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É a luz que nos permite perceber o mundo ao redor. A luz é uma das formas pelas 

quais a energia se manifesta, e o Sol é uma fonte natural de luz. Graças a radiação luminosa, 

nossos olhos percebem, com exatidão, formas, tamanhos, cores, movimentos. A Física é a 

ciência que estuda os fenômenos ópticos; ela começou na Grécia Antiga com filósofos como 

Aristóteles e Platão da escola Pitagórica, que em aquela época já explicavam o 

comportamento da luz de das formas distintas : como uma onda que se propaga ou como um 

raio que se movimenta em linha reta, teorias que mais adiante foram verificadas pelos físicos 

Huyghens e Issac Newton, respectivamente. 

A luz tem muitas características pelo fato de ter comportamento corpuscular e 

ondulatório; fenômenos como Reflexão, Absorção, Transmissão, Refração e Dispersão, são 

amplamente conhecidos e ocorrem a cada instante de nossas vidas. 



Os primeiros "físicos" foram os filósofos gregos que viveram entre 650 a 250 a.C. Eles 

foram pioneiros na tentativa de explicar os fenômenos da natureza que observaram. O 

conhecimento obtido por eles foi tão importante que sua influência se faz sentir ainda nos dias 

de hoje. Devemos aos filósofos gregos a criação de um novo método de reflexão sobre as 

coisas da natureza e uma proposta para um sistema de mundo, longe das teogonias e da 

cosmogonia antigas, mas sim, dando as interrogações a respeito dos fenômenos observados 

uma forma de pensamento racional e estabelecendo teorias nas quais encontramos os 

primeiros modelos mecânicos associados a luz, com o intuito de explicar sua natureza, bem 

como os primeiros modelos de comportamento da matéria. 

Hoje consideramos óbvio o fato de que, embora a visão dependa da luz, esta 

independe da visão; isso quer dizer que a existência da luz independe do fato de estarmos ou 

não enxergando. Mas nem sempre foi assim; os primeiros filósofos gregos faziam certa 

confusão entre luz e visão. Para eles, os dois fenômenos estavam ligados de tal forma que não 

se concebia a luz como algo separado da visão. E de fato até os nossos dias, as crianças ao 

brincarem de esconde - esconde, tapam suas vistas, pois julgam que ao não enxergarem, 

também não serão enxergadas, o que nos leva a concluir que a confusão inicial dos 

pensadores gregos era bastante compreensível. 

Na Antiguidade, a teoria mais importante sobre a natureza da luz foi proposta por 

Empédocles de Agrigento ( cerca de 490-435 aC ), teoria esta conhecida como a Teoria da 

Simpatia ou dos Eflúvios. Um curioso conceito, segundo o qual o homem via porque raios 

luminosos ( eflúvios ) saiam de seus olhos como tentáculos, tocavam um objeto e o tomava 

visível; esta teoria deixa de forma clara a crença de que a visão era causada exclusivamente 

por algo emitido pelo olho. 



Nem todos compartilhavam desta teoria; talvez devido a observações mais cuidadosas 

e a uma análise mais coerente, outros filósofos fizeram objeções, como Aristóteles ( 384aC- 

322aC ). 

Aristóteles atacou o conceito de Empédocles a respeito da natureza da luz e da visão 

formulando uma questão de lógica impecável: "Se os olhos são a fonte de luz, porque as 

coisas não são vistas no escuro?" 

Abandonando a existência dos eflúvios, Aristóteles declara ilógico supor que a visão 

tem lugar por meio de algo que emana do olho e chega, por exemplo, até as estrelas ou até 

determinado objeto, e ali se funde com o mesmo objeto. Para Aristóteles a visão tem lugar 

quando a faculdade sensitiva é atualizada: "A cor move o meio transparente, como por 

exemplo, o ar e este, por ser contínuo, atua sobre o órgão da visãow.( UMA VíAGEM PELO 

MUNDO DA ANIMAÇÃO, de José Alberto Rodrigues ). O que se vê neste conceito é um 

modelo embrionário da teoria ondulatória da luz, ou seja, a introdução no corpo das idéias da 

Ciência, da necessidade de um suporte material para que as vibrações de qualquer natureza 

pudessem propagarem-se. Mas as idéias de Aristóteles foram ignoradas e ninguém pôs o 

conceito dos eflúvios a prova até o século XVII, principalmente pelo fato de ter Platão como o 

mais importante defensor de tal teoria. Platão viveu de 427aC a 347aC e suas idéias tiveram 

grande influência na Antiguidade até o século XVII; mesmo nos dias de hoje, suas obras são 

alvo de estudo. 

Acredita-se que foi o jesuíta alemão Christopher Scheiner quem pôs fim, em 1625, a 

errada concepção de visão, demonstrando de modo claro, que a luz entra no olho, levando 

consigo as imagens e as informações do mundo. Sua demonstração consistiu na retirada da 

túnica do fundo do olho de um animal recém abatido. Com a retina do olho do animal assim 

exposta, o padre pôde observar e distinguir pela parte de trás, reproduções em miniatura dos 

objetos situados fora e a frente do globo ocular, exatamente como faz hoje o fotógrafo através 



do vidro de sua câmara. 

O estudo da evolução das teorias ópticas é extremamente interessante. Mas se os 

antigos já possuíam suas idéias sobre a natureza da luz e do mecanismo da visão, é realmente 

no século XVII que aparecem as primeiras teorias com veracidade científica com Newton e 

Huyghens. 

Outras invenções e outras teorias vieram a lume depois e, atualmente, a Óptica é uma 

ciência complexa e muito extensa. É dividida em Óptica Geométrica e em Óptica Física, 

incluindo esta a Óptica Ondulatória, a Óptica Eletromagnética e a Óptica Energética. 

