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PRÁTICA 4: REFRATOMETRIA. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE 

REFRAÇÃO DE LÍQUIDOS 

 

1)  OBJETIVO: Determinar o índice de refração de diferentes líquidos (ex. água, etanol e soluções 

de sacarose). Determinação da concentração de açúcar (BRIX) em refrigerantes diversos. 

 

2)  INTRODUÇÃO TEÓRICA: 

A lei de refração de Snell-Descartes, é uma expressão que calcula o desvio angular sofrido 

por um feixe incidente de luz ao passar por uma fronteira entre dois meios diferentes. Cada meio 

apresenta um tipo "resistência" à passagem da radiação. Desta forma, a lei estabelece a relação entre 

o ângulo de incidência (antes da fronteira) e de refração (após a fronteira) do feixe de luz ou de outra 

radiação eletromagnética: 

𝑠𝑒𝑛 𝜃1 ∙ 𝑛1 = 𝑠𝑒𝑛𝜃2 ∙ 𝑛2 

 

onde n, é o índice de refração, ou seja, a tal "resistência" do material e que tem uma grandeza 

adimensional definida pela expressão: 

 

 

 onde c = 3 x 108 m/s é a velocidade da luz no vácuo e v é a velocidade da luz num certo meio. Como 

se pode notar, o índice de refração também depende do tipo de onda eletromagnética incidida. 

 

De modo geral, a velocidade da luz nos meios materiais é menor que c; e assim, em geral, 

teremos n > 1. Por extensão, definimos o índice de refração do vácuo, que obviamente é igual a 1. 

 

 

 A velocidade da radiação (onda) é dada pela equação v = λf, onde λ é o comprimento da 

onda e f a sua frequência. Experimentalmente observa-se que em cada meio material, a velocidade 

diminui com a frequência, isto é, quanto "maior" a frequência, "maior" a velocidade: 

vvermelho > vlaranja > vamarelo > vverde > vazul > vanil > vvioleta 
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Portanto, concluímos que o índice de refração diminui com a frequência. Quanto "maior" a 

frequência, "menor" o índice de refração. 

A velocidade de propagação da luz no ar depende da frequência da luz, já que o ar é um meio 

material. Porém essa velocidade é quase igual a velocidade no vácuo, ou seja, próximo a c = 3 x 108 

m/s para todas as cores. Ex.: o índice de refração da luz violeta no ar é 1,0002957 e o índice de 

refração da luz vermelha no ar é 1,0002914. Portanto, na prática, desde que não queiramos uma 

precisão muito grande, adotaremos o índice de refração do ar como aproximadamente igual ao do 

vácuo que é igual a 1: 

nar  1 

 

Para outros meios, podemos utilizar a lista abaixo:  

 Vácuo: 1,0000 

 Ar: 1,004 

 Água: 1,3300 

 Gelo: 1,3100 

 Álcool: 1,3600 

 Glicerina: 1,47 

 Vidro: 1,5 a 1,9 

 Sal de cozinha: 1,54 

 Quartzo: 1,54 

 Bissulfeto de carbono: 1,63 

 Zircônio: 1,92 

 Diamante: 2,4200 

 Rutilo: 2,80 

 Acrílico: 1,49 

 

 

 

O índice de refração também varia com a temperatura. Na tabela abaixo temos um exemplo 

do índice de refração da água destilada em diferentes temperaturas. 

T (ºC) n T (ºC) n 

10 1,3337 21 1,3329 

11 1,3336 22 1,3328 

12 1,3336 23 1,3327 

13 1,3335 24 1,3326 

14 1,3335 25 1,3325 

15 1,3334 26 1,3324 

16 1,3333 27 1,3323 

17 1,3332 28 1,3322 

18 1,3332 29 1,3321 

19 1,3331 30 1,3320 

20 1,3330   
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Consideremos agora dois meios transparentes 1 e 2 e um feixe de luz dirigindo-se de 1 para 2. Para 

que haja feixe refratado é necessário que n1  n2. Quando n1 = n2, não há luz refletida e também não 

há mudança na direção da luz ao mudar de meio; dizemos que há continuidade óptica. Quando 

temos um bastão de vidro dentro de um recipiente contendo um líquido com o mesmo índice de 

refração do vidro, a parte do bastão que está submersa, não refletindo a luz, fica "invisível". 

Consideremos dois meios transparentes 1 e 2 e um feixe estreito de luz monocromática, que 

se propaga inicialmente no meio 1, dirigindo-se para o meio 2. Suponhamos, ainda, que uma parte da 

luz consiga penetrar no meio 2 e que a luz tenha velocidades diferentes nos dois meios. Nesse caso, 

diremos que houve refração. O raio que apresenta o feixe incidente é o raio incidente, e o raio que 

apresenta o feixe refratado é o raio refratado ou transmitido (Figura 1). 

