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Resumo 

Neste trabalho, realizamos uma análise teórica clássica do Efeito Faraday, apresentamos a 

nossa tentativa de medir este efeito e calculamos computacionalmente valores para a 

constante de Verdet. Todos os cálculos estão baseados em um aparato experimental que 

desenvolvemos antes da pandemia. Inicialmente, é feita uma apresentação do contexto 

histórico da Física no século XIX, mostrando as contribuições de alguns dos vários cientistas 

na construção da teoria eletromagnética da luz, como Michael Faraday e James Clerk 

Maxwell. Então, abordamos a base teórica necessária para fundamentar o formalismo clássico 

do Efeito Faraday e, por fim, mostramos alguns resultados das tentativas experimentais 

realizadas, bem como os resultados dos cálculos computacionais para o cálculo da constante 

de Verdet de óleos. 

 

Palavras-Chave: Efeito Faraday, Constante de Verdet, Óleo de soja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Abstract 

In this work, we make a classical theoretical analysis of the Faraday Effect, present our 

attempt to measure this effect and make computer calculations of values for the Verdet 

constant. All calculations are based in an experimental apparatus we built before the 

pandemic. First, we present the historical context of Physics in the XIX century, showing the 

contributions of some of many scientists in the development of the electromagnetic theory of 

light, such as Michael Faraday and James Clerk Maxwell. Then, we address the theoretical 

basis needed to explain the classical formalism of the Faraday Effect and, lastly, we show the 

results of  the experimental attempts made, as well as the results of the computer calculations 

for the Verdet constant of oils. 

 

Key-words: Faraday Effect, Verdet Constant, Soy oil. 
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1. Introdução 

Quando um feixe de luz polarizado (radiação eletromagnética) atravessa um meio 

em que se aplica um campo magnético, seu plano de polarização roda de um determinado 

ângulo. Este efeito se conhece como rotação de Faraday, ou simplesmente efeito Faraday. O 

Efeito Faraday foi descoberto pelo físico Michael Faraday em 1845, sendo de fundamental 

importância para a construção da teoria eletromagnética da luz por James Clerk Maxwell. Na 

época, este efeito revelou que a luz podia interagir com um campo magnético e, portanto, 

poderia apresentar alguma natureza magnética. Com o experimento de Hans Orsted de 1820, 

que mostrava que a corrente de um fio causava uma torção nos ponteiros de uma bússola, os 

físicos já tinham todas as pistas de que os fenômenos elétricos e magnéticos estavam 

relacionados. Assim, ficou evidenciado pela descoberta de Faraday que a luz também poderia 

interagir com o campo elétrico. 

Com as contribuições de cientistas como Augustin Fresnel, Wilhelm Weber e 

Rudolf Kohlrausch para o cálculo da velocidade da luz e da unidade de medida 

eletromagnética, as evidências de que a luz era uma onda eletromagnética foram se 

acumulando. Com base nestas evidências, Maxwell ao construir seu conjunto de equações que 

descrevem o comportamento dos fenômenos eletromagnéticos, teoriza que a luz faz parte 

desses fenômenos. Fechando o ciclo, Hertz demonstra experimentalmente a existência de 

ondas eletromagnéticas como previsto por Maxwell.   

Iniciamos este trabalho de fim de curso no capítulo 2, onde realizamos um 

apanhado histórico do efeito Faraday, procurando por evidências de sua influência sobre as 

ideias que levaram Maxwell a desenvolver uma teoria eletromagnética para a luz. Em seguida, 

no capítulo 3, apresentamos uma revisão de alguns tópicos de interesse para uma melhor 

compreensão do efeito Faraday. No capítulo 4, desenvolvemos toda a teoria clássica do efeito 

Faraday, chegando a uma definição para a constante de Verdet. No capítulo 5, foi introduzida 

a nossa forma de medir o ângulo de rotação de Faraday para determinar um valor da constante 

de Verdet. No capítulo 6, apresentamos uma descrição do instrumento desenvolvido nas 

instalações do Laboratório de Plasma e Espectroscopia (LaPE) do IF-UFF para efetuar 

medidas do efeito Faraday em líquidos transparentes a radiação visível. Ainda, no capítulo 6, 

são relatados os nossos primeiros resultados experimentais. No capítulo final, descrevemos 

algumas soluções para a melhoria do equipamento, construindo um modelo do experimento e 

realizando cálculos para valores da constante de Verdet e o ângulo de rotação em óleo de 

oliva. 
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2. Antecedentes Históricos  

 

Em 1820, Hans Christian Orsted divulgou a descoberta do eletromagnetismo [1-

3]. A relação entre eletricidade e magnetismo já era conhecida, quando se observava a 

perturbação de bússolas em tempestades com raios. Porém, ainda não havia sido descoberto 

de forma clara que tipo de relação era aquela. Orsted tinha também outro tipo de motivação, 

de uma essência metafísica, em que acreditava em um universo orgânico, com leis naturais 

que poderiam de alguma forma ser unificadas. 

Michael Faraday se interessou pela descoberta, passando a fazer experimentos 

sobre eletromagnetismo. André-Marie Ampère foi um dos cientistas mais ativos da época, 

reproduzindo e explicando melhor os efeitos da descoberta de Orsted. Ele mostrou que a força 

magnética era circular, produzindo um “cilindro” de magnetismo em volta do fio. 

Em torno de 1839, Faraday propôs uma nova teoria de ação elétrica, segundo a 

qual a eletricidade causa tensões na matéria [4]. Quando essas tensões são aliviadas, ocorre 

uma rápida repetição de um processo cíclico de tensões e relaxamentos, como uma onda 

mecânica em uma corda, através da substância, as quais foram chamadas de condutoras. Os 

materiais que conseguiam suportar muita tensão antes de libertá-la foram chamados de 

isolantes. 

Assim como Orsted, Faraday acreditava que as leis da natureza tinham uma 

origem comum [5]. Depois de demonstrar as relações entre eletricidade e magnetismo, com 

sua descoberta da indução eletromagnética, seu objetivo era tentar descobrir se esses tinham 

algum tipo de relação com a luz. 

A natureza da luz sempre foi objeto de intenso debate científico. Isaac Newton, 

por exemplo, foi um dos que acreditava em uma teoria corpuscular da luz, ou seja, que a luz 

era composta por pequenas partículas. Já Michael Faraday, influenciado pelos trabalhos de 

Augustin Fresnel, acreditava que a luz tinha natureza ondulatória e se propagava como ondas 

transversais [6]. Além disso, após anos de experimentos e observações, teorizou que 

eletricidade e magnetismo podiam ser descritos por linhas invisíveis de força no espaço em 

volta do material que as causam, chamadas de campo. Com isso em mente, montou o 

experimento que mostraria o chamado Efeito Faraday e para tanto, usou o fenômeno de 

polarização da luz por acreditar que este era uma excelente ferramenta para o estudo da 

matéria. 
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Em suas primeiras tentativas, Faraday estudava a interação da luz com materiais 

em que passava um campo elétrico, mas não obteve sucesso. William Thomson (no futuro 

nomeado Lord Kelvin devido às suas contribuições científicas), depois de ler os artigos de 

Faraday sobre eletricidade e magnetismo, sugeriu que utilizasse em vez de um campo elétrico, 

um campo magnético, pois seria mais fácil produzir campos magnéticos intensos. No diário 

de Faraday [7], onde ele fez suas anotações experimentais de 1820 a 1862, estão as anotações 

sobre seus estudos da interação da luz com o magnetismo. 

Faraday tentava observar se o plano de polarização da luz sofria alteração ao 

passar por um material imerso num campo magnético constante, o que esperava como 

resultado da interação da luz com os átomos que formavam o material. Para isso, passou raios 

de luz polarizada através de linhas de força magnética geradas por dois eletromagnetos, um 

grande e cilíndrico e outro menor, alimentados por 5 pilhas de Grove1, e usou ferro doce para 

concentrar as linhas de força. Então, o raio era analisado por um prisma de Nicol2. 

Ele testou diferentes variações das disposições dos polos dos eletromagnetos, 

conforme a Figura 1, mudando as disposições das linhas de força magnética. Também testou 

diferentes materiais, além do próprio ar, como quartzo, cristais de calcita, carbonato de sódio, 

diferentes tipos de ácidos e diferentes tipos de gases, mas com nenhum obteve resultado. 

Então teve a ideia de usar um pedaço de vidro de borossilicato de chumbo, registrado no seu 

diário, parágrafo 7504 [7]: 

 

Figura 1 - Diferentes configurações espaciais dos eletromagnetos em relação às linhas de força 

magnética.3 

 
1 Consiste em um anodo de placa de zinco imerso em ácido sulfúrico e um catodo de placa de platina imerso em 

ácido nítrico, separados por um vaso de cerâmica poroso [8]. 
2 Tipo de polarizador composto por cristal de calcita, usado para produzir e analisar luz polarizada. A calcita 

divide a luz incidente em dois raios de polarizações ortogonais, onde um é refletido totalmente e outro é 
transmitido, gerando luz linearmente polarizada [9]. 
3  FARADAY, Michael. Faraday´s Diary of experimental investigation, 2008, Vol IV, p.263. Disponível em: 

<http://www.faradaysdiary.com/>, acesso em: 19/10/2019. 

http://www.faradaysdiary.com/
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“Uma barra de vidro pesado (7485), o qual media 2 polegadas por 1,8 

polegadas, e 0,5 polegada de espessura, foi colocada na frente de um 

eletromagneto (entre os polos Norte e Sul paralelos entre si). Nesse caso, o 

vidro foi o borossilicato de chumbo, bem polido em suas arestas, e não 

houve efeito em relação ao curso do raio de luz polarizado, quando o 

mesmo passava entre os mesmos polos magnéticos, (Norte e Norte) ou polos 

contrários (Norte e Sul) – nem quando os mesmos polos foram colocados 

paralelos, qualquer corrente constante ou intermitente – MAS. Quando 

polos contrários foram colocados do mesmo lado em paralelo, houve um 

efeito produzido no raio polarizado e, portanto, a força magnética e a luz 

provaram ter relações entre si. Esse fato, muito provavelmente, provará a 

extrema fertilidade e o importante valor de ambos, na investigação das 

condições das forças da Natureza.” 