Os fenômenos ópticos e as teorias sobre a natureza da luz tiveram grande impulso com 

os trabalhos de Newton, no século XVII, e de seu contemporâneo, chamado Huygens. Ambos 

estudaram a luz, mas propuseram modelos distintos para explicá-la. Newton propôs que a luz 

era constituída de minúsculas partículas. Já Huygens, ao contrário, imaginava que a luz era 

um tipo especial de onda. 

Das duas teorias, prevaleceu a de Newton até o século XíX, devido principalmente a 

dois fatores: o sucesso de sua obra na Mecânica e o fato de que sua teoria explicava 

satisfatoriamente os fenômenos ópticos conhecidos até então. 

A teoria ondulatória da luz proposta por Huygens foi retomada pelos físicos Young e 

Fresnel no final do século XVIII e no início do século XIX. Essa teoria começou a ganhar 

importância porque explicava os fenômenos da difração e da interferência luminosa. Com a 

medida da velocidade da luz realizada por Fizeau e Foucault, o modelo de Huygens 

reafirmou-se como o mais satisfatório, contribuindo para sua prevalência. 

A natureza da luz, entretanto, continuou a ser investigada por Maxwell, que manteve a 

idéia de onda e admitiu que ela era um tipo de radiação, ou seja, uma forma de energia que se 



propagava no espaço. Posteriormente, Einstein recuperou o aspecto corpuscular da luz e 

contribuiu para a elaboração de um outro modelo, denominado onda-partícula. 

Na época antiga, para além da sensação subjetiva, a natureza física das cores era 

completamente desconhecida. Segundo Aristóteles, a luz era fundamentalmente branca e as 

cores eram diferentes combinações de luz e de escuridão, Descartes defendia, que as cores se 

deviam a diferente velocidade de rotação dos corpúsculos elementares que se movem imersos 

no contínuo cósmico. Newton, que partilhava desta idéia, começou a estudar as propriedades 

do prisma no laboratório que instalou no Trinity College. 

O resultado dessa investigação foi da maior importância: Newton descobriu que os 

prismas de vidro desviam as diferentes cores em diversas direções, isto é, segundo um ângulo 

que varia entre um valor mínimo (para o vermelho) e um valor máximo (para o violeta). Isto 

explicava-lhe o porque de que as imagens vistas através de binóculos e de telescópios 

apareciam sempre rodeadas de incomodas "coroas de cores", uma vez que as lentes também 

focam as diferentes cores em posições diferentes. Este defeito recebeu, então, o nome de 

aberração cromática. Os resultados de Newton no campo da óptica experimental apareceram 

publicados na obra Opticks, editada em no ano de 1704. Esta obra teve uma profunda 

influência nos investigadores, que desde então se dedicaram ao estudo da natureza da luz, 

assim como nos métodos e nos aparelhos utilizados nos laboratórios. A refração das cores 

demonstrara claramente que estas "qualidades" eram susceptíveis de medição física. 

Apesar das numerosas tentativas, Newton nunca foi capaz de eliminar a aberração 

cromática. Por isso mesmo, abandonou o uso de objetivas de lentes e adotou como objetiva o 

espelho côncavo. 

A sua combinação óptica consistia na montagem 

do espelho ao fundo de um tubo cilíndrico, que tinha no 

outro extremo, aberto, um pequeno espelho plano com 



uma inclinação de 45" e uma ocular coincidente com a saída do feixe de luz desviado em 

ângulo reto. No entanto, agora deparava-se com outro defeito, a aberração esférica, pois nessa 

época não era possível conferir aos espelhos principais a necessária curvatura parabólica. 

Ainda assim, esse telescópio oferecia melhores prestações que os refratores, tanto pela 

qualidade da imagem como pela sua luminosidade. Até meados do século XVIII, o refletor 

newtoniano dominou o campo astronômico. Mais tarde o matemático suíço Euler descobriu a 

forma de eliminar a aberração esférica (1747). O fabricante inglês John Dollond (1706-1761) 

conseguiu corrigir a aberração cromática das lentes (1758). Os telescópios refratores voltaram, 

então, a situar-se na mais uma vez na vanguarda tecnológica e substituíram quase 

completamente os refletores até aos finais do século XIX. Atualmente, os maiores telescópios 

do mundo são refletores e, apesar das suas combinações ópticas serem mais complexas, são 

todos descendentes do primeiro modelo newtoni'ano. A figura abaixo é uma foto deste 

modelo. 



O éter - termo considerado obsoleto para a física dos dias de hoje - fez parte de alguns 

dos mais interessantes episódios e discussões de toda a história da ciência. Ele vem da 

Antiguidade: já estava presente nos primeiros modelos de céu que os filósofos gregos 

conceberam. Depois, através dos séculos, podemos encontrá-lo em meio a outros problemas 

científicos, a uma riqueza de idéias e questões que poucas outras palavras chegaram a 

propiciar. 

A palavra éter vem do grego aithér, e sua utilização remonta, no mínimo, ao período 

pré-socrático. Uma das acepções mais antigas do termo é a de Anaxágoras de Clazômenas, do 

século V A. C. Esse filósofo propôs que o mundo que conhecemos teria surgido a partir de um 

caos inicial onde tudo estaria misturado. Em seu modelo, um vórtice teria começado a separar 

as coisas, inicialmente em duas grandes massas: o ar (que consistiria em coisas densas, frias e 

úmidas) e o aithér (coisas rarefeitas, quentes e secas). O aithér teria ocupado os lugares 

externos e o ar os lugares internos. Então, a partir do ar se teriam diferenciado as nuvens, 

água, terra e pedras. Autores conceituados acreditam que esse aithér de Anaxágoras tenha um 

significado como o ar brilhante superior. Já Aurélio, da a etimologia de éter: aithér, do 

grego, significaria região superior dos ares, e aether, do latim, ar sutil ou céu.) 

