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Muitos tomam partido de uma resposta mais empírica dizendo

que o fato do céu ser azul é causado pelo reflexo do oceano na

atmosfera, mas se isto fosse verdade, no meio do deserto o céu

não seria azul, pois não há oceano lá. Para explicar o que

realmente acontece, temos que entender um fenômeno físico que

ocorre na atmosfera, denominado espalhamento de Rayleigh. A

primeira tentativa de explicar o fato de o céu ser azul foi feita pelo

físico inglês, John Tyndall, em 1959. Ele descobriu que quando um

feixe de luz atravessava um fluido claro, a cor azul era espalhada

mais fortemente do que a cor vermelha por conter um

comprimento de onda menor. Anos mais tarde o físico inglês John

William Strutt, mais conhecido como Barão de Rayleight, estudou

o espalhamento da luz com mais detalhes e chegou a conclusão de

que a quantidade de luz espalhada é inversamente proporcional a

quarta potência do comprimento de onda.

A radiação solar que chega na Terra é uma luz branca e toda luz

sendo uma onda eletromagnética possui características como

frequência e comprimento de onda. Quando esta luz incide sobre a

atmosfera, as moléculas como o nitrogênio e oxigênio, a absorvem

e depois a irradiam em várias direções e com comprimentos de

onda diferentes. Como essas moléculas têm um diâmetro inferior

ao da luz branca, ela espalha esta luz em várias outras tonalidades

de cores e em várias direções. O fato de não vermos a cor violeta

se deve a sensibilidade que nossos olhos têm em relação ao

comprimento de onda desta, sendo o azul mais perceptível aos

nossos olhos. Por isso, o azul é a cor predominante quando

olhamos para o céu.

ÓPTICA GEOMÉTRICAPOR QUE O CÉU É AZUL?

um índice de refração mais elevado e, juntamente com o ângulo de

incidência do feixe de luz, permitem a reflexão total. As camadas

de plástico e o cabo de metal servem para evitar que ocorram

interferências externas sobre a propagação da luz que ocorre no

núcleo das fibras.
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Figura 03: Fibra Óptica

espectros luminosos, ele produziu um
disco colorido composto pelas mesmas
cores observadas no espectro incidido
pelo prisma. O fenômeno presente no
disco de Newton é a soma de uma
série de cores em um único ponto. É
possível observar tal fenômeno quando
o disco de cores atinge uma alta
rotação, deixandoo com um tom
acinzentado.

As fibras ópticas são filamentos compostos de vidro ou de

materiais poliméricos flexíveis que tem capacidade de transmitir

luz e/ou informações digitais ao longo de grandes distâncias. As

linhas de fibra óptica têm diâmetros distintos que variam segundo

as suas aplicações, podendo ir desde escalas micrométricas até

milimétricas. Elas não sofrem interferência eletromagnética, pois

seu interior é composto por duas camadas principais: o núcleo,

constituído por um filamento de vidro ou polímero e o

revestimento, constituído por um material isolante.

A ÓPTICA GEOMÉTRICA
A óptica é o ramo da Física que estuda as propriedades e os

fenômenos da luz. Pode ser divida em óptica física e óptica
geométrica. Ela abrange a natureza da luz considerando suas
características físicas, tais como seu comportamento ondulatório e
corpuscular. Para a óptica geométrica não importa se a luz é onda ou
partícula pois, ela estuda os fenômenos de propagação da luz
considerandoa apenas como raios luminosos retilíneos. Neste jornal
abordaremos apenas os fenômenos voltados para a óptica
geométrica.

DISCO DE NEWTON

Isaac Newton dedicou parte de sua vida estudando a fundo o
fenômeno de decomposição da luz. Em 1672, Newton publicou um
trabalho no qual apresentava sua concepção sobre as cores dos
corpos. Para provar que a luz branca era oriunda de vários

Quando falamos de lentes geralmente pensamos nos óculos que

muitas pessoas utilizam para corrigir certos problemas de vista. As

lentes, porém, estão presentes em diversos outros equipamentos,

tais como telescópios, microscópio, lupas e máquinas fotográficas.

Podemos classificar as lentes como convergentes e divergentes.

LENTES

Figura 01: Lentes convergente e divergente

Dizemos que uma lente é

convergente quando um feixe de

raios paralelos é transformado

em um feixe convergente ao

passar por essa lente. Com as

lentes divergentes ocorre o

contrário como mostra a figura.

Outro conceito importante é o

de foco de uma lente. Na Figura

01, a letra F representa o ponto

do foco em ambas as lentes. O

foco é o ponto onde ocorre o encontro dos raios refletidos ou a

intersecção dos seus prolongamentos.

Figura 02 : Disco de Newton

FIBRAS ÓPTICAS

Devido a sua contribuição para uma menor perda de sinal e

maiores índices de velocidade as fibras ópticas têm uma maior

aceitação no mercado, substituindo os fios de cobre. Para ocorrer a

transmissão nas fibras é necessário utilizar equipamentos especiais

que contenham um foto emissor, ou seja, um aparelho que possa

transformar sinais elétricos em pulsos de luz, que irão percorrer a

fibra através de reflexões totais sucessivas. A transmissão da luz

ocorre somente no núcleo da fibra óptica, pois o mesmo apresenta