 

Descobriu, assim, a melhor configuração espacial dos polos dos eletromagnetos, e 

reforçou a ideia que havia previsto, na qual a tensão nas moléculas do vidro afetaria o raio: 

 

“Isso tudo mostra que quando o raio polarizado passa paralelamente às 

linhas de indução magnética, ou à direção das curvas magnéticas, que o 

vidro manifesta seu poder de afetar o raio. De forma que o vidro pesado em 

seu estado magnetizado corresponde ao cubo de Quartzo; a direção das 

curvas magnéticas no pedaço de vidro correspondendo à direção do eixo 

óptico no cristal.” 

 

Então, usando o vidro de borossilicato de chumbo, Faraday observou a rotação do 

plano de polarização da luz, revelando uma possível origem comum e uma relação direta entre 

a luz e a eletricidade e o magnetismo, descobrindo o Efeito Faraday. Isso marcou o 

nascimento da magneto-óptica. 

No ano de 1846, Faraday publicou um artigo intitulado “Considerações sobre 

vibrações de raios” [10], um artigo profético onde especulava que os raios de luz eram 

vibrações transversais nas linhas de força elétricas e magnéticas:  

 

“A visão que tenho tanta ousadia de apresentar, considera a radiação 

como um tipo de espécie de vibração nas linhas de força que são 

conhecidas por conectar partículas e também massas de matéria. O 
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tipo de vibração que, acredito, só pode explicar os maravilhosos, 

variados e belos fenômenos de polarização e não é a mesma que 

ocorre na superfície da água perturbada ou nas ondas sonoras de 

gases ou líquidos, por exemplo. As vibrações nesses casos são diretas, 

ou para e do centro de ação, enquanto as primeiras são laterais. 

Parece-me que o resultado de duas ou mais linhas de força está em 

condições adequadas para a ação que pode ser considerada 

equivalente a uma vibração lateral; enquanto um meio uniforme, 

como o éter, não parece adequado ou mais adequado que o ar ou a 

água. 

A ocorrência de uma mudança em uma extremidade de uma linha de 

força sugere facilmente uma mudança consequente na outra. A 

propagação da luz e, portanto, provavelmente de toda ação radiante, 

ocupa tempo; e, para que uma vibração da linha de força explique os 

fenômenos de radiação, é necessário que essa vibração também ocupe 

tempo. Não sei se existem dados pelos quais eles foram, ou se poderia 

determinar se um poder como a gravitação age sem ocupar tempo, ou 

se já existem linhas de força, uma perturbação lateral em uma 

extremidade como eu tenho sugerido acima, exigiria tempo ou deve 

necessariamente ser sentido instantaneamente na outra extremidade.” 

 

Neste trabalho, Faraday vai mais longe, e apesar da teoria da luz de Fresnel, já 

consolidada sobre um éter luminífero, Faraday se atreve a questionar sua existência, passando 

as vibrações transversais para as linhas de força. As ideias de Faraday foram recebidas com 

grande ceticismo e não foram totalmente aceitas até a publicação em 1865 do artigo de 

Maxwell, intitulado “Sobre uma teoria dinâmica do campo eletromagnético” [11].  

 

 

2.1 A importância do Efeito Faraday para a Descoberta da Onda 

Eletromagnética 

O interesse de Maxwell pela eletricidade e o magnetismo surge dos encontros e 

correspondências com Faraday, bem como da leitura de um trabalho que Thomson escreveu 

ano 1842. Neste trabalho, Thomson (Lorde Kelvin) compara a carga elétrica em um corpo 
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carregado com a forma em que o calor se distribui em um corpo aquecido. Este corpo é 

suficientemente grande para que os efeitos de borda possam ser desprezados (simplificando 

assim o problema). Thomson escolheu este problema em particular devido às ferramentas 

matemáticas necessárias já estarem disponíveis naquela época. Com grande surpresa, os 

resultados matemáticos encontrados para o problema elétrico tinham uma grande semelhança 

com o da condução de calor. Diante dos resultados de Thomson, Maxwell escreveu que este 

trabalho  

“introduziu na ciência matemática a ideia da ação elétrica conduzida 

através de um meio contínuo”.  

 

Esta ideia não era nova e já tinha sido proposta por Faraday, porém jamais foi 

desenvolvida matematicamente. Thomson irá retornar a este assunto em 1846, dessa vez 

adotando a ideia de que todo o espaço estava permeado por um meio etéreo (meio este que 

não podia ser pesado nem medido) que transportava a luz. Thomson comparou a transmissão 

dos efeitos elétricos e magnéticos através do éter como as variações que ocorrem quando um 

corpo sólido está sob tensão. Para Thomson, esta ideia prometia esclarecer como este meio 

etéreo poderia transportar efeitos de um lugar para o outro, já nas mãos de Maxwell, ela foi 

desenvolvida com notável habilidade matemática e uma grande imaginação [12-14]. 

Maxwell iniciou seu trabalho em 1855 procurando uma explicação matemática 

para as linhas de força de Faraday (linhas de campo magnético que circundam um imã). 

Passado um ano, Maxwell redigiu seu primeiro documento através do qual tentava 

correlacionar todos os resultados experimentais sobre eletricidade e magnetismo existentes 

naquela época. Os trabalhos de Maxwell foram um marco no avanço do entendimento dos 

efeitos da eletricidade e do magnetismo e as implicações dos resultados matemáticos obtidos 

eram impressionantes [15]. 

Em 1856, Wilhelm Weber e Rudolf Kohlrausch mediram a razão entre as 

unidades padrões de medida eletroestática e eletrodinâmica [16], unificando-as em uma 

“quantidade de eletricidade” 𝑤 = 4,39 × 108  𝑚 𝑠⁄  que logo depois foi reconhecido por 

Bernhard Riemann como um valor muito próximo ao da velocidade da luz conhecida naquela 

época, 

 𝑣 =  
𝑤

√2
= 3,11 × 108  𝑚 𝑠⁄    (2.1.1) 

porém, pouca atenção foi dada a este fato. Ao ler sobre o assunto, Maxwell constatou a 

semelhança entre os valores calculados para a velocidade de propagação das vibrações 
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transversais de Weber e Kohlrausch e da velocidade da luz medida por Fizeau, considerando 

esta mais uma pista de que a luz poderia ter natureza eletromagnética. Assim, Maxwell 

reforça a ideia de Faraday de que a luz e os fenômenos eletromagnéticos são de mesma 

natureza, escrevendo [14]: 

“É difícil evitar a conclusão de que a luz consiste nas ondulações 

transversais do mesmo meio, que é a causa dos fenômenos elétricos e 

magnéticos.” 

 

 Em um de seus escritos, Maxwell descreve o comportamento de uma corrente 

elétrica e de seu campo magnético associado através de equações matemáticas semelhantes às 

que descreviam o comportamento das ondas de luz (nesta época, a teoria ondulatória da luz já 

tinha sido aceita). Com este feito, Maxwell mostrou que a luz deveria ser uma onda de 

natureza eletromagnética e que estas ondas deveriam apresentar todos os efeitos sofridos pela 

luz tais como a reflexão e a refração. Os resultados obtidos por Maxwell iam além e previam 

a existência de radiação com menor e maior comprimento de onda do que as da luz. Maxwell 

relatou que as ideias que lhe serviram de alicerce para elaborar uma teoria eletromagnética 

para a luz foram retiradas do artigo intitulado “Considerações sobre vibrações de raios” de 

Michael Faraday. Na página 466 de sua obra prima de 1865, “Sobre uma teoria dinâmica do 

campo eletromagnético”, Maxwell se refere ao artigo de Faraday com as seguintes palavras 

[14,17]: 

 

“A concepção da propagação de distúrbios magnéticos transversais e 

a exclusão dos longitudinais é claramente estabelecida pelo professor 

Faraday em suas “Considerações sobre vibrações de raios”. A teoria 

eletromagnética da luz, como proposta por ele [Faraday], é 

essencialmente a mesma, para a qual comecei a desenvolver neste 

trabalho, exceto que em 1846 não havia dados para calcular a 

velocidade de propagação”  

 

Maxwell acreditava que o teste mais imediato para sua teoria seria a descrição 

teórica do efeito Faraday. Em um de seus artigos relata que: 
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“Temos agora que investigar se a hipótese desenvolvida neste artigo 

conduz a conclusões como a do efeito do magnetismo sobre a luz 

polarizada”. 

 

Retornando a página 461 de “Sobre uma teoria dinâmica do campo 

eletromagnético”, Maxwell escreve sobre o efeito magneto-óptico descoberto por Faraday 

vinte anos antes, fazendo o seguinte relato:  

 

"Faraday descobriu que quando um feixe de luz plano polarizado 

passa por um meio diamagnético transparente na direção das linhas 

de força magnética produzidas por ímãs ou correntes localizadas em 

seu entorno, ocorre uma rotação no plano de polarização da luz”.  

 

Em sua obra, “Sobre uma a teoria dinâmica do campo eletromagnético”, 

Maxwell cita Faraday vinte e nove vezes, sendo seis destas sobre o artigo de 1846 (“Reflexões 

sobre as vibrações dos raios”). Isso mostra a admiração que Maxwell tinha por Faraday, 

sendo que a maior parte de seu trabalho sobre eletromagnetismo teve como base os trabalhos 

anteriores deste grande físico experimental. Os outros cientistas citados por Maxwell em sua 

obra mestra são: Thomson  (16),  Ampère  (5),  Weber  (4), Stokes (2), Tyndall (2), Green (2), 

Gauss (1), Kirchhoff (1), Foucault (1), Laplace (1), Helmeholtz (1) e Verdet (1).  Este último 

cientista descobriu que, no efeito Faraday, o plano de polarização da luz sofre rotações em 

direções opostas dependendo do material. A rotação em materiais diamagnéticos – que se 

orientam no sentido oposto a um campo magnético aplicado – será para o lado oposto ao de 

materiais paramagnéticos – que se orientam no mesmo sentido de um campo magnético 

aplicado. Mostrou também que o ângulo de rotação é proporcional ao comprimento do 

material atravessado e à intensidade do campo magnético aplicado. Além disso, demonstrou 

que ao se inclinar o raio de luz em relação a esse campo, a rotação fica proporcional ao 

cosseno do ângulo de inclinação.  Em homenagem a Marcel Émile Verdet, a constante de 

proporcionalidade no efeito Faraday recebe o seu nome, constante de Verdet. [13,14]. 

