ideais, A, B e C, cujos eixos formam respectivamente ângulos fixos de 0°, 60° e 90° com a direção
vertical no sentido horário. (a) Qual é a intensidade
da luz após passar por A, B e C? (b) Trocarmos a
ordem de B e C, qual será a intensidade final da luz?

Figura 11: Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande
Jatte, de Georges Seurat, 1884, acervo do Art Institute
de Chicago (você pode ver a pintura em detalhes no
site http://www.artic.edu/aic/collections/
artwork/27992). Ref. Exercício 24.

30 Você deseja girar o plano de polarização de um
feixe de luz completamente polarizado por um total 45,0°, e necessita que a redução de intensidade
não seja superior a 10,0 %. Para isso, você usa uma
sequência de filtros polarizadores ideais, cada um
com seu eixo formando o mesmo ângulo com o eixo
do filtro anterior. (a) Quantos polarizadores você
precisa para atingir seu objetivo? (b) Qual é o ângulo
entre polarizadores adjacentes?

25 Para aumentar o poder de resolução de um microscópio, o objeto e a objetiva são imersos em óleo
(n = 1,5). Se o ângulo limite de resolução sem o óleo
é de 0,60 µrad, qual é o ângulo de resolução com o
óleo?
26 Você entrou em um mundo de fanfic maluco em
que há elfos bonzinhos e ciclopes que devoram estudantes de Física IV. Os elfos e ciclopes são idênticos,
exceto pelo fato de os elfos terem dois olhos (separados por 10,0 cm) e os ciclopes terem apenas um
olho. Os elfos e ciclopes estão em constante batalha e
nunca conseguem dormir, por isso os seus olhos estão sempre vermelhos, refletindo radiação com comprimento de onda de 6600 Å. Qual é a máxima distância da qual você consegue distinguir entre um elfo
amigável e um ciclope predador? Considere que o ar
está sempre limpo, e que as suas pupilas, dilatadas de
medo, têm 7,00 mm de diâmetro.

31 O ângulo crítico para reflexão interna total na safira cercada por ar é de 34,4°. Calcule o ângulo de
polarização para safira.
32 Por que a seguinte situação é impossível? Uma
técnica está medindo o índice de refração de um material sólido observando a polarização da luz refletida
pela sua superfície. Ela percebe que quando um feixe
de luz é enviado do ar para a superfície do material, a
luz refletida é totalmente polarizada paralelamente à
superfície quando o ângulo de incidência é de 41,0°.

27 O Very Large Array (VLA) é um conjunto de 27
telescópios de rádio no Novo México, Estados Unidos. As antenas estão em trilhos de trem, e a separação entre elas pode ser ajustada. Os seus sinais combinados dão uma abertura efetiva equivalente a um
telescópio de 36,0 km de diâmetro. Os detectores forem ajustados para detectar frequências de 1,40 GHz
(a) Qual é o comprimento de onda no vácuo dessa
onda eletromagnética? (b) Qual é a resolução angular do VLA? (c) Nuvens de hidrogênio neutro emitem radiação nessa frequência. Qual deve ser a separação entre entre duas nuvens no centro da Galáxia

33 Quantos graus acima do horizonte está a Lua
quando a sua imagem refletida em águas calmas está
completamente polarizada? Considere o índice de
refração da água n = 1,33.
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Respostas

1 (a) 3,42 m. (b) Demonstração.
2 Demonstração; máximo.
5

27 (a) 21 cm. (b) 1,50′′ . (c) 0,189 anos-luz.

3 (a) Demonstração. (b) Tabela abaixo & explicação.
Cor
Violeta
Azul
Verde
Amarelo
Laranja
Vermelho

ϕmax [°]
40,65
41,07
41,50
41,79
42,08
42,37

28 (a) 93,3 %. (b) 50,0 %. (c) 0,00 %.
29 (a) I0 /2; 0,125I0 ; 0,0938I0 . (b) 0.
30 (a) 6. (b) 7,50°.
31 60,5°.
32 Explicação.

4 (a) 11,4 m. (b) 11,2 m.
33 36,9°.
5 Demonstração & explicação.
6 (a) Côncavo. (b) 5,13 cm.
7 (a) 85 cm à direita do objeto. (b) Real e direita. (c)
+2.
8 (a) 5,523 m; 5,520 m; 5,520 m. (b) 7,157 m. (c)
0,27 m. (d) 63,6 m & discussão.
9 11,3 m.
10 (a) 36,2°. (b) 3: m = 0, ±1. (c) 5,08 cm.
11 (a) 10,0 m. (b) 500 m.
12 6,64 µm.
13 n = 1,0003.
14 96,2 nm.
15 Explanação.
16 6030 Å.
17 5,91°; 13,2°; 26,5°.
18 Somente a B.
19 Demonstração.
20 (a) 1,09 m. (b) 1,70 mm.
21 Quatro mínimos em ±28,7°; ±73,6°.
22 (a) Uma fenda; justificativa. (b) 0,122 mm.
23 (a) 1,03 mm. (b) 0,148 mm.
24 13,1 m.
25 0,40 µrad
26 869 m.
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