 

 

 

A primeira lei da refração estabelece que o raio incidente, o raio refratado e a normal, no 

ponto de incidência, estão contidos num mesmo plano. A normal é uma reta perpendicular à 

superfície no ponto de incidência, θi é denominado ângulo de incidência entre o raio e a normal e θ2, 

o ângulo de refração entre o raio e a normal. A segunda lei da refração refere que os senos dos 

ângulos de incidência e de refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda nos 

respectivos meios. Matematicamente temos a lei de Snell-Descartes: 

n1 sen θ1 = n2 sen θ2        

Da igualdade acima obtemos: 

n2/n1 = sen θ1/ sen θ2   no caso do n1 ser vácuo ou ar  n2= sen θ1/ sen θ2 
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Observando a lei de Snell-Descartes, concluímos que, onde o ângulo é menor, significa que o 

índice de refração é maior. Explicando melhor: se θ1 > θ2, o mesmo ocorre com seus senos, sen θ1 > 

sen θ2 (porque o ângulo vai de 0 a 90º). Assim, para respeitar a lei de Snell-Descartes, n2 > n1. Ou 

seja, o menor ângulo θ2 ocorre no meio mais refringente, n2. Quando a incidência for normal, não 

haverá desvio e teremos θ1 = θ2 = 0. 

 

Cálculo do ângulo limite de refração: 

 

Figura 1: Esquema do fenômeno de refração em raio rasante (ângulo limite): 

 

Quando consideramos um sistema em que o índice de refração do meio 1 é maior do que o 

índice de refração do meio 2, sabemos que o fenômeno de refração vai ocorrer até um ângulo 

máximo de 90 º. Pela lei de Snell-Descartes, temos que: 

n1 sen L = n2 sen 90 º        

onde L é o ângulo limite de refração, que pode ser calculado através de: 

sen L = n2/n1    sendo que: n1 > n2        

 Porém se o ângulo incidente for maior que L, não haverá refração, mas sim, o fenômeno da 

reflexão total, conforme esquematizado pela Figura 2. 
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Figura 2: Esquema do fenômeno de reflexão total. 

 

3)  DETERMINAÇÃO DE AÇÚCAR EM SOLUÇÕES AQUOSAS POR REFRAÇÃO: 

Brix (símbolo °Bx) é uma escala numérica que mede a quantidade de sólidos solúveis em 

uma solução de sacarose. A escala Brix foi criada por Adolf F. Brix (1798-1870), derivada 

orginalmente da escala de Balling, recalculando a temperatura de referência de 15,5 ºC. Esta escala é 

utilizada na indústria de alimentos para medir a quantidade aproximada de açúcares em sucos de 

fruta, vinhos e na indústria de açúcar. O instrumento usado para medir a concentração de soluções 

aquosas é o refratômetro. A quantidade de sólido solúvel é o total de todos os sólidos dissolvidos em 

água, começando com açúcar, sal, proteínas, ácidos e os valores de leitura medidos são as soma de 

todos eles. Uma solução de 25 °Bx tem 25 gramas do açúcar de sacarose por 100 gramas de líquido. 

Nessa prática utilizaremos o refratômetro de Abbé (Figura 3), que fornece o valor do índice 

de refração da amostra, através de uma medida do ângulo limite de refração. Os principais 

componentes do refratômetro de Abbé são: 

- o tubo de telescópio; 

- a objetiva de focalização; 

- fonte de luz branca; 

- o círculo graduado para leitura; 

- os prismas de Abbé – um prisma de medição (com face polida; na parte de cima) e um 

prisma de iluminação (com face rugosa; na parte inferior). Entre os dois prismas, forma-se um 

pequeno espaço onde se coloca a amostra; 
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- prismas de compensação Amici: apesar de usarmos a luz branca, graças a estes primas nós 

podemos medir o índice de refração a um comprimento de onda definido. Os prismas Amici são 

feitos de vidros especiais de forma que a luz no comprimento de onda da linha do sódio não seja 

desviada, mas todas as outras sejam. 

  

    

Figura 3: Foto e esquema do refratômetro de Abbé. 

 

 A luz emitida passa através do prisma de iluminação. Sua face rugosa faz com que o feixe 

seja espalhado em todas as direções. Estes raios passarão pelo filme fino de amostra e a refração 

ocorre na interface entre a amostra e o prisma superior, que é o prisma de medição. Através de um 

botão, é possível rotacionar o prisma de forma a fazer com que o ângulo limite de refração coincida 

com a linha de demarcação no visor. Assim, observa-se a linha limite entre uma parte clara e outra 

escura. Conhecendo-se este ângulo e o índice de refração do prisma de medição, é possível obter o 

índice de refração da amostra. 