Mas por que os gregos imaginaram a existência do éter? Não existe uma resposta 

completa, mas certamente é possível identificar alguns fatores que contribuíram para isso. A 

experiência de viver continuamente sob a atmosfera terrestre levava-os a acreditar que o 

vácuo não existia. Na natureza, um espaço desocupado por uma substância acaba sempre 

ocupado por outra (e.g. uma urna cuja água é retirada, acaba preenchida por ar), de forma que 

não existe espaço vazio. A natureza abomina o vácuo, escreveu Aristóteles. (KENTARO, M: 

Dos gregos antigos ao Renascimento, Revista Newton Ano 1 No. 2,2004) 



Durante muitos anos os cientistas trataram de explicar os fenômenos astronômicos , e 

em cada teoria o éter foi aceito como meio para explicar a composição do Universo. A idéia 

básica de éter era simples: 0" vácuo", o espaço entre o Sol e os planetas, não seria um vazio 

absoluto, mas estaria inteiramente preenchido por uma substância transparente, sem peso, que 

não causaria atrito aos corpos que viajassem através dela, indetectável por meios químicos ou 

físicos, e elástica. Esta substância seria o éter: o meio elástico através do qual a luz se 

propaga. (KENTARO, M: Dos gregos antigos ao Renascimento, Revista Newton Ano 1 No. 

2,2004) 

O matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler com a perfeita compreensão das 

órbitas dos planetas abriria o caminho para a síntese da formulação da Lei da Gravitação 

Universal. Esta compreensão traria, um novo e importantíssimo personagem a história do céu: 

o vácuo, por onde se movem os planetas. E o vácuo significaria o fim do antigo éter, aquele 

que os gregos haviam criado. Então os planetas se moviam através vácuo! e não do éter! Era o 

fim do éter antigo, aquela suposta substância menos densa do que o ar!, não seria Descartes 

(1 596-1650) um de seus últimos defensores. Ele utilizou o termo éter de forma muito similar 

a dos gregos. O filósofo francês, como Aristóteles, não acreditava na existência do vácuo. 

Mas porque a historia se rejeita a esquecer o éter ? A resposta a esta pergunta está na 

dificuldade em explicar o comportamento corpuscular e ondulatório da luz, já que poucas 

coisas da natureza conseguem ser mais diferente entre si do que uma partícula e uma onda; 

por tal motivo os cientistas buscavam em ele a resposta a paradoxos como: 

1 Ondas podem se propagar umas através das outras, partículas não. 

2 Partículas transferem matéria ao longo de seu percurso, ondas não. 

3 Ondas podem atravessar orificios ou vãos menores do que elas próprias, 

partículas não. 



4 Partículas, como qualquer massa, não precisam de um meio para se 

"locomover", uma onda, pelo contrário, necessita absolutamente de um meio de 

propagação. 

Com os trabalhos de Young, Fresnel e Arago, estava começando o século de ouro do 

éter. Gradualmente, os mais importantes cientistas da época foram aderindo a teoria 

ondulatória e a idéia da existência do éter luminífero. 

As técnicas para medir a velocidade da luz foram se aperfeiçoando e, na década de 

1880, chegaram a um grau de precisão que permitiria a constatação do efeito do movimento 

da Terra sobre a velocidade da luz, e este seria o golpe que acabaria por transformar o éter em 

um conceito considerado obsoleto e foi isso que aconteceu com o éter. Segundo a 

Relatividade Restrita, utilizando os três astronautas que observam a luz de uma estrela, o 

primeiro está parado em relação a ela. O segundo está se aproximando dela à velocidade de 

150.000 km/s o terceiro se afasta da estrela, também à velocidade de 150.000 km/s. Com qual 

velocidade a luz da estrela atinge cada um deles? Ela atinge todos os três à mesma velocidade: 

300.000 km/s. Se a velocidade da luz é a mesma para os três, qual a velocidade de cada um 

deles em relação ao éter? E qual a velocidade da luz em relação ao éter? Como não há no 

universo uma referência de repouso absoluto, nem de movimento absoluto, o conceito de éter 

"provar-se-á supérfluoW,nas palavras de Einstein. (EINSTEIN,A.; L.INFELD: A evolução da 

física, 1980) 



3 .  TEORIAS E MODELOS QUE EXPLICAM O PENÓMENO 

Desde a Antiguidade, os pesquisadores vêm tentando investigar a natureza da luz, mas 

ainda não se conseguiu estabelecer princípios que expliquem a totalidade dos fenômenos 

luminosos de forma unificada. Existe atualmente uma teoria, a do modelo onda-corpúsculo, 

que engloba os dois estudos clássicos por excelência, o modelo corpuscular e o ondulatório. 

3.1 . Modelo corpuscular 

No século XVIII Issac Newton ofereceu este modelo para explicar o comportamento 

da luz, Este considera que a luz é formada por pequenos corpúsculos (fótons, na linguagem 

da Física Moderna) que se propagam em grande velocidade e em linha reta no espaço. Esta 

teoria explica fenômenos como o da reflexão, mas deixa outros sem explicação. 