As ondas eletromagnéticas, cuja existência foi especulada por Faraday em 1846 e 

matematicamente prevista por Maxwell em 1865, só foram descobertas em 1888, nove anos 

depois da morte de Maxwell. Nessa época, um professor de física de Karlsruhe chamado 

Heinrich Hertz conseguiu pela primeira vez gerar ondas desse tipo. Apesar de não serem 
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visíveis, as ondas eletromagnéticas de Maxwell podiam ser detectadas eletricamente, ser 

transmitidas e refletidas. Hertz tinha descoberto as ondas de rádio, uma das consequências do 

trabalho de Maxwell. O resto da história é bem conhecido. Maxwell abriu as portas para a 

física do século XX e foi Faraday quem deu a ele algumas das chaves usadas [14,17]. 

 

 

3. Ondas Eletromagnéticas 
 

A luz é um conceito físico de grande importância e complexidade. Ela pode 

apresentar tanto um comportamento ondulatório quanto corpuscular. Nesta análise, faremos 

uma abordagem ondulatória clássica. 

O modelo de ondas eletromagnéticas considera o transporte de energia elétrica e 

magnética através do espaço. Esta energia se origina no movimento acelerado de cargas 

elétricas. Matematicamente, estas ondas são descritas como funções senoidais dependentes do 

tempo t e do espaço 𝑟. Qualquer onda pode ser escrita como uma combinação linear de ondas 

senoidais. A partir das quatro equações de Maxwell4, escritas para o vácuo: 

(𝑖)     ∇⃗⃗⃗ . �⃗⃗� = 0 ,      (𝑖𝑖𝑖)       ∇⃗⃗⃗  ×  �⃗⃗� =  −
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
 

     (𝑖𝑖)     ∇⃗⃗⃗ . �⃗⃗� = 0 ,      (𝑖𝑣)       ∇⃗⃗⃗  ×  �⃗⃗� =  𝜇0𝜀0

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
 

e suas manipulações com os teoremas de Stokes e da divergência, se obtêm as seguintes 

relações para os campos: 

 
∇2�⃗⃗� =  𝜇0𝜀0

𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2
, ∇2�⃗⃗� =  𝜇0𝜀0

𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2
 (3.1) 

 

Note que estas relações possuem a forma de uma equação de onda: 

 

 
∇2𝐹 =  

1

𝑣2

𝜕2𝐹

𝜕𝑡2
 (3.2) 

 

 
4 A equação: (i) é conhecida como Lei de Gauss, que diz respeito à divergência do campo elétrico em função da 

densidade de carga (que no vácuo é nula); (ii) é a Lei de Gauss para o magnetismo, que diz que a divergência do 

campo magnético é nula enquanto não houver monopolo magnético; (iii) é a Lei de Faraday, que relaciona o 
rotacional do campo elétrico com a variação temporal do campo magnético; (iv) é a Lei de Ampere-Maxwell, 

que relaciona o rotacional do campo magnético com a densidade de corrente (nula no vácuo) e a variação 

temporal do campo elétrico.  
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Um tipo de solução para essa equação é a solução de ondas planas [18], da forma: 

 

 �⃗�(𝑟, 𝑡) = 𝐴 cos[�⃗⃗�(𝑟 − 𝑣𝑡)  +  𝜑] (3.3) 

 

onde 𝐴 é a amplitude da onda, no argumento do cosseno: 𝜑 é a constante de fase e 𝑘 é o 

número de onda, um vetor cujo sentido é o sentido de propagação da onda. Este vetor está 

relacionado com o comprimento de onda 𝜆 pela equação: 

 
𝜆 =

2𝜋

𝑘
 (3.4) 

 

assim a cada incremento de 𝑟 em 2𝜋 𝑘⁄ , o valor de cosseno se repete. A velocidade com a 

qual cada ponto da onda avança no tempo é chamada de velocidade fase 𝑣 e está relacionada 

ao período 𝑇 de um ciclo por 𝑣 =  𝜆
𝑇⁄ , assim 𝑇 =  2𝜋

𝑘𝑣⁄ . Sendo assim, a frequência angular 

𝜔 toma o valor 𝜔 =  2𝜋
𝑇⁄ =  𝑘𝑣 e a equação (3.3) pode ser escrita na forma: 

 �⃗�(𝑟, 𝑡) = 𝐴 cos(�⃗⃗�. 𝑟 − 𝜔𝑡 +  𝜑)  (3.5) 

 

Reescrevendo a equação (3.5) com a relação de Euler (𝑒𝑖𝜃 = cos 𝜃 + 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝜃), temos: 

 �⃗�(𝑟, 𝑡) = 𝑅𝑒[𝐴 𝑒𝑖(�⃗⃗�.𝑟−𝜔𝑡+ 𝜑)] (3.6) 

 

onde Re é uma função que retorna a parte real do argumento. Assim, introduzimos a função 

de onda complexa: 

 �⃗̃�(𝑟, 𝑡) = �̃� 𝑒𝑖(�⃗⃗�.𝑟−𝜔𝑡) (3.7) 

   

onde a fase da onda é incorporada à amplitude �̃� = 𝐴𝑒𝑖𝜑. Escrita desta forma, a onda física se 

obtém da parte real da equação (3.7): �⃗�(𝑟, 𝑡) = 𝑅𝑒[�⃗̃�(𝑟, 𝑡)]. 

 

3.1 Ondas Planas 

Para explicar o que são consideradas ondas planas, primeiro introduziremos o 

conceito de frente de onda, definida como o lugar geométrico de todos os pontos adjacentes 

que possuem a mesma fase da vibração de uma grandeza física associada com a onda [19]. 

Em meios lineares, isotrópicos e homogêneos, ondas eletromagnéticas emanam radialmente a 
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partir da sua fonte. Ao considerar tal fonte puntiforme, vemos que qualquer superfície 

concêntrica com a fonte será uma frente de onda (Fig.2 – a). Para a descrição das direções de 

propagação da onda, é conveniente uma representação por meio de raios, que são linhas 

imaginárias ao longo da direção de propagação da onda. Em meios homogêneos e isotrópicos, 

os raios são sempre linhas retas perpendiculares às frentes de onda.  

Então, dizemos que uma onda é plana quando o vetor �⃗⃗� tem apenas uma direção. 

Uma aproximação pode ser feita em regiões suficientemente pequenas, de forma que o 

comprimento de onda seja muito menor do que o raio de curvatura das frentes de onda, que 

serão planas, paralelas entre si e perpendiculares a direção de propagação da onda (Fig.2 – b). 

   

 

Figura 2 – a) Frentes de onda esféricas em expansão próximas à fonte. b) Frentes de onda planas e 

raios paralelos uns aos outros.5 

 

3.2 Polarização 

A polarização de uma onda eletromagnética está relacionada à orientação de seu 

campo elétrico. Por convenção, o plano de polarização de uma onda eletromagnética é 

escolhido como o do campo elétrico devido ao sistema de detecção [19]. Os detectores de 

laboratório realizam medidas através da força elétrica exercida por estes campos. Ondas 

eletromagnéticas são sempre transversais, com os campos elétrico e magnético 

perpendiculares entre si e à direção de propagação da onda. Dizemos que uma onda é 

linearmente polarizada numa direção, por exemplo, a direção y, quando apresenta apenas 

componente do campo elétrico na direção y. Assim, uma onda descrita pelas equações: 

 
5 YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A. Física IV: ótica e física moderna, 12ª Edição, São Paulo: Addison 

Wesley, 2009, p. 3. 
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 �⃗⃗�(𝑥, 𝑡) =  𝐸0 cos(𝑘𝑥 −  𝜔𝑡) 𝑗̂ (3.2.1) 

 �⃗⃗�(𝑥, 𝑡) =  𝐵0 cos(𝑘𝑥 −  𝜔𝑡) �̂�  (3.2.2) 

é polarizada na direção y pois o campo elétrico possui apenas componente nesta direção.  

O nosso trabalho se foca na faixa visível do espectro eletromagnético, ou seja, a 

região que o olho humano enxerga. Fontes de luz naturais, em geral, são não polarizadas, pois 

apesar de cada molécula que compõe uma fonte emitir luz polarizada linearmente em uma 

direção, como muitas moléculas compõem essa fonte e são organizadas espacialmente de 

forma caótica, em média, todas as direções têm componentes de luz na mesma intensidade.  

Para obtermos luz linearmente polarizada, devemos utilizar um filtro polarizador 

(Fig.3). O filtro polarizador de luz mais comum é chamado de polaroide, devido à marca 

registrada Polaroid, comumente utilizado em óculos de sol e máquinas fotográficas. Ele 

apresenta a propriedade de dicroísmo6, em que é transmitida mais de 80% da componente da 

luz paralela ao eixo polarizador e menos de 1% da componente perpendicular, pois uma 

cadeia longa de moléculas é orientada numa direção perpendicular ao eixo polarizador, 

absorvendo grande parte da luz nessa orientação e transmitindo mais de 80% da luz 

perpendicular a essa cadeia, ou seja, paralela ao eixo polarizador.  

 

 
6 Absorção seletiva na qual um dos componentes da onda é absorvido muito mais acentuadamente do que o outro 

[19]. 
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Figura 3 – Funcionamento de um filtro polarizador, sobre o qual incide luz não polarizada e 

transmite luz polarizada na direção do eixo de polarização.7 

 

Consideremos um polarizador ideal, que transmite 100% da luz paralela ao seu 

eixo e 0% da luz perpendicular. Se incidimos a luz de uma fonte não polarizada em um 

polarizador ideal, a intensidade da luz transmitida será metade da luz incidente. Isso se deve 

ao fato de que as moléculas que compõem a fonte, em média, estão orientadas igualmente 

para todas direções. Assim, se decompormos todo o campo elétrico �⃗⃗� em uma componente 

paralela e outra perpendicular ao eixo polarizador, ambas terão mesma intensidade, igual à 

metade da intensidade da luz incidente. Quando utilizamos um segundo polarizador para 

investigar a radiação que atravessou o primeiro, este polarizador recebe o nome de analisador. 

Considerando o ângulo φ entre os dois eixos polarizadores, podemos decompor a luz 

linearmente polarizada transmitida pelo primeiro polarizador em uma componente paralela e 

uma perpendicular ao eixo do analisador. Assim, vemos que a componente paralela da luz, de 

amplitude 𝐸 cos 𝜑, transmitida pelo analisador tem intensidade máxima quando φ = 0 e nula 

quando φ = 90°.  

Sabendo que a intensidade de uma onda é proporcional ao quadrado de sua 

amplitude, e que a razão entre a amplitude da onda transmitida e a amplitude da onda 

incidente é cos 𝜑, então a razão entre suas intensidades vale 𝑐𝑜𝑠2 𝜑. Assim, a intensidade da 

luz emergente do analisador é dada pela Lei de Malus, 

 𝐼 =  𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 (3.2.3) 

 

onde 𝐼𝑚𝑎𝑥 é a intensidade máxima da luz transmitida, quando 𝜑 =  0. 