 A linha limite entre os campos claro e escuro geralmente estará difusa com cores porque 

ambos, o líquido e o prisma superior, refratam a luz de diferentes comprimentos de onda em 

magnitudes diferentes. Os prismas Amici ao longo do telescópio corrigem esta dispersão. O ajuste do 

prisma Amici é feito girando o compensador do telescópio até que a dispersão desapareça e a linha 

mais nítida possível seja visível. 
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4)  ROTEIRO: 

Materiais: refratômetro de bancada do tipo Abbé, água destilada, etanol, etilenglicol, sacarose, 

refrigerantes: coca-cola, coca-zero, fanta, sprite, guaraná.  

 

Procedimento básico para utilização do refratômetro Abbé: 

 Coloque o líquido sob investigação entre os prismas de Abbé do refratômetro;  

 Olhe pela ocular do refratômetro e observe a escala que aparece no campo visual. Faça as divisões 

e os números da escala ficarem nítidos, ajustando a distância focal com a ocular do instrumento;  

 Observe agora a fronteira claro-escuro. Se ela estiver colorida, faça a correção girando o 

dispositivo que compensa a dispersão da luz no líquido. Este ajuste deve tornar a fronteira em uma 

linha de contornos bem definidos; 

   

Campo visual da ocular  Campo visual do microscópio de leitura 

 

 Anote a leitura da escala que corresponde à posição da fronteira.  

 

a) Determinação do índice de refração de líquidos puros (água destilada, etanol, etilenoglicol)  

Meça o índice de refração de cada solução preparada, seguindo as instruções abaixo: 

 Verifique se a temperatura é a temperatura desejada. 

 Abra o prisma e lave as superfícies cuidadosamente com água. 

 Coloque algumas gotas de água destilada com uma pipeta ou conta-gotas sobre o prisma 

inferior. 

 Gire o tambor até que a fronteira entre os campos claros e escuros fique à vista. Se necessário, 

ajuste a fonte luminosa ou o espelho para obter a melhor iluminação. 

 Se necessário, gire o prisma de Amici para tornar a fronteira mais nítida. 

 Faça a fronteira (linha limite entre dois campos) coincidir com a interseção das marcações. 

 Leia o índice de refração. Repita a leitura duas vezes afastando e trazendo de volta a fronteira 

até coincidir com as marcações cruzadas. Se necessário, pode realizar mais leituras até obter 

valores consistentes. 

 Compare o valor lido para a água com os seguintes valores tabelados. 
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Temperatura (C) Índice de refração  (nD) 

20 1,3330 

25 1,3325 

28 1,3322 

29 1,3321 

30 1,3320 

 

 Abra o prisma e lave-o com água. Quando seco, feche o prisma. 

 Pipete algumas gotas da amostra e faça a leitura de acordo com as instruções acima. Anote os 

resultados no seu relatório. 

 

b) Determinação do índice de refração das seguintes misturas (mistura 1: água 50% + etanol 50%, 

mistura 2: água 50 % + etilenoglicol 50%) 

 Leia o índice de refração de cada amostra. Repita a leitura duas vezes afastando e trazendo de 

volta a fronteira até coincidir com o cruzamento das marcações. Se necessário, pode realizar 

mais leituras até obter valores consistentes. 

 Determine o erro entre o valor observado e o calculado, considerando que o índice de refração 

da mistura (nmist) é igual à soma dos produtos individuais do índice de refração do líquido puro 

multiplicado pela sua fração na mistura (nmist = x1n1 + x2n2 + ...).  

 

c) Determinação do índice de refração de soluções de sacarose: 

 Determine o índice de refração de cada uma das cinco soluções de sacarosa fornecidas e 

também da água pura. Comece com a água e prossiga com as soluções mais diluídas.  

 Construa um gráfico do índice de refração em função da concentração (%). Verifique a 

linearidade entre concentração de sacarose e índice de refração através de uma curva padrão de 

sacarose com soluções de 2,0; 5,0; 8,0; 12 e 16 % (g/100g). 

 

d) Determinação do teor de açúcar em refrigerantes.  

 Misture 2 mL de coca-cola em 2 mL de água destilada e em seguida determine o índice de 

refração desta solução. Usando a curva de calibração previamente obtida na seção anterior, 

determine a concentração de sacarosa no refrigerante. Lembre-se que a medida foi feita com o 

refrigerante diluído.  

 Repita o mesmo procedimento do item anterior agora com coca-zero, com guaraná, fanta e 

sprite.  

 Discuta os resultados encontrados, comparando com os valores fornecidos pelos fabricantes. 
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5)  POSSÍVEIS FONTES DE ERROS DO MÉTODO: 

- Flutuações de temperatura. 

- Resolução do equipamento 

- Erros associados à observação. 

- Pureza das amostras, presença de particulados. 