Numa primeira aproximação poderíamos pensar num corpúsculo esférico a se 

propagar pelo espaço numa direção, a idéia de que seriam necessários tantos corpúsculos 

diferentes quantas são as cores do espectro pode ser contornada se pensarmos na cor como 

sendo uma propriedade do raio elementar de luz e não do corpúsculo de luz por si só. Sob 

esse aspecto, um raio de luz elementar seria constituído por no mínimo dois corpúsculos 

viajando acoplados, um na frente do outro (na Figura estão representados três corpúsculos 

pertencentes a um mesmo raio de luz elementar), e a distância entre os corpúsculos 

caracterizaria a cor do espectro a ser captada por um equipamento conveniente. Percebe-se 

então a possibilidade da existência, pelo menos em teoria, de um espectro totalmente 

contínuo para a chamada luz normal. 



Figura 1. Modelo Corpuscular 

3.2 . Modelo ondulatório 

Segundo esta teoria, a luz parte de uma fonte luminosa em movimento ondulatório e 

não precisa de nenhum meio material para se propagar. Isto é, trata-se de uma onda de tipo 

eletromagnético. Essa teoria permite explicar a reflexão, a refração e a difração, entre outros 

fenômenos luminosos. 

O médico, fisico e egiptólogo inglês Thomas Young (1773-1829) projetou em uma 

tela a luz que passava por dois pequenos orificios próximos, e obteve assim as famosas 

figuras de interferência, com faixas claras alternadas com faixas escuras. Young deu nova 

vida a teoria ondulatória. Ele associou cores a comprimentos de onda e calculou os 

comprimentos de onda das sete cores reconhecidas por Newton. Em 181 7 ele propôs que as 

ondas luminosas eram transversais a direção de propagação e, com isso, conseguiu 

finalmente entender a experiência de Bartholin com a calcita, explicando que a polarização é 

o alinhamento das ondas transversais de forma a vibrarem em um mesmo plano. 



Raio de Luz 

Raio de Luz A 
Figura 2. Experimento de Young 

A partir dos estudos de Young, o fisico francês Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) 

fortaleceu muito a teoria ondulatória dando a ela um tratamento matemático (por volta de 

1815). Seus estudos sobre as superficies de onda tiveram grande influência entre fisicos e 

matemáticos. Trabalhando em conjunto com Dominique F. Jean Arago (1786-1853) ele 

descobriu que dois raios de luz polarizados em direções perpendiculares não geram 

interferência. Esta foi uma das mais contundentes provas não apenas da natureza ondulatória 

da luz, como do fato de suas ondas serem transversais a direção de propagação. 

Mais adiante, faremos um histórico das primeiras medições da velocidade da luz, 

entre elas o processo dos espelhos girantes, sugerido pelo fisico francês Dominique Arago e 

realizado pela primeira vez por outro cientista francês, Jean Foucaut. 

Foucault mediu também a velocidade da luz na água, resultado ansiosamente 

esperado para então que se confirmasse a natureza corpuscular ou ondulatória da luz. No dia 

06 de Maio de 1850, Foucault relatou a Academia de Ciências da França, em ato solene, que 



a velocidade da luz na água é menor do que no ar, sepultando ( por pouco tempo ) a teoria 

corpuscular.( Segundo Prof. Alberto Gaspar, em seu livro didático FÍSICA, para o Ensino 

Médio). 

3.3 . Modelo onda-corpúsculo 

Nas primeiras décadas do século XX, o cientista francês Louis De Broglie (1892- 

1987) uniu as duas teorias. Segundo De Broglie, tanto a luz como a matéria parecem ter um 

comportamento: ora corpuscular, ora ondulatório, conforme se observe o fenômeno. Esse 

trabalho abriu o caminho que levaria Louis de Broglie, em 1924, à dualidade partícula-onda. 

As experiências do físico Phillip Lenard, em 1900, demonstraram um fenômeno 

inexplicável: Ao expor uma placa de zinco a luz ultravioleta, esta liberava elétrons 

(negativos) e a placa adquiria carga positiva. A quantidade de elétrons emitidos por segundo 

era proporcional a intensidade de luz emitida. Isso foi caracterizado como efeito fotoelétrico, 

e sua aplicação atual é, principalmente nos aparelhos e câmaras de TV. Se a teoria 

ondulatória valesse para explicar esse fenômeno, a energia liberada destes elétrons seria 

também proporcional a intensidade de luz, mas isso não foi verificado, e sim que a energia 

liberada era inversamente proporcional aos comprimentos de ondas do feixe. Um raio de luz 

de comprimento pequeno emitia grande quantidade de energia, e vice-versa. 

Foi somente em 1905, com Albert Einstein, que o fenômeno foi explicado. Ele propôs 

que a teoria ondulatória era incompleta, e que a luz poderia ter características de partículas 

também. Matemáticamente, demonstrou que um elétron poderia ser liberado da superfície de 

um metal, absorvendo um pacote discreto de energia, levando consigo energia cinética. 

Como um taco atingindo uma bola de bilhar,um pacote de energia comportando-se como 



partícula, removendo um elétron do seu lugar e lhe transferindo energia. Tal pacote foi 

chamado fóton e sua energia "quantum". 

. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais energia apresentavam os elétrons 

liberados. Em 1923, Arthur Compton demonstrou que os fótons tinham energia cinética, e, 

portanto, massa. A luz, portanto é ondulatória e corpuscular, predominando por vezes uma, 

por vezes outra, mas sua constituição é de ambas caracteristicas. 

Essa dualidade partícula-onda não é (e não deve ser encarada como) algo trivial. 

Como vimos anteriormente, partículas e ondas são duas coisas tão diferentes entre si quanto a 

natureza consegue produzir. 

