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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema, baseado na medida do ângulo de Brewster, que permita 

medir o índice de refração de substratos e filmes dielétricos em diferentes comprimentos de onda, e com incerteza na 

terceira casa. O sistema consiste de um goniômetro, um fotodetector e um laser de baixa potência. A principal 

vantagem deste método em relação a outros métodos com incertezas similares, como o elipsômetro e o refratômetro é 

sua extrema simplicidade tanto instrumental como na obtenção dos resultados. Além disso, o método não se restringe a 

substratos transparentes nem a determinadas faixas de valores para o índice de refração. 
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Introdução 
 
A luz é uma onda eletromagnética que oscila nas 
direções dos campos elétrico e magnético 
perpendiculares entre si e à direção de propagação. 
Chamamos de ângulo de Brewster o ângulo de incidência 
formado por essa luz quando ela  incide sobre uma 
superfície material sólida e a sua reflexão está polarizada 
na direção transversal magnética - TM, sendo mínima ou 
quase nula. O ângulo de Brewster é um método 
utilizados para medir o índice de refração de filmes e 
substratos dielétricos, capaz de caracterizar a 
composição físico química do material¹. 
Para medir o ângulo de Brewster das amostras, será 
utilizado um goniômetro, com um fotodetector acoplado 
ao seu braço. O laser utilizado será de HeNe com 
comprimento de onda de 632 nm. O feixe deve ser 
modulado utilizando um chopper, e na frente deste é 
colocado um polarizador, para que obtermos o máximo 
do feixe polarizado paralelamente ao plano de incidência. 
Como a intensidade do feixe refletido próximo ao ângulo 
de Brewster é muito pequena, um Lock-in será utilizado 
para amplificar o sinal e eliminar o ruído. Na Figura 1, 
temos o esquema da montagem experimental. 

.  
Figura 1- Montagem experimental. 

 

Resultados e Discussão 
 
Para polarizar os feixes de luz proveniente do laser      
He-Ne(λ=633nm), utilizou-se o Chopper sincronizado 
com um Lock-in gerando um sinal senoidal de frequência 
AC de 1.4kHz para oscilar a incidência do laser na 

amostra, que está posicionada sobre o goniômetro, onde 
este varia angularmente para que o feixe do laser 
refletido seja transmitido ao detector. Assim, é possível 
evitar interferências externas de luz que possam 
prejudicar as medidas, uma vez que o detector, o lock-in 
e o chopper estão em sincronia. Conforme varia-se o 
ângulo da amostra no goniômetro, temos uma variação 
na amplitude do sinal diferente, que caracteriza a 
intensidade de luz refletida lida pelo lock-in. Com isso, é 
possível determinar o índice de refração da amostra 
calculando a tangente do ângulo de Brewster. 
 

Conclusões 
 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema, 
baseado na medida do ângulo de Brewster, que permita 
medir o índice de refração de substratos e filmes 
dielétricos em diferentes comprimentos de onda, e com 
incerteza na terceira casa. O sistema consiste de um 
goniômetro, um fotodetector e um laser de baixa potência. 
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