A luz pode ser polarizada parcial ou totalmente via reflexão [19]. Quando a luz 

incide sobre uma superfície, chamamos de plano de incidência aquele que contém o raio 

incidente, a normal à superfície e o raio refletido (Fig.4). De modo geral, tanto as 

componentes paralelas ao plano de incidência quanto as perpendiculares são parcialmente 

refletidas e parcialmente transmitidas. Logo, tanto a luz refletida quanto a transmitida são 

apenas parcialmente polarizadas. O inglês sir David Brewster descobriu que para certo ângulo 

de incidência, 𝜃𝑃, a luz refletida não apresenta componente paralelo ao plano de incidência. 

Partindo da lei de refração: 

 
7 YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A. Física IV: ótica e física moderna, 12ª Edição, São Paulo: Addison 

Wesley, 2009, p. 16. 
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 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑃 =  𝑛𝑏 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝐵 (3.2.4) 

 

onde 𝜃𝐵 = 90° −  𝜃𝑃, o ângulo de refração, obtemos a relação: 

 

 𝑡𝑔 𝜃𝑃 =  𝑛𝑏 𝑛𝑎⁄  (3.2.5) 

 

conhecida como lei de Brewster. A polarização por reflexão é utilizada nos óculos de sol, que 

são produzidos com eixo de polarização vertical, de forma a reduzir cerca de 50% da 

intensidade da luz incidente. 

 

Figura 4 – Polarização por reflexão, onde luz polarizada incide com o ângulo de polarização e a luz 

refletida é 100% polarizada.8 

 

Além da polarização linear, existem a polarização circular e a polarização elíptica 

[19]. A circular ocorre quando a luz é composta por duas componentes perpendiculares de 

mesma intensidade, porém defasadas de um quarto de ciclo. Dessa forma, quando uma 

componente tem valor máximo, a outra tem valor mínimo. Assim, cada ponto descreve no 

espaço uma circunferência contida em um plano perpendicular a direção de propagação da 

luz. Por convenção, a luz é circularmente polarizada à direita ou dextrógira quando o campo 

elétrico gira em sentido horário, para um observador que veja a luz se aproximando, e à 

esquerda ou levógira quando gira em sentido anti-horário (Fig.5 – a e b). Para qualquer 

defasagem diferente de um quarto de ciclo, ou quando as componentes possuem amplitudes 

diferentes, a onda é elipticamente polarizada. Para gerar essas diferenças de fase na luz, são 

 
8 YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A. Física IV: ótica e física moderna, 12ª Edição, São Paulo: Addison 

Wesley, 2009, p. 18. 
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utilizados materiais com birrefringência, ou seja, índices de refração diferentes em direções de 

polarização diferentes. Como resultado de diferentes índices de refração, duas componentes 

de onda de mesma amplitude e perpendiculares entre si incidindo nesse tipo de material vão 

se propagar com velocidades diferentes, deixando o material geralmente com uma fase entre 

elas diferente da inicial, sendo possível então incidir uma luz polarizada linearmente e obter 

luz polarizada elipticamente ou circularmente. 

 

Figura 5 – a) Polarização circular à esquerda (levógira). b) Polarização circular à direita 

(dextrógira).9 

 

 

3.3 Ondas Monocromáticas em um Meio Não-Dispersivo 

Em geral, as ondas são compostas de diferentes componentes de onda 

monocromáticas, assim, possuindo diferentes frequências angulares. Ondas monocromáticas 

são aquelas que possuem uma única frequência angular. 

Um meio não dispersivo é aquele no qual seu índice de refração 𝑛 não varia com a 

frequência da onda [18]. O número de onda 𝑘 tem uma dependência linear com a frequência 

angular ω, 𝑘 =  𝑛
𝜔

𝑐
, onde 𝑣 =  

𝑐

𝑛
 é a velocidade de fase, com relação de dispersão 𝜔 =  𝑣 𝑘. 

Logo, uma onda monocromática não sofre dispersão, dado que ela possui uma 

única frequência específica, tendo a mesma velocidade de fase em sua totalidade. 

 
9 COELHO, Vinícius de Araújo. O efeito Faraday: exposição teórica didática e experimento de baixo custo. 

Dissertação de Mestrado, UFRJ. Rio de Janeiro, 2017, p.24. 
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3.4 Onda Monocromática em um Meio Dispersivo 

 

De maneira geral, um meio dispersivo é um no qual a relação de dispersão 
𝜔

𝑘
 é não 

linear. Isso acontece em meios nos quais o índice de refração depende da frequência da onda.  

Em meios dielétricos, a partir de um modelo clássico que considera o elétron 

ligado ao átomo por uma mola, cujos cálculos são realizados na seção 4, é possível mostrar a 

dependência do dipolo elétrico 𝑃 associado aos elétrons com a frequência da onda incidente: 

 
     𝑃±(𝑧, 𝑡) =  

𝑁 𝑒2 𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2

𝐸±(𝑧, 𝑡) (3.4.1) 

 

O dipolo elétrico está relacionado à susceptibilidade elétrica pela relação: 

      P±
⃗⃗⃗⃗⃗(z, t)  =  ϵ0χ𝑒 ±

E±
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑧, 𝑡) (3.4.2) 

 

O índice de refração pode ser escrito a partir da susceptibilidade elétrica como: 

 
    𝑛± =  √1 +  χ𝑒 ±

≈ 1 +
1

2

𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 ±  𝜔𝛺

 (3.4.3) 

 

Vemos então que o índice de refração varia com a frequência da onda, o que 

resulta em diferentes velocidades de propagação para cada componente monocromática de 

uma onda. 

Portanto, uma onda monocromática em um meio dispersivo não sofre dispersão, 

visto que o índice de refração é o mesmo para 𝜔 fixo. Porém, quando uma onda composta por 

uma banda de frequências se propaga em um meio dielétrico, visto que cada componente 

monocromático terá uma velocidade no meio, ela sofrerá dispersão. 

 

3.5 Equação de Cauchy e uma expressão semi-empírica para a dispersão 

A primeira tentativa para relacionar empiricamente o índice de refração e o 

comprimento de onda da luz que atravessa um material transparente foi realizada por Cauchy 

no ano de 1836 [20]. A forma mais geral desta equação é: 
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     𝑛(𝜆) = 𝑎 +

𝑏

𝜆2
+

𝑐

𝜆4
+ ⋯ (3.5.1) 

 

onde n é o índice de refração,  é o comprimento de onda e a, b, c,..., são coeficientes a 

determinar. 

Geralmente, para uma boa aproximação, os dois primeiros termos já são o 

suficiente. Então: 

 
     𝑛(𝜆) ≈ 𝑎 +

𝑏

𝜆2
 (3.5.2) 

 

Em particular, a equação (3.5.2) só é acurada para ajustes na região visível do 

espectro luminoso (400 - 750 nm), exatamente na região de nosso interesse. 

Com a equação (3.5.2), ou seja, a eq. de Cauchy, se pode obter por diferenciação, 

uma expressão simples para se estimar um valor para a dispersão da luz visível em materiais 

transparentes: 

 
     

𝑑𝑛

𝑑𝜆
≈ −2

𝑏

𝜆3
 (3.5.3) 

 

A constante b está expressa em [𝑛𝑚]2. 

 

4. Formalismo Clássico do Efeito Faraday 

O Efeito Faraday é um fenômeno em que ocorre uma rotação do plano de 

polarização de uma onda plana monocromática linearmente polarizada que se propaga 

paralelamente às linhas de um campo magnético no interior de um meio dielétrico. O campo 

magnético influencia na interação entre os campos eletromagnéticos da onda luminosa com os 

elétrons da rede, resultando em diferentes valores para os índices de refração dos 

componentes dextrógiro e levógiro da onda, resultando em uma defasagem entre eles, que ao 

se combinarem na saída do meio, produzem a rotação do plano de polarização da luz. 

Se orientarmos a propagação de uma onda na direção e sentido de um vetor 

unitário �̂� em um sistema de coordenadas em relação ao qual o meio dielétrico está em 
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repouso, para que o fenômeno ocorra, devemos orientar o campo magnético na mesma 

direção �̂� (�⃗⃗� = 𝐵�̂�). 

A força de ligação entre o elétron e a estrutura do material dielétrico é considerada 

como uma força restauradora, da forma 𝐹𝑟
⃗⃗⃗⃗ =  −𝑘𝑟, com 𝑘 sendo uma constante positiva, 𝑟 o 

vetor posição do elétron em relação a seu ponto de equilíbrio em relação à origem do sistema 

de coordenadas adotado.  

A ação do campo eletromagnético da onda propagante sobre cada elétron do meio 

se reduz à atuação da força 𝐹𝑒
⃗⃗⃗⃗ =  −𝑒�⃗⃗�, onde 𝑒 é a carga do elétron. A contribuição do campo 

magnético da onda pode ser desprezada, pois sua amplitude está relacionada com o campo 

elétrico por 𝐵0 =
𝐸0

𝑐⁄ , tendo assim uma intensidade muito inferior à componente elétrica. 

O campo magnético externo, �⃗⃗� = 𝐵�̂�, que penetra no meio dielétrico, aplica sobre 

cada elétron vibrante uma força 𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  −𝑒(�̇�  × �⃗⃗�).  

Também, cada um dos elétrons sofre uma força de amortecimento proporcional à 

sua velocidade de oscilação, 𝐹𝑎
⃗⃗ ⃗⃗ =  −𝑏�̇� , onde b é uma constante positiva. Essa força de 

amortecimento é devido ao fato de que partículas aceleradas perdem energia na forma de 

radiação.  

Então, pela segunda lei de Newton, um elétron de massa 𝑚 se movimenta 

segundo a equação: 

 �⃗� =  𝑚�̈� (4.1) 

onde �⃗� =  𝐹𝑟
⃗⃗⃗⃗ +  𝐹𝑒

⃗⃗⃗⃗ +  𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ +  𝐹𝑎

⃗⃗ ⃗⃗   é a força resultante. Portanto, a equação toma a forma:  

 𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑟 =  −𝑒(�⃗⃗� +  �̇�  × �⃗⃗�) (4.2) 

 

Forma esta análoga à equação de um oscilador harmônico amortecido e forçado. 