Hoje sabemos que a luz é um fenômeno eletromagnético, ligado a troca de energia 

entre elétrons. Assim é um determinado átomo possui um determinado número de camadas 

onde rodeiam os elétrons. Quando estes elétrons recebem um estímulo qualquer, sofrem 

alterações fisicas, somente visíveis através das consequências destas alterações. A luz é uma 

destas consequências. Se uma determinada quantidade de energia incidir sobre o elétron, este 

poderá , dependendo da quantidade de energia, se desprender de sua camada original e passar 

para outra, mais externa. Quando isto acontece,ao retomar seu lugar na camada de origem, o 

elétron libera a energia excedente desta passagem em forma de pequenos "pacotes" 

individualizados, pacote este denominado fóton . Fóton é, em última análise, a menor 

unidade daquilo que chamamos luz ( ou qualquer outra radiação eletromagnética ). Luz é 

transmitida através de fótons.. Na prática, o que acontece é que quando passamos uma 

corrente elétrica por um filamento de metal, os elétrons constituintes de tal corrente chocam- 

se com os átomos constituintes da rede cristalina do condutor transferindo-lhes mais energia 

de agitação; em decorrência do estímulo desta passagem, os elétrons das camadas mais 

periféricas, saltam para camadas de maior nível de energia.. Como se trata de incontáveis 

colisões, os elétrons do filamento começam a trocar de camada e assim produzem fótons, 



milhões deles que são liberados dando assim a sensação da luz. 

Existem muitos métodos para a medição da luz dos quais exporei apenas os principais 

e mais conhecidos na literatura 

4.1 . Método Astronômico 

Baseado na observação dos eclipses dos satélites de Júpiter, por Olaus Roemer, em 

1672 (1 675 segundos outros autores), trabalhando no Observatório de Paris. 

A Terra e Júpiter giram em tomo do Sol, sendo as suas durações de revolução, 

respectivamente, um e doze anos. A ilustração a seguir representa as órbitas da Terra (T) e 

de Júpiter (J) em torno do Sol (S) assim como a órbita de um dos satélites de Júpiter (o mais 

próximo, 10). 

Em cada uma de suas revoluções, este satélite entra no cone de sombra de Júpiter e 



desaparece para o observador terrestre; ele gira com velocidade escalar constante e pode-se 

medir o intervalo de tempo entre duas entradas consecutivas no cone de sombra. Se a 

distância TJ fosse fixa, o desaparecimento do satélite seria observado sempre a intervalos de 

tempo iguais. Ora, esta distância varia entre um mínimo e um máximo. Determina-se então , 

período do satélite para a posição TlJ l  (conjunção), e calculam-se as horas em que 

deveriam ser observados todos os eclipses seguintes. Roemer observou que o início do 

eclipse ocorria cada vez mais tarde a medida que T se afastava de J e encontrou um atraso 

máximo ~t = 22min = 1320s correspondente as posições T2 e 52, isto é, na oposição da Terra 

e Júpiter. 

Este atraso At é o tempo gasto pela luz para percorrer o diâmetro D da órbita 

terrestre. 

Roemer, ao que parece, limitou-se a essa avaliação, não calculando a velocidade da 

luz, muito embora, na época , o Observatório de Paris já tinha uma estimativa do diâmetro 

da órbita terrestre em 2,8.1011m. O cálculo da velocidade da luz, de acordo com os dados de 

Roemer, foi realizado por Huygens: v = D/ t = 2,8.101 'd1320s = 2,l. 1 o8 d s .  

O valor assim encontrado é de aproximadamente 213 do valor hoje reconhecido, no 

entantojá se sabia que a velocidade da luz, apesar de ser grande, tem um valor finito. 

O mesmo método foi retomado por Glasenapp que encontrou At = 1 002 S. O erro 

mais importante vem do diâmetro da órbita terrestre (2,99. 10% com um erro da ordem de 

O,S%).Vê-se que a velocidade da luz no vácuo é cerca de 300 000 k d s .  

4.2 . Método da roda dentada 



(H. I. Fizeau, em 1849) A luz de uma fonte S transmitida através de um vidro semi- 

espelhado M1, conforme ilustramos, passa entre os dentes de uma roda dentada R e se 

reflete, a uma distância D da ordem de alguns quilômetros, em um espelho plano M. Uma 

lente concentra o feixe luminoso sobre a roda dentada, uma outra fornece um feixe de raios 

sensivelmente paralelos e, por fim, uma terceira concentra os raios sobre o espelho M. 

Seja N o número de dentes da roda dentada, os quais apresentam a mesma largura 

que os intervalos ou vazios. Façamos a roda girar lentamente, com uma frequência f tal que: 

1lN.f > 1/10 de segundo sendo 1/10 de segundo a duração da persistência das impressões 

luminosas (persistência retiniana). Em 1/10 de segundo a luz pode percorrer 30 000 km, em 

conseqüência, o observador colocado atrás do vidro semi- espelhado M1 não percebe a luz 

de retorno senão periodicamente. 

Aumentemos a frequência (1lN.f < 1/10 de segundo); devido a persistência das 

impressões luminosas, o observador vê a luz de retorno de maneira contínua. Aumentando 

ainda mais a frequência da roda, dando-se a f um valor tal que durante o intervalo de tempo 

At, gasto pela luz para realizar a ida e a volta 2d, um dente assuma o lugar de um vazio: o 

feixe luminoso de retorno é interceptado, diz-se que há a primeira ocultação. A velocidade 

orocurada é portanto: 

c=2dlAt com At = 112N.f vem c=4Nfd 



Nas experiências, quando se faz f variar, o clarão da imagem de retorno passa, em 

realidade, por um mínimo, disto resultando alguma imprecisão quanto ao valor de f. 

Sendo o erro relativo Aflf tanto menor quanto maior for f, aumenta-se a frequência a fim de 

obter um outro eclipse correspondente a passagem de k dentes, k vazios e um dente, em 

lugar de um dente. Por outro lado há interesse em aumentar a distância d para não ser 

necessário dar a roda uma frequência perigosa. Nas experiências de Perrotin (1 902) utilizou- 

s e k = 3 2 e  D=46km.  

