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FOLHA 10

Com esta folha �nalizamos todo o conteúdo de refração que não
envolva lentes.

EXERCÍCIO

LÂMINAS DE FACES PARALELAS

Vamos agora estudar o que ocorre com a luz ao atravessar
uma lâmina de faces paralelas. Vejamos já no esquema a seguir
o que vem a ser uma lâmina de faces paralelas:

Q. 01 � UM RAIO DE LUZ MONOCROMÁTICO
ATRAVESSANDO UMA LÂMINA DE FACES PARALELAS
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Com algumas contas é possível determinar o desvio lateral.
A fórmula a se obter é:

d = e · sen (i− r)

cos r

Deixarei como exercício: esta fórmula não deve ser
decorada, mas o processo de demonstração é impor-
tante. Por isso, traga na próxima aula a sua demons-

tração escrita a mão. Não esqueça de escrever seu
nome e série.

PRISMA ÓTICO

Seja um prisma de ângulo de refringência A. Vamos deter-
minar qual o desvio lateral sofrido pelo raio de luz monocromá-
tico que saiu do prisma.

Q. 01 � DESVIO ANGULAR DO RAIO INCIDENTE

O desvio varia em função do ângulo de incidência i1 e o
ângulo de emergência i2, mas não existiria uma situação de
máximo ou mínimo valor para o desvio ∆?
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A resposta é sim, mas chegar a este valor é um pouco com-
plicado matematicamente, por isso opta-se por apresentar um
grá�co e contar a resposta.
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Figura 1: Desvio angular mínimo

A condição de desvio mínimo ocorre quando i1 = i2. Assim:

Q. 03 � DESVIO MÍNIMO

PRISMAS E REFLEXÃO TOTAL

Prismas são muitas vezes utilizados em diversos instrumen-
tos de uso em nosso cotidiano. Para se construir periscópios,
por exemplo, usa-se prismas em vez de espelhos planos, assim
como em alguns microscópios e binóculos, mas o seu uso mais
comum é nas rodovias, nos chamados olho de gato.

Vamos ver como um prisma pode ser usado como espelho
plano.

Q. 04 � PRISMA RETO DESVIANDO A LUZ EM 90o

Q. 05 � PRISMA RETO

EXERCÍCIO

EXERCÍCIOS

Para a aula da próxima semana, você pode trazer dois exer-
cícios do livro texto (indicados abaixo) ou trazer a demonstra-
ção pedida durante a aula. Para facilitar seu trabalho, consulte
a página 286 do livro texto.

Faça os exercícios do livro textos, nas páginas 287 a 290 e
os das páginas de 295 a 298.

PARA A PRÓXIMA SEMANA, tragam os exercícios
74 e 76 ambos da página 295 do livro texto.

BIBLIOGRAFIA DA AULA

Leia os textos a seguir do nosso livro texto:

1. CALÇADA & SAMPAIO, Física Clássica, Volume 2, Ca-
pítulo 11, seção de 11 e 12 (pp 286 à 299).
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