Uma onda luminosa propagando na direção 𝑧 (�⃗⃗�(𝑧, 𝑡) =  𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡)𝑖̂) e polarizada 

na direção 𝑖̂, encontra um meio dielétrico em 𝑧 = 0. Ao se propagar dentro deste meio, que se 

encontra imerso em campo magnético, sofrerá uma rotação, provocando o aparecimento de 
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uma componente na direção 𝑗̂ e a onda passa a ter a seguinte forma: �⃗⃗�(𝑧, 𝑡) =  𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡)𝑖̂ +

 𝐸𝑦
⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑧, 𝑡)𝑗̂ (Fig.6). 

 

Figura 6 – Representação do Efeito Faraday, onde a luz é polarizada e penetra o meio imerso no 

campo magnético, sofrendo rotação do seu plano de polarização.10 

 

Como os campos da onda propagante se encontram perpendiculares à direção do 

campo magnético aplicado �⃗⃗�, as forças elétricas e magnéticas não terão componentes na 

direção de propagação �̂�, resultando assim numa equação de oscilador harmônico amortecido 

em �̂�, que não é de interesse para o resultado que queremos obter. Precisamos então, 

determinar o comportamento do vetor posição nas direções 𝑖̂ e 𝑗̂. Escrevendo o vetor posição 

como 𝑟 =  𝑟𝑥𝑖̂ +  𝑟𝑦𝑗̂ e substituindo os campos �⃗⃗� =  𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗𝑖̂ +  𝐸𝑦

⃗⃗ ⃗⃗⃗𝑗̂ e �⃗⃗� = 𝐵�̂� na equação de 

movimento, obtemos as equações para as componentes em 𝑖̂ e 𝑗̂, respectivamente:  

 𝑚�̈�𝑥 + 𝑏𝑟�̇� + 𝑘𝑟𝑥 =  −𝑒(𝐸𝑥 +  �̇�𝑦 𝐵), (4.3) 

 𝑚�̈�𝑦 + 𝑏𝑟�̇� + 𝑘𝑟𝑦 =  −𝑒(𝐸𝑦 −  �̇�𝑥  𝐵). (4.4) 

 Vemos que estas equações são acopladas. Porém, podemos desacoplá-las 

utilizando os vetores unitários da base de polarização circular �̂�+ e �̂�−, correspondentes às 

polarizações esquerda e direita, respectivamente. Os vetores da base cartesiana podem ser 

escritos em função dos vetores da base circular como: 

 
10 COELHO, Vinícius de Araújo. O efeito Faraday: exposição teórica didática e experimento de baixo custo. 

Dissertação de Mestrado, UFRJ. Rio de Janeiro, 2017, p.64. 
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 𝑖̂ =  
1

√2
(�̂�+ +  �̂�−) e 𝑗̂ =  −

𝑖

√2
(�̂�+ −  �̂�−) (4.5) 

 

Assim, obtemos as equações para as componentes em �̂�− e �̂�+, respectivamente: 

 (�̈�𝑥 + 𝑖�̈�𝑦) + (𝛾 − 𝑖𝛺)(𝑟�̇� + 𝑖𝑟�̇�)  +  𝜔0
2(𝑟𝑥 + 𝑖𝑟𝑦)  =  −

𝑒

𝑚
(𝐸𝑥 +  𝑖𝐸𝑦) (4.6) 

 (�̈�𝑥 − 𝑖�̈�𝑦) + (𝛾 + 𝑖𝛺)(𝑟�̇� − 𝑖𝑟�̇�)  +  𝜔0
2(𝑟𝑥 − 𝑖𝑟𝑦)  =  −

𝑒

𝑚
(𝐸𝑥 −  𝑖𝐸𝑦) (4.7) 

onde 𝜔0 =  √𝑘 𝑚⁄  é a frequência natural de oscilação do elétron em torno do seu ponto de 

equilíbrio, 𝛾 =  𝑏 𝑚⁄  é a constante de amortecimento e 𝛺 =  𝑒𝐵 𝑚⁄  é a frequência de 

cíclotron.  

 Usando as seguintes definições convenientes: 𝑟±(𝑧, 𝑡) =  𝑟𝑥 ∓ 𝑖𝑟𝑦 e 𝐸±(𝑧, 𝑡) =

 𝐸𝑥 ∓ 𝑖𝐸𝑦 , podemos simplificar as equações: 

 �̈�− +  (𝛾 − 𝑖𝛺) 𝑟−̇ +  𝜔0
2𝑟− =  −

𝑒

𝑚
𝐸− (4.8) 

 �̈�+ +  (𝛾 + 𝑖𝛺) 𝑟+̇ +  𝜔0
2𝑟+ =  −

𝑒

𝑚
𝐸+ (4.9) 

 Estão equações já não são acopladas, e ao obter 𝑟− e 𝑟+, podemos obter 𝑟𝑥 e 𝑟𝑦. 

Para resolvê-las, precisamos conhecer 𝐸− e 𝐸+, as componentes do campo elétrico na 

polarização circular, que podem ser escritas de acordo com o campo �⃗⃗�(𝑧, 𝑡) pela equação: 

 
�⃗⃗�(𝑧, 𝑡) =  

1

√2
�⃗⃗�+(𝑧, 𝑡)�̂�+ +  

1

√2
�⃗⃗�−(𝑧, 𝑡)�̂�− (4.10) 

 

Sendo 𝐸0 a amplitude do campo elétrico da onda e ω a sua frequência, então, no interior do 

meio dielétrico: 

 �⃗⃗�+(𝑧, 𝑡) =  𝐸0 𝑒𝑖(𝑘+𝑧−𝜔𝑡) e �⃗⃗�−(𝑧, 𝑡) =  𝐸0 𝑒𝑖(𝑘−𝑧−𝜔𝑡) (4.11) 

 

 Os números de onda 𝑘+ e 𝑘− representam os componentes levógiro e 

dextrógiro, respectivamente, que serão diferentes. Pois, se fossem iguais, a onda não sofreria 

rotação da sua polarização. Substituindo as funções �⃗⃗�±(𝑧, 𝑡) nas equações, tomam da forma: 

 �̈�− +  (𝛾 − 𝑖𝛺) 𝑟−̇ +  𝜔0
2𝑟− =  −

𝑒

𝑚
𝐸0 𝑒𝑖(𝑘−𝑧−𝜔𝑡) (4.12) 

 �̈�+ +  (𝛾 + 𝑖𝛺) 𝑟+̇ +  𝜔0
2𝑟+ =  −

𝑒

𝑚
𝐸0 𝑒𝑖(𝑘+𝑧−𝜔𝑡) (4.13) 
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 A solução geral de cada uma delas é a soma da solução geral da equação 

homogênea associada com uma solução particular. Porém, no regime estacionário, no qual se 

concentra o interesse deste estudo, os termos que correspondem às equações homogêneas nas 

soluções gerais tornam-se desprezíveis. Isso porque as soluções homogêneas dependem do 

tempo em exponenciais reais negativas, apenas sendo importante no chamado regime 

transiente. Portanto, a solução de cada uma é reduzida a uma solução particular. 

 Uma solução particular para a primeira equação é da forma: 

 

 𝑟−(𝑧, 𝑡) =  𝑟0−𝑒𝑖(𝑘−𝑧−𝜔𝑡) (4.14) 

 

Substituindo na equação (4.12), obtemos que: 

 𝑟0−[−𝜔2 − 𝑖𝜔(𝛾 − 𝑖𝛺) + 𝜔0
2]𝑒𝑖(𝑘−𝑧−𝜔𝑡) =  −

𝑒

𝑚
𝐸0 𝑒𝑖(𝑘−𝑧−𝜔𝑡) (4.15) 

 

e assim: 

 
𝑟0− =  

−𝑒 𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 −  𝜔𝛺 − 𝑖𝜔𝛾 

𝐸0 (4.16) 

 

Mas 𝛾 é muito pequeno em relação às demais grandezas de mesma dimensão. 

Como 𝛾 é proporcional a 𝑏, um parâmetro fenomenológico de amortecimento, isso é 

justificado pelo fato de o meio ser transparente e não haver perdas significativas na 

intensidade da onda que o atravessa. Então, podemos desprezar o termo imaginário 𝑖𝜔𝛾, 

resultando em: 

 
𝑟0− =  

−𝑒 𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 −  𝜔𝛺

𝐸0 (4.17) 

 

Portanto, a solução particular, que se torna a solução geral no regime estacionário, 

fica da forma: 

 
𝑟−(𝑧, 𝑡) =  

−𝑒 𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 −  𝜔𝛺

𝐸−(𝑧, 𝑡) (4.18) 

 

Analogamente, obtemos para a segunda equação a seguinte solução: 

 
𝑟+(𝑧, 𝑡) =  

−𝑒 𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 +  𝜔𝛺

𝐸+(𝑧, 𝑡) (4.19) 
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Nota-se que há possibilidade do fenômeno de ressonância, que ocorre quando 𝜔0 

é muito próximo de 𝜔. Próximo à essa região, ocorre o efeito de dispersão anômala11, em que 

o índice de refração diminui com a frequência da onda, ao contrário da dispersão normal, em 

que o índice de refração aumenta com a frequência da onda. Neste estudo, trabalhamos com 

frequências da região visível (𝜔 entre 4,0 × 1014 𝑒 7,5 × 1014𝐻𝑧), longe suficiente do valor 

de frequência de oscilação natural do elétron12, 𝜔0 ≈ 5,6 × 1015𝐻𝑧. Portanto, encontraremos 

o efeito de dispersão normal. 