No experimento de Fizeau, a primeira ocultação do feixe refletido em M aconteceu 

para uma frequência de 12,5 Hz para uma roda de 720 dentes, estando a referida roda e o 

espelho M, entre duas colinas separadas pela distância de 8633 metros. Levando-se estes 

valores para a expressão obtida, chegou-se para a velocidade da luz o valor de 3 15000 kmís, 

o que representa um desvio de 5% do valor hoje conhecido, de 299792,458 W s .  

4.3 . Método do espelho girante 

(J. L. Foucault, em 1862; em 1850 segundo outros autores) Um delgado feixe de 

raios de luz, saído de uma fenda S, atravessa um vidro semi- espelhado (não representados 

na ilustração abaixo) sendo em seguida refletido por um espelho girante m, espelhado em 

ambas as faces, cujo centro coincide com o centro de curvatura do espelho côncavo M. 



Sejam Si a imagem que se obteria da fenda S se o espelho não cortasse os raios 

luminosos e S' o ponto no espelho côncavo atingido pelo raio refletido no espelho m.. 

Quando o espelho rn não gira, o raio refletido pelo espelho côncavo M volta segundo S'OS. 

Definimos por At o intervalo de tempo gasto pela luz para percorrer a distância 2D; teremos: 

A seguir, dá-se ao espelho uma frequência considerável para que ele tenha girado de 

um ângulo a apreciável durante o intervalo de tempo At. A luz que se reflete em jg no 

instante zero continua seu caminho para M independentemente do movimento do espelho rn, 

reflete-se em M e, na volta, não mais encontrará no mesmo lugar o espelho rn que terá 

girado de um ângulo a. Então o espelho jg fornece de S' uma imagem S2 tal que S I O S ~  = 

2a, de acordo com uma propriedade bem conhecida dos espelhos girantes ("para um raio 

incidente fixo, quando o espelho gira de a o correspondente raio refletido gira de 2a"). 

O raciocínio que terminamos de fazer para a posição inicial rn do espelho girante permanece 

valida para uma posição inicial qualquer; S' mudaria de posição, mas ainda encontraríamos a 

imagem S2 tal que SlOS2 = 2a desde que, bem entendido, a frequência do espelho seja 



mantida constante. 

Em conseqüência, enquanto S' varre o espelho M, a imagem S" permanece fixa. 

O feixe de raios OS" reflete-se no vidro semi - espelhado e sua direção é marcada 

por uma 1uneta.Do ângulo 2a medido deduz-se a velocidade da luz c. Definimos por f a 

frequência do espelho girante e assim teremos para o referido intervalo de tempo: 

de outro lado: 

teremos então:: 

Nas experiências de Foucault os valores adotados eram f = 800 Hz, D = 20 m, donde 

2 a  = 0,001 4 rad, ou seja, 4,8' (ângulo perfeitamente determinável). 

O valor obtido por Foucault no seu experimento, para a velocidade da luz foi, muito 

aproximadamente, 298000 Krnls, o que representa um desvio de apenas 0,3% do valor hoje 

conhecido. 

Em outros meios, a velocidade da luz é menor. Na água, por exemplo, é de 225.000 

krnís, e no diamante, 124.100 kmls. A relação entre a velocidade da luz no vácuo e em 

qualquer outro meio chama-se índice de refiação e é representada pela letra n. Como as 

distâncias astronômicas são muito grandes, elas são medidas em anos-luz, unidade definida 

como a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Como o ano tem 31.536.000 

segundos e a luz viaja a 300.000 M s ,  em um ano a luz percorre: 300.000 x 31.536.000 = 

9.460 milhões de quilômetros, o que significa 9,5x1012 Krn em notação científica. 



5 .  A COR DA LUZ 

A luz branca ou visível não passa de um pequeno grupo de ondas do espectro. Na 

verdade, ela é formada por uma mistura de diferentes cores e cada cor tem um comprimento 

de onda diferente. Em 1666, Isaac Newton descobriu que a luz é formada de diferentes cores. 

Ele fez incidir um feixe de luz solar sobre um prisma de cristal e observou que sobre a parede 

se projetavam sete franjas de cores diferentes: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil 

e violeta. Esse é o leque de cores que aparece no arco-íris, chamado de espectro de luz visível, 

e o fenômeno é conhecido como dispersão da luz. A cor vermelha é a que possui o maior 

comprimento de onda, e a violeta, o menor. As cores aparecem sempre na mesma ordem. Se 

misturamos a luz das sete cores, obtemos a luz branca. Isso pode ser comprovado colocando- 

<e dois prismas de maneira que a luz decomposta pelo primeiro seja recomposta pelo segundo. 

Retomaremos ao fenômeno da dispersão ao final deste trabalho. 

DecompoaiQão 
da luz branca 

Recompoaiçao 
da luz branca 

5.1 . A cor das coisas 

Quando a luz incide sobre um objeto opaco, uma parte dela é absorvida e outra se 

reflete e chega aos nossos olhos. Se virmos um objeto de cor vermelha é porque ele absorveu 

todas as cores da luz branca, exceto a vermelha. A cor da luz refletida determina a cor do 

objeto. Um objeto negro absorve todas as cores; um objeto branco reflete todas elas. 



O vermelho, o verde e o azul são as três cores primárias. Combinando-as em diferentes 

proporções podem-se obter todas as demais. 

