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Decomposição da luz policromática
Objetivos: compreender conceitos relacionados a óptica e ao espectro de radiação visı́vel.
Pré Requisitos: compreender conceitos relacionados a óptica e ao espectro de radiação visı́vel.

Fundamentos Teóricos
Umas das experiências mais notórias da fı́sica é a decomposição do espectro de luz visı́vel realizado

por Isaac Newton, conhecida como dispersão da luz, que nos mostra como a luz branca, composta
por todas as outras cores, é decomposta em um espectro de cores que vai do vermelho ao violeta [1].
Fundamentalmente, o que promove essa dispersão é o fenômeno de difração, que é a mudança na
direção de propagação da onda quando ela troca de meio.

A velocidade da luz no meio (v) pode ser calculada a partir da velocidade da luz no vácuo (c) e
do ı́ndice de refração do meio (n), a partir da Equação (1). A velocidade de propagação de uma onda
pode ser descrita em função da sua frequência de oscilação (f ) e do seu comprimento de onda (λ),
como mostra a Equação (2)

n =
c

v
(1)

v = λf (2)

Combinando as duas equações, temos

n =
c

λf
(3)

Para maior entendimento, veja [2].

Material Utilizado
• Prisma • Fonte de luz policromática • Colimador • Lente convergente • Disco de Hartl

Procedimentos Experimentais
1. Alinhe a fonte de luz policromática com o diafragma (se estiver disponı́vel, um trilho, como

mostrado nas figuras, favorece a realização do experimento);



Figura 1: da esquerda para direita, prisma, fonte policromática e colimador

Figura 2: da esquerda para direita, lente convergente e disco de Hartl

2. Alinhe a lente convergente com o feixe de luz colimado;

3. Faça incidir o feixe de luz no prisma. Aqui, usamos disco de Hartl como anteparo para um
prisma com fixador magnético.

Atividades
1. Ligue a fonte de luz policromática e verifique se o feixe está incidindo no prisma.

2. Variando a orientação do prisma, busque a que promove a dispersão da luz.

Questões
1. Com base na observação experimental, mostrada na Figura 3, qual cor refrata mais? E qual cor

refrata menos?

2. A partir da Equação (3) e da Lei de Snell, dada por

n1sen(θ1) = n2sen(θ2)



onde as quantidades com subı́ndice 1 são relacionadas ao meio 1 e 2 ao meio 2 , e θ é o ângulo
formado entre o raio refratado a reta normal a interface dos meios, você consegue explicar sua
resposta na questão anterior? (Dica: que quantidade fı́sica não muda quando a luz troca de
meio?)

3. A qual comprimento de onda está associado um ı́ndice de refração maior? E menor?

Figura 3: dispersão da luz policromática
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