A partir dessas soluções, podemos obter o momento de dipolo elétrico, na mesma 

base de polarização circular: 

 𝑝±(𝑧, 𝑡) =  −𝑒 𝑟±(𝑧, 𝑡) 

 
(4.20) 

ou seja: 

 
𝑝±(𝑧, 𝑡) =  

𝑒2 𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 ±  𝜔𝛺

𝐸±(𝑧, 𝑡) (4.21) 

 

Definindo como 𝑁 o número de dipolos por unidade de volume no meio, as 

componentes do vetor polarização do meio dielétrico na base circular são: 

 𝑃±(𝑧, 𝑡) =  𝑁 𝑝±(𝑧, 𝑡) (4.22) 

 

ou seja: 

 
𝑃±(𝑧, 𝑡) =  

𝑁 𝑒2 𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 ±  𝜔𝛺

𝐸±(𝑧, 𝑡) (4.23) 

 

Escrevendo a polarização a partir da susceptibilidade elétrica do meio: 

 P±
⃗⃗⃗⃗⃗(z, t)  =  ϵ0χ𝑒 ±

E±
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑧, 𝑡) (4.24) 

 

obtemos as susceptibilidades elétricas do meio correspondentes às componentes circulares da 

onda propagante: 

 
χ𝑒 ±

=  
𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 ±  𝜔𝛺

 (4.25) 

 

 
11 Checar Figura 1.4, página 17 da tese: SILVA, Wagner Ferreira da. Informação, Velocidade da Luz e Pontos 

Não Analíticos. Dissertação de Mestrado, UFAL. Maceió, 2007. 
12 Checar cálculo feito na página 18 da mesma tese acima. 
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Esses valores de susceptibilidades podem ser relacionados com os índices de 

refração das componentes esquerda e direita da onda 𝑛+ e 𝑛−. Temos que: 

 
𝑛2 =  

𝜀2(𝜔)𝜇2(𝜔)

𝜀1 𝜇1
 (4.26) 

onde 𝜀2 e 𝜇2 são a permissividade elétrica e permeabilidade magnética do meio dielétrico, 

respectivamente, e 𝜀1 e 𝜇1 são permissividade elétrica e permeabilidade magnética do ar 

atmosférico. Em geral, lidamos com meios em que 𝜇1 = 𝜇2  ≅  𝜇0 , assim: 

 
𝑛2 =  

𝜀2(𝜔)

𝜀1 
=  𝜀𝑟(𝜔) =  1 +  χ𝑒 (4.27) 

 

Então: 

 
𝑛± =  √1 +  χ𝑒 ±

 (4.28) 

 

Para realizar uma aproximação por série de Taylor, precisamos mostrar que 

χ𝑒 ±
≪ 1. Sabendo o valor aproximado de 𝜔0, a faixa de frequência 𝜔, as constantes 𝑒, ϵ0 e 

𝑚, fazendo N da ordem de 1023, obtemos χ𝑒 ±
 da ordem de 10−14 ≪ 1. O que justifica a 

aproximação:  

Da expansão de Taylor √1 +  𝑥 ≈ 1 +
1

2
𝑥 −

1

8
𝑥2 … , temos que: 

 
𝑛± =  √1 +  χ𝑒 ±

≈ 1 +
1

2
χ𝑒 ±

 (4.29) 

 

Logo: 

 
𝑛± ≈ 1 +

1

2

𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 ±  𝜔𝛺

 (4.30) 

 

 

Representando as componentes do campo elétrico da luz linearmente polarizada, 

levógira (𝐸𝑙) e dextrógira (𝐸𝑟), relacionamos o ângulo de rotação 𝜃 do campo elétrico total 

com os ângulos de rotação de cada componente, levógira (𝜙𝑙) e dextrogira (𝜙𝑟) (Fig. 7 – a e 

b): 
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Figura 7 – a) Campo elétrico da luz linearmente polarizada. b) Campo elétrico da luz dentro do meio 

óptico. 

 

Temos que: 

 𝜙𝑙  −  𝜃 =  𝜙𝑟 +  𝜃 (4.31) 

   

Portanto, 

 
𝜃 =

𝜙𝑙 −  𝜙𝑟

2
 (4.32) 

 

Das equações (4.10) e (4.11), sabendo que sendo 𝑘+ = 𝑛+𝑘0 e 𝑘− = 𝑛−𝑘0, onde 

𝑘0 é o número de onda no ar atmosférico: 

 
�⃗⃗�(𝑧, 𝑡) =  

𝐸0

√2
 𝑒𝑖(𝑛+𝑘0𝑧−𝜔𝑡)�̂�+ +  

𝐸0

√2
 𝑒𝑖(𝑛−𝑘0𝑧−𝜔𝑡)�̂�− (4.33) 

vemos que as fases responsáveis pela rotação do campo no meio valem 𝜙𝑙 = 𝑛+𝑘0𝑧 e 𝜙𝑟 =

𝑛−𝑘0𝑧. Como 𝑘0 =  𝜔 𝑐⁄ , sendo ∆𝑛 =  𝑛+ −  𝑛−, temos que: 

 𝜃 =
𝜔𝑧

2𝑐
∆𝑛 (4.34) 

Calculando ∆𝑛, de (4.30): 

 
∆𝑛 =  𝑛+ −  𝑛− = 1 +

1

2

𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 +  𝜔𝛺

− 1 −
1

2

𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 −  𝜔𝛺

 (4.35) 

Assim, 

 
∆𝑛 = −

𝜔𝛺 𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

(𝜔0
2 −  𝜔2)2 − 𝜔2𝛺2

 (4.36) 

Então, 
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𝜃 = −

𝜔𝑧

2𝑐

𝜔𝛺 𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

(𝜔0
2 −  𝜔2)2 −  𝜔2𝛺2

 (4.37) 

 

Sendo 𝛺 =  𝑒𝐵 𝑚⁄ , obtemos o ângulo de rotação da polarização da onda no meio 

como: 

 
𝜃(𝑧) = 𝑉𝐵𝑧 = −

𝜔2

2𝑚𝑐

𝑁𝑒3 ϵ0𝑚⁄

(𝜔0
2 −  𝜔2)2 −  𝜔2𝛺2

𝐵𝑧 (4.38) 

 

onde é definida a constante de Verdet do meio: 

 
𝑉 =  −

(𝑁𝑒3 ϵ0𝑚²)𝜔²⁄

2𝑚𝑐(𝜔0
2 −  𝜔2)² − 𝜔2𝛺2

 (4.39) 

 

que depende de características do meio e da frequência da onda incidente. 

Vamos escrever a constante de Verdet como função do parâmetro de dispersão da 

luz 𝜕𝑛 𝜕𝜔⁄ : 

 𝜕𝑛

𝜕𝜔
≈

∆𝑛

∆𝜔
=  

𝑛+ −  𝑛−

𝜔+ −  𝜔−
 (4.40) 

onde 𝜔+ =  𝜔 +  𝛺 e 𝜔− =  𝜔 −  𝛺. 

Para justificar essa aproximação, podemos calcular a ordem de grandeza de ∆𝑛, da 

ordem de 10−23, então sendo uma variação muito pequena. Também podemos calcular ∆𝜔, 

usando 𝐵 = 20𝑚𝑇, ∆𝜔 é da ordem de 101, uma variação muito pequena comparada à ordem 

de grandeza de 𝜔, de 1014. Assim, a aproximação é justificada. Portanto, 

 𝜕𝑛

𝜕𝜔
≈  

𝑛+ −  𝑛−

𝜔 +  𝛺 −   (𝜔 −  𝛺)
=  

𝑛+ −  𝑛−

 2𝛺
 (4.41) 

Logo, 

 𝜕𝑛

𝜕𝜔
≈  

1

 2𝛺
(1 +

1

2

𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 +  𝜔𝛺

− 1 −
1

2

𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

𝜔0
2 −  𝜔2 −  𝜔𝛺

) (4.42) 

 

Então, 

 𝜕𝑛

𝜕𝜔
≈  −

𝜔 𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

(𝜔0
2 −  𝜔2)2 −  𝜔2𝛺2

 (4.43) 

 

Vemos que: 
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𝜔

𝜕𝑛

𝜕𝜔
≈  −

𝜔2 𝑁𝑒2 ϵ0𝑚⁄

(𝜔0
2 −  𝜔2)2 −  𝜔2𝛺2

 (4.44) 

Assim, 

 
𝑉 =

𝑒

2𝑚𝑐
 𝜔

𝜕𝑛

𝜕𝜔
 (4.45) 

Sendo 𝜔 =
2𝜋𝑐

𝜆
 e 𝜕𝜔 =  −

2𝜋𝑐

𝜆2 𝜕𝜆, então: 

 
𝑉 =

𝑒

2𝑚𝑐
 
2𝜋𝑐

𝜆

𝜕𝑛

−
2𝜋𝑐
𝜆2 𝜕𝜆

 (4.46) 

Portanto, 

 
𝑉 = −

𝑒

2𝑚𝑐
 𝜆

𝜕𝑛

𝜕𝜆
 (4.47) 

 

Usando a expressão para a dispersão da luz visível obtida da equação de Cauchy 

(eq. (3.5.1)), temos: 

 
𝑉 = −

𝑒

2𝑚𝑐
 𝜆 (

−2𝑏

𝜆3
) (4.48) 

Desse modo, 

 
𝑉 =

𝑒

2𝑚𝑐
 

𝑏

𝜆2
 (4.49) 

De forma mais geral, o campo pode não ser espacialmente constante na direção z 

e apresentar um ângulo  com esta direção. Assim, a expressão (4.38), para o ângulo de 

rotação da onda eletromagnética fica dado por: 

 
𝜃 = 𝑉 ∫ 𝐵(𝑧). 𝑑𝑧

𝐿

0

 (4.50) 

 

Caso o campo seja espacialmente uniforme, temos: 

 

 𝜃 = 𝑉𝐵𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼 (4.51) 

 

 

5. Medida do Ângulo de Rotação 
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Neste capítulo, montaremos um procedimento para medir o ângulo de rotação que 

uma onda eletromagnética plana experimenta ao atravessar um material opticamente ativo na 

presença de um campo magnético homogêneo.    

5.1 Lei de Malus e o ângulo de maior sensibilidade 

Como apresentado no item 3.2, a lei de Malus descreve a intensidade, I, de um 

feixe luminoso que atravessa dois polarizadores com a seguinte equação: 

 𝐼 =  𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑜𝑠2 𝛼 (5.1.1) 

 

onde 𝐼𝑚𝑎𝑥 é o pico de intensidade. A intensidade da luz que atravessa o segundo polarizador 

vai variar com cos2, sendo  o ângulo entre os dois polarizadores. No efeito Faraday, a luz 

polarizada que chega ao segundo polarizador (conhecido como analisador) é girada de um 

ângulo pequeno (2º). Devido à pequenez deste efeito, é esperado que as medidas sejam 

realizadas na região de maior sensibilidade da curva 𝑐𝑜𝑠². A “sensibilidade” (inclinação) 

desta função será máxima quando 𝑑
2𝐼

𝑑𝛼2⁄ = 0 , logo: 

 𝑑𝐼

𝑑𝛼
=  −2𝐼𝑚𝑎𝑥 cos 𝛼 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

𝑑2𝐼

𝑑𝛼2
=  2𝐼𝑚𝑎𝑥(1 − 2𝑐𝑜𝑠2𝛼) 

𝑑2𝐼

𝑑𝛼2
=  0 ⇒ 1 − 2𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 0 

 

 

 

 

 

 
⇒ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 =

1

2
⇒ 𝛼 = ±45∘ (5.1.2) 

 

Assim, a máxima variação na intensidade se dará quando o eixo de polarização do 

segundo polarizador estiver formando um ângulo de 45º com o eixo de polarização do 

primeiro. 