A luz vermelha e a 
verde m miaturam 
para dar o arriarelo 

A luzawle  a 
verde m misturam 
para dar um 

A luz vermelha e ù 
arul m miaturarn 
para dar um 
rnagenta 

5.2 . O espectro eletromagnético 

A retina humana é formada por três famílias de células, cada uma capaz de distinguir 

uma das cores primárias. No cérebro se faz a síntese delas, o que permite a percepção das 

outras cores. As imagens de um televisor em cores têm por base esse mesmo princípio. 

Milhões de pequenos pontos brilhantes, alguns vermelhos, outros azuis e outros verdes, se 

misturam para formar todas as cores que aparecem na tela. 

Os olhos, porém, não são sensíveis a todas as radiações eletromagnéticas, eles somente 

percebem o comprimento de onda chamado visível; aqueles outros como são: os raios gama, 

os raios cósmicos, raios X, os ultravioleta, ou os infravermelhos não podem ser detectados 

pelo olho humano; a diferença entre elas está em seus comprimentos de onda e também na 

maneira como são produzidas, mesmo que viajando com a mesma velocidade no vácuo. O 

seguinte diagrama mostra dentro do espectro eletromagnético a pequena região que nossos 

olhos podem detectar. 



Representação do espectro eletromagnético formado por ondas de comprimentos de 

onda distintos 



6 .  CARACTERISTICAS DA LUZ E OS FENOMENOS LUMINOSOS 

A luz tem propriedades tanto de onda como de partícula, por tal motivo tem muitas 

características interessantes, eis: 

1) A luz visível é apenas uma ínfima parte do espectro eletromagnético. 

2) A luz, tendo massa, pode alterar qualitativamente uma estrutura qualquer. 

3) Ao ser emitida sobre um objeto qualquer, ocorrerá os seguintes fenômenos que 

caracterizam a luz: 

Reflexão 
Ocorrerá reflexão regular quando os raios atingem uma superfície brilhante ou 

espelhada, como uma poça de água ou um espelho e reflexão difusa quando a luz atinge a 

superficie irregular de um corpo opaco. A reflexão envolve dois raios luminosos - o 

incidente, que parte de um objeto, e o refletido, emitido pela superficie refletora. Os dois raios 

formam ângulos idênticos em relação a superficie refletora, cada um em um dos lados de uma 

linha imaginária. 

Este principio é utilizado nos cabos de fibra óptica para transmitir a luz na forma de 



pulsos de energia, a luz se reflete nas paredes internas do cabo a ângulos rasos, e assim, se 

desloca em zigue zague. São usadas na transmissão a longa distância em televisão a cabo, 

telefonia e dados para computação. 

Absorção 
A absorção da luz é que pode explicar o fato dos objetos serem coloridos da maneira 

como são; assim para responder a pergunta: Porque uma maça é vermelha ? a resposta é 

porque os raios de luz que saem da maça e chegam até nossos olhos são vermelhos. Se uma 

maça é iluminada com luz branca (que é a união de todas as cores) e se a vemos vermelha, 

podemos concluir que nem todas as cores que chegaram foram refletidas menos a vermelha e 

sim foram adsorvidas. Quando um objeto é preto (ausência de luz) significa que ele absorveu 

todas as cores e não refletiu nenhuma, mas se um objeto for branco, significa que ele refletiu 

todas as cores. 

Transmissão 
Ocorrerá transmissão num meio translúcido ou transparente. Se o meio tiver uma cor, 

todas as demais serão barradas por ele, só deixando passar a frequência correspondente a 

mesma cor do meio. 



Refração 

Chama-se refração a mudança na velocidade de um feixe de luz quando ele passa de 

um meio, como ar, para outro, como o vidro ou a água. Já notamos que as piscinas parecem 

menos profundas do que realmente são, ou que um lápis, dentro de um frasco com água, 

parece quebrado ou torcido. Esses fenômenos todos devem-se à refração da luz. Eles são 

produzidos pela mudança de velocidade que as ondas luminosas experimentam ao passar de 

um meio para outro diferente, determinando quase sempre uma mudança na direção de 

propagação dos raios luminosos. 

Os elementos da refração são: o raio incidente, o raio refratado, a normal, o ângulo de 

incidência e o ângulo de refiação. Raio incidente é o que se propaga no primeiro meio. Raio 

refiatado é o que se propaga no segundo meio. Normal é a reta perpendicular a superfície de 

separação dos dois meios no ponto de incidência. Ângulo de incidência é o ângulo formado 

entre o raio incidente e a normal. Ângulo de refiação é o formado entre o raio refratado e a 

normal. 

Leis da refração 

Primeira lei: o raio incidente, a normal e o raio refratado estão num mesmo plano. 

Segunda lei: a relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refi-ação é 

uma quantidade constante, chamada índice de refiação do segundo meio em relação ao 

primeiro. Podemos representar matemáticamente esta lei como sendo: sen i 1 sen r = n, onde n 

é a relação entre o índice de refração do segundo meio (n2) e o do primeiro (n,). Utilizaremos 

a seguinte equação para o estudo deste fenômeno: 



Onde: 

ai , ângulo de incidência 

R': Raio refratado 

N: Normal 

a2 : ângulo de refração 

R: Raio refletido 

O: Fonte 

sen allsen a;! = n2/nl, de onde teremos 
nl.sen a1 = n2. sen a2 

Dispersão 

O índice de refração de um meio depende da cor da luz que se propaga, uma vez que é 

inversamente proporcional a velocidade de propagação da luz (n = clv ).. Como em outros 

meios, que não o ar, a luz vermelha é a de maior velocidade, enquanto que a luz violeta possui 

menor velocidade, concluímos, por conseguinte, que um determinado meio, transparente, 

possui para cada cor de luz, um índice de refração diferente. No caso, o índice de refração é 

máximo para a luz violeta e mínimo para a luz vermelha. 