 

 

5.2 Procedimento de medida para a constante de Verdet 
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Quando um meio opticamente ativo imerso em um campo magnético homogêneo 

é introduzido entre os polarizadores (ver Fig.9), a intensidade da luz transmitida pelo segundo 

polarizador é alterada e esta mudança pode ser descrita por:   

 𝐼 =  𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑜𝑠2(𝛼 ± 𝜃) (5.2.1) 

 

onde  é o ângulo de giro na polarização da onda eletromagnética devido ao efeito Faraday. 

Com a equação 5.2.1 se pode obter o valor do ângulo de rotação 𝜑 = 𝛼 ± 𝜃, medindo as 

intensidades 𝐼𝑚𝑎𝑥 e 𝐼( ±  ) e introduzindo seus valores na seguinte relação: 

 

φ = 𝛼 ± 𝜃 = cos−1 √
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
 (5.2.2) 

 

Ademais, com as equações 4.38 e 5.2.2, se pode obter a seguinte expressão para o ângulo φ: 

 φ = 𝛼 ± 𝑉(𝜆)𝐵𝑧 (5.2.3) 

 

onde V é a constante de Verdet, B é o valor da magnitude do campo magnético e z é o 

comprimento do meio opticamente ativo que a luz atravessa. Fazendo 𝑎 = 𝑉()𝑧 na equação 

5.2.3, se obtém uma equação da reta na seguinte forma: 

 φ = 𝛼 ± 𝑎𝐵 (5.2.4) 

 

Neste trabalho, se propõem utilizar a equação 5.2.4 junto ao ângulo de maior 

sensibilidade para se obter o valor da constante de Verdet.  

O procedimento de medida consiste em: primeiro, medir a intensidade da luz com 

o campo magnético desligado e os dois polarizadores alinhados para se obter o valor de 𝐼𝑚𝑎𝑥; 

segundo, colocar o eixo do segundo polarizador fazendo um ângulo de 45º em relação ao eixo 

de polarização do primeiro; terceiro, variar o valor do módulo do campo magnético medindo a 

intensidade da luz e calculando o valor do ângulo φ em cada medida. Por fim, em uma 

representação gráfica de φ  B (ver Fig.8) se ajusta uma reta, φ =  ±  𝑎𝐵, em que sua 

inclinação será proporcional ao número de Verdet como na equação abaixo: 
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 V(λ) = 𝑎
𝑧⁄  (5.2.5) 
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Figura 8 – Representação gráfica da relação entre o campo magnético e o ângulo de rotação quando 

os polarizadores estão cruzados de 45º entre si. 
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6. Experimento 

 

Na Figura 9, apresentamos um arranjo experimental típico, comumente utilizado 

em laboratórios de graduação. O equipamento para medir o efeito Faraday foi: dois 

polarizadores, um fotodiodo, uma lâmpada halogênia, um monocromador, uma fonte de 

corrente, uma bobina para gerar o campo magnético e um recipiente transparente para colocar 

as amostras. Algumas peças foram confeccionadas por nós; a bobina e o recipiente 

transparente para colocar a amostra líquida. 

 

Figura 9 – Um esquema da configuração experimental usada para medir a constante de Verdet. 

 

6.1 A Bobina e a região de campo constante 

Para gerar o campo magnético no equipamento, construímos uma bobina de 

404mm de comprimento com fio de cobre esmaltado e 1,5 mm de diâmetro. Em um tubo 

plástico com 1 polegadas de diâmetro interno foram enroladas 5 camadas de fio 
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continuamente. Entre cada camada foi realizado um isolamento com fita isolante preta. As 

características da bobina são: 1412 espiras, raio interno de 33,0  0,5 mm, raio externo de 46,8 

 0,5 mm, comprimento de 404,0  0,5 mm e uma resistência de 3,8  0,5 .  

Antes de realizarmos qualquer medida, com as características físicas da bobina em 

mãos, partimos para um estudo teórico do campo gerado no seu interior. Na equação 4.38, 

fizemos a suposição de que a região de campo magnética era constante. Assim, temos que 

descobrir o comprimento da região interna da bobina que apresenta um campo magnético 

constante.  

Inicialmente, considerando uma única espira de raio 𝑟 que está percorrida por uma 

corrente 𝐼 e cujo eixo de simetria coincide com o eixo z. Empregando a Lei de Biot-Savart, 

obtemos a seguinte expressão para o campo magnético sobre o eixo da espira: 

 
𝐵(𝑧) =  

𝜇0𝐼𝑟2

2(𝑟2 + 𝑧2)
3
2

 (6.1.1) 

 

No entanto, a nossa bobina apresenta N espiras em 5 camadas com raios 

diferentes. Como só queremos ter uma ideia da região, vamos encontrar o campo magnético 

de uma bobina com N espiras e comprimento 𝑙, desprezando as camadas. Ao integrarmos a 

equação 6.1 para abranger a contribuição de todas as espiras em um comprimento 𝑙, teremos 

que: 

 
𝐵(𝑧) =

𝜇0𝐼𝑁

2𝑙
[

𝑙 2⁄ − 𝑧

((𝑙 2⁄ − 𝑧)2 + 𝑟2)1 2⁄  
+

𝑙 2⁄ + 𝑧

((𝑙 2⁄ + 𝑧)2 + 𝑟2)1 2⁄  
] (6.1.2) 

Esta equação nos dá uma ideia da variação do campo magnético interno ao longo 

do seu comprimento. Para temos uma melhor visualização do resultado, realizamos uma 

representação gráfica da equação 6.1.2 na Figura 10. Nesta figura, apresentamos graficamente 

o valor do campo magnético dividido pela corrente (B/I) pelo comprimento do eixo z. 

Podemos assim, constatar no gráfico que a região que vai de -10,0 cm a +10,0 cm possui um 

valor de campo que pode ser considerado constante em toda esta extensão, ou seja, o campo 

apresenta homogeneidade numa região de 20,0 cm de comprimento centrada no interior da 

bobina. 
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Se fizermos uma aproximação de um campo magnético constante no interior da 

bobina (longe das bordas: 𝑙 ≫ 𝑧 ), ou seja, bobina infinita (𝑙 ≫ 𝑧  e 𝑙 ≫ 𝑟), temos por 

aproximação que o campo se reduz a: 

 
𝐵 =

𝜇0𝐼𝑁

𝑙
 (6.1.3) 

Justamente a expressão para bobina infinita obtida com a lei de Amperè. 

 

Figura 10 – Gráfico do campo axial do solenóide usado na medição do efeito Faraday, calculado 

pela equação 6.1.2. O valor teórico para o solenóide infinito, linha reta, foi calculado a partir da 

equação 6.1.3. 

Sabendo a extensão em que o campo é constante, utilizamos um tubo de acrílico 

com diâmetro de meia polegada e comprimento de 20,0 cm para construir um recipiente que 

alberga as amostras líquidas do experimento. As extremidades do tubo foram vedadas com 

uma placa circular de acrílico transparente de 0,5 polegada de diâmetro e 1,5 mm de 

espessura.  

6.2 Calibrando o campo magnético 

Como a bobina é usada para gerar o campo magnético do experimento, é 

necessário produzir uma relação entre o valor da voltagem fornecida para a bobina e o valor 
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do campo magnético gerado no seu espaço interno. Uma fonte com tensão máxima de 14V e 

corrente máxima de 6A foi conectada à bobina para produzir o campo magnético do 

experimento. Quando conectada à bobina, que apresenta uma carga de 3,8  0,5 , a fonte 

fornece uma voltagem máxima de 12,6  0,5V e sua corrente fica limitada a 3,3  0,4 A. 

Variando a voltagem na fonte e lendo o valor do campo em um gaussímetro, geramos os 

nossos dados de campo magnético versus voltagem e que foram ajustados em uma regressão 

linear, fornecendo a seguinte equação semi-empirica para a calibração: 

 𝐵 = (0,30 ± 0,18) + (1,66 ± 0,02) 𝑉 (6.2.1) 

   

Esta equação foi usada para converter o valor da voltagem aplicada a fonte em 

volt para campos magnéticos em mT durante os experimentos. 

 

Figura 11 – Ajuste do campo magnético gerado versus a voltagem aplicada pela fonte à bobina. 

  

6.3 Nossa primeira tentativa de medir o efeito Faraday no óleo de soja 

Nos últimos dias antes do recesso de dezembro de 2019, com o experimento já 

montado, iniciamos os testes de desempenho do equipamento. Inicialmente, colocamos um 

laser de Hélio-Neônio alinhado ao centro da bobina; o feixe laser passava por um polarizador; 
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entrava em um tubo plástico transparente contendo óleo de soja imerso em um campo 

magnético constante de 21,0 ± 0,3𝑚𝑇; atravessava um segundo polarizador e, por fim, 

incidia sobre um fotodiodo ligado a um multímetro. 

Em nossa primeira leitura, posicionamos os eixos dos polarizadores paralelos 

formando um ângulo de 0º, desta forma toda a luz polarizada pelo primeiro polarizador 

atravessa o segundo, e tentamos medir o valor da maior intensidade possível, que denotamos 

por 𝐼𝑚𝑎𝑥. Essa primeira tentativa fracassou devido à alta intensidade do feixe laser que 

saturava o fotodiodo. Para tentar eliminar esta saturação, optamos por usar uma lâmpada 

halogênio como fonte de luz. Como uma lâmpada halogênio emite um espectro de contínuo, 

tivemos que passar sua luz através de um monocromador para produzir um feixe 

monocromático. Esta modificação produziu um ganho no nosso experimento, pois agora 

podemos produzir feixes de luz em toda a região do visível de 400-750nm.  

Iniciamos o segundo teste tentando medindo o 𝐼𝑚𝑎𝑥 com a luz vermelha de 600nm 

e obtivemos um valor de 334 ± 1𝑚𝑉 no multímetro. Ajustamos os polarizadores com os 

eixos cruzados, ângulo de 90º, e passamos a realizar medidas de intensidade com um passo de 

10º em 10º. Com os resultados, produzimos o gráfico presente na figura 12, em que 

esperávamos obter um gráfico que seguisse a lei de Malus deslocada e tivesse a forma de um 

𝑐𝑜𝑠² como o simulado. Mais uma vez, notamos um efeito de saturação no fotodiodo, que é 

muito sensível.  
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Figura 12 – Medidas da tensão no fotodiodo versus o ângulo entre os polarizadores (segundo teste). 