Se uma luz composta, como a luz branca, atravessa a superfície de separação de dois 

meios transparentes,as diferentes componentes desta luz sofrem diferentes desvios, pois a 

velocidade não varia da mesma forma para todas. A componente vermelha corresponde ao 

maior ângulo de refração e a componente violeta sofre o maior desvio (menor ângulo de 

refração). 



A este fenômeno de decomposição da luz policromática dá-se o nome dispersão 

1uminosa.através do qual podemos entender a formação do arco-íris, entender porque as 

nuvens são brancas e porque o céu é azul. ( complemento do trabalho em cd ). 

Nos prismas, a dispersão torna-se um fenômeno mais notável devido a uma segunda 

refração, separando ainda mais os componentes da luz composta. 

Difração 
Denomina-se difração o desvio sofrido pela luz ou qualquer onda ao passar por um 

obstáculo, sotrendo uma curvatura que depende da forma e das dimensões do obstáculo a ser 

transpassado. 

Se se faz incidir uma onda com comprimento onda h1 por um orifício de diâmetro 

muito pequeno, o que realmente acontece é que este funciona como se fosse uma fonte de 

ondas puntiformes, produzindo ondas circulares; caso a passagem seja muito grande 

comparado com o comprimento de onda da onda incidente hlc< D , apenas nas regiões 

próximas as bordas é que será notado alguma curvatura nas ondas. 



No caso das ondas luminosas, seus comprimentos de onda variam de 4000 a 8000 

angstrons aproximadamente. Por esta razão não se observa a difração da luz com facilidade, 

pois as aberturas e fendas que podemos observar no dia a dia são muito maiores do que o 

comprimento desta onda. Os primeiros trabalhos que descreveram a interferência e a difkação 

com ondas luminosas foram realizados pelo jesuíta e fisico italiano Francisco Maria Grimaldi 

(1 6 18 - 1663 ) Pode-se ver a difkação de luz na natureza olhando-se para uma fonte luminosa 

distante através da fenda formada entre dois dedos, ou observando a luz da rua que se escoa 

pelo tecido que recobre um guarda-chuva de pano. Podemos , em sala de aula, utilizando-se 

uma pena de pato ou um cd descascado, iluminados por uma luz monocromática, obter uma 

figura de difração, como será apresentado ao fim desta monografia. 

Interferência 

A interferência entre ondas ocorre de acordo com o princípio da superposição de 

ondas, que infere que a forma da função de onda resultante é igual a soma algébrica das 

funções de ondas individuais. 

Assim se duas ondas que viajam na mesma direção e em sentidos opostos se 

encontram, ocorre interferência e ela pode ser construtiva ou destrutiva. Se ela é construtiva 

as amplitudes das ondas serão somadas, caso contrário, acontece no momento do encontro a 

interferência destrutiva e as amplitudes das duas ondas serão subtraídas. 

Na natureza, o fenômeno da interferência luminosa ocorre quando uma fina camada de 

óleo se espalha sobre uma superficie irregular, como uma calçada ou então produzimos uma 

bolha de sabão com um pouco de água e detergente. Em ambos os casos um feixe luminoso 



policromático ao incidir nesta película sofre reflexão tanto na superfície superior quanto na 

inferior da camada de óleo ou sabão. Como resultado, surge regiões escuras nas referentes as 

zonas de interferência destrutiva e regiões claras quando ocorre interferência construtiva. 

a s  fenômenos de ~ i ' f r a ~ ã o  e Interferência foram por excelência o tema de discussão 

durante os anos posteriores em que Huygens e Newton tentavam esclarecer a natureza da luz. 

A medição da velocidade da luz na água, a previsão de Maxwell para a existência de ondas 

eletromagnéticas que viajam no vácuo com a velocidade da luz ( c) e a polarização de ondas 

luminosas foram de suma importância, no início e meados do século XiX, para a vitória do 

modelo ondulatório da luz. Somente no final do século XiX e princípio do século XX os 

físicos descobriram alguns fenômenos que exigem para a luz uma natureza corpuscular, como 

por exemplo o Efeito Fotoelétrico. E hoje, em que modelo podemos nos apoiar? 

O fato é que ondas eletromagnéticas proporcionam uma explicação satisfatória para 

certos experimentos que envolvem a luz, enquanto que corpúsculos ( fótons ) se difundem a 

partir da fonte em forma de concentrações localizadas de energia proporcionam a única 

explicação possível para outras experiências. Não nos resta outra alternativa, senão encarar os 

fenômenos luminosos, ora aceitando o fato da luz se manifestar como um feixe discreto de 

partículas e ora se comportando como um trem de ondas. Deixou de ter sentido a busca da 



definitiva resposta para a" verdadeira" natureza da luz. 

FINAL : 

Pode-se, com simplicidade e baixo custo, realizar na própria sala de aula, 

experimentos de fácil montagem, visando despertar o interesse dos alunos e ao mesmo tempo 

contribuindo para o aprendizado de tão importante segmento da Física, muitas vezes 

esquecido nas salas de aula do Ensino Médio por falta de carga horária adequada, má 

qualidade do ensino oferecido ou a própria falta de estímulo do Professor que vê a sua 

decadência social e a perda de seu "status" através da má vontade política em se investir na 

educação e numa qualidade de vida digna dos educadores deste País. 

Dentre inúmeros experimentos, podemos por exemplo, utilizando uma simples pena de 

pato como rede de difração e um apontador laser, obter uma figura de interferência projetada 

em um anteparo opaco, como mostram as fotografias abaixo: 



Vejamos como podemos obter uma figura da dispersão da luz composta, usando-se 

uma lanterna de feixe estreito e um copo com água: 
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