 

Com mais uma tentativa fracassada, partimos para introduzir uma íris entre o 

monocromador e o primeiro polarizador. Esta íris nos forneceu um controle sobre a 

intensidade do feixe de luz, e agora podemos manipular sua intensidade com boa precisão.  

Na terceira tentativa, obtivemos um 𝐼𝑚𝑎𝑥 de 276 ± 1𝑚𝑉 e procedendo como anteriormente, 

obtivemos o gráfico da figura 13. 

 

Figura 13 – Medidas da tensão no fotodiodo versus o ângulo entre os polarizadores (terceiro teste). 

 

Podemos ver neste gráfico que melhoramos consideravelmente os nossos 

resultados e nos aproximamos da lei de Malus. Analisando estes dados, concluímos que se faz 

necessário diminuir mais a intensidade do feixe, realizar os experimentos no escuro (para que 

não haja um ruído de fundo provocado pela iluminação do laboratório) e aumentar o valor do 

campo para que possamos observar com uma boa precisão o deslocamento do pico central de 

intensidade na lei de Malus. 

Bom, aí chegaram o recesso de dezembro e as férias de verão e interrompemos os 

estudos para continuar no primeiro semestre 2020. O que não ocorreu pela pandemia de 

COVID-19 instalada. Tivemos todos que nos recolher aos nossos lares e não tivemos mais 

acesso ao laboratório. Assim, para finalizar este trabalho de fim de curso, vamos relatar nas 
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próximas seções os procedimentos a serem realizados e estimar os resultados esperados 

baseado em dados existentes em literatura especializada. 

 

 

 

 

7. Modificando o experimento 

O nosso objetivo é medir as constantes de Verdet para o óleo de soja com feixes 

de luz monocromáticos variando de 400 até 750nm e confeccionar o gráfico de dispersão da 

luz visível para o óleo de soja. Um óleo foi escolhido por apresentar boa dispersão para a luz 

vermelha quando comparado a outras substâncias. De início, dispúnhamos de um laser de 

HeNe que são ótimas fonte de luz para experimentos e de cor vermelha. 

Para um novo experimento, concluímos que deveríamos modificar apenas o valor 

do campo magnético. Assim, teríamos que construir uma nova fonte de corrente para o 

solenóide. Começamos a dimensionar a fonte, respondendo a seguinte pergunta: “Qual é o 

valor mínimo de campo para observarmos o efeito Faraday no óleo de soja com uma boa 

precisão?”. Para responder esta pergunta, estimamos um novo valor para o campo magnético 

usando a constante de Verdet obtida através de pesquisa bibliográfica em literatura 

especializada. Infelizmente, só encontramos valores para o óleo de oliva. Dentre os artigos 

encontrados para o óleo de oliva, escolhemos um artigo recém publicado por Daniel L. Carr e 

outros neste ano de 2020 [21]. Deste artigo retiramos a seguinte tabela: 
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Tabela 1: Coeficientes de Verdet para o óleo de oliva a aproximadamente 20º C. 

Comprimento de 
onda  0,1 (nm) 

Coeficiente de Verdet 
(grau.T−1.m−1) 

405,4 5432 

446,6 4492 

518,8 3235 

637,8 1982 

659,2 1921 

681,8 19010 

796,2 14618 

 

A partir de agora, podemos produzir alguns cálculos e estimar alguns valores para 

o campo magnético. Vamos iniciar supondo uma rotação de 5º, um valor de rotação grande 

para o efeito Faraday, e usar o comprimento de onda de 637,8 nm presente na tabela, que é 

próximo ao valor de 632,8nm do laser padrão de HeNe.  Sabendo que o comprimento do tubo 

com óleo é de 0,20m e que a constante de Verdet vale 198 grau/T.m (retirada da tabela 1), 

podemos usar a equação 4.38 para estimar o valor necessário de campo que gire a onda em 5º. 

Assim, 

𝑩 =
𝜽(𝝀)

𝑽𝒛
=

𝟓

𝟏𝟗𝟖 × 𝟎, 𝟐𝟎
≈ 𝟎, 𝟏𝟐𝟔 𝑻 = 𝟏𝟐𝟔𝒎𝑻 

Obtida uma estimativa para o campo, podemos utilizar a relação semi-empírica 

presente na equação 6.2.1 junto ao valor de 3,8 ± 0,5   para a resistência da bobina e calcular 

o valor de corrente necessário para produzir este campo. 

𝑰 =
𝑩 − 𝟎, 𝟑𝟎𝟒

𝟏, 𝟔𝟔 × 𝟑, 𝟖
=

𝟏𝟐𝟔 − 𝟎, 𝟑𝟎𝟒

𝟔, 𝟑𝟎𝟖
≈ 𝟐𝟎𝑨 

O valor calculado de 20A é muito alto para atravessar a bobina sem causar danos 

permanentes. A única forma de a nossa bobina suportar tal corrente é entregar esta corrente 

em um curto intervalo de tempo para não aquecer demasiadamente o sistema, ou seja, o 

experimento deverá ser pulsado. Uma forma de se obter uma alta corrente pulsada pode ser 

lograda através da descarga de um capacitor. Para facilitar nossos cálculos, vamos desprezar a 
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indutância da bobina e aproximar o nosso circuito como sendo formado por um resistor e um 

capacitor, ou seja, um circuito RC (ver figura 14).  

 
Figura 14 – Representação de um Circuito RC. 

Um capacitor eletrolítico com boa energia e fácil de encontrar no mercado tem 

valores de 400V e 680F. A bobina tem 3,8 de resistência. Podemos exagerar e supor que as 

resistências dos demais componentes juntos alcance o valor de 6,2. Assim, a resistência 

total do nosso circuito, R, recebe o valor de 10,0. Com este valor de resistência, o nosso 

circuito RC alcança uma corrente máxima durante a descarga de 𝐼 = 𝑉/𝑅 = 40𝐴, e está 

corrente se reduzirá a valores mínimos no tempo de 𝐶   3RC  20ms.  

Para colocar este circuito para funcionar, teremos que construir uma fonte de 

300V para carregar o capacitor. Não pretendemos trabalhar com o máximo de voltagem do 

capacitor para não correr o risco de queimá-lo. Com tudo isso, teremos que mudar o processo 

de leitura da corrente que atravessa a bobina e da voltagem gerada pelo fotodiodo, então no 

lugar de um multímetro, usaremos um osciloscópio digital. O canal 1 do osciloscópio irá ler a 

tensão no fotodiodo e o canal 2, ligado a um divisor de tensão, irá ler uma voltagem 

proporcional a corrente. O trigger será realizado junto ao canal 2.  

 

7.1 Estimando alguns possíveis resultados 

Usando a equação 4.49 e os dados presentes na tabela 1, podemos encontrar a 

constante b da equação de Cauchy. Como a equação de Cauchy só é válida para o visível, 

vamos pegar os seis primeiros valores da tabela 1 e reescrever a equação 4.49 da seguinte 

forma: 
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𝑏 =  
𝑚𝑐

𝑒
∑ 𝑉(𝜆𝑖)𝜆𝑖

2

6

𝑖=1

 (7.31) 

 

Usando a massa do elétron, 𝑚 = 9,11 × 10−31 𝑘𝑔, a velocidade da luz como 𝑐 =

3,00 × 108 𝑚/𝑠, a carga do elétron de 1,60 × 10−19𝐶 e os valores para a constante de Verdet 

da tabela 1, calculamos com a equação 7.31 o seguinte valor: 

 𝑏 ≈ 144271𝑛𝑚2 (7.32) 

 

Com o valor da constante b, podemos calcular o valor da constante de Verdet para 

a faixa de comprimento de onda de 400 até 750 nm. Na figura 15, apresentamos um gráfico 

com os valores calculados para o óleo de oliva do artigo de Daniel L. Carr e outros [21]. 

Podemos observar a boa concordância obtida entre os nossos resultados e os resultados de 

Daniel L. Carr e outros. Aqui, prolongamos um pouco mais os nossos cálculos para além da 

validade da equação de Cauchy, obtendo valores para o comprimento de onda de 796,2nm da 

tabela 1. Se pode notar visualmente que mesmo fora da validade da equação de Cauchy (de 

400-750nm) o valor calculado para 796,2nm está dentro do erro experimental.  
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Figura 15 – Constante de Verdet calculada para o óleo de oliva em função do comprimento 

de onda à temperatura de 20°. Os valores foram obtidos com a equação 4.49. 
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Com os valores calculados para a constante de Verdet, vamos agora simular o 

ângulo de rotação do efeito Faraday provocado por um campo magnético de 126mT com a 

equação 4.51. Sendo, em nossa configuração experimental, o feixe de luz paralelo ao campo 

magnético, o 𝑐𝑜𝑠 recebe um valor unitário. Os valores calculados são apresentados na figura 

16, onde observamos que mesmo para os comprimentos de onda mais altos temos um ângulo 

de rotação considerável para o óleo de oliva. Se o óleo de soja se comportar de forma similar, 

os experimentos serão bem sucedidos. 
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Figura 16 – Ângulo de rotação em função do comprimento de onda, simulado para o efeito 

Faraday no óleo de oliva à temperatura de 20°. Os valores foram obtidos com a equação 4.51. 

 

Na próxima figura 17, apresentamos os valores simulados para três comprimentos 

de ondas distintos em função do ângulo entre os polarizadores. A ideia aqui é colocar os 

polarizadores cruzados formando 90º e ir girando um em relação ao outro com um passo fixo 

de 5º para se observar o seu deslocamento em relação à lei de Malus. Para que os três 

comprimentos de onda tenham uma leitura de 200mV, a íris terá que ser ajustada para cada 

comprimento de onda.  Podemos verificar que para os comprimentos de onda menores o 

deslocamento é mais pronunciado. A simulação foi realizada com uma corrente de 10A para 
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enfatizar que mesmo com metade do campo magnético proposto na seção anterior, o efeito 

Faraday continua grande. 
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Figura 17 – Simulação da voltagem lida no fotodiodo em função do ângulo entre os 

polarizadores para o óleo de oliva a temperatura de 20º. A simulação foi realizada para três 

comprimentos de onda distintos usando a equação 5.2.1. 

Nossa última simulação foi verificar o comportamento do efeito quando variamos 

o valor da corrente que atravessa a bobina. Na figura 18, graficamos os resultados obtidos 

durante as simulações da voltagem lida no fotodiodo para um comprimento de onda de 500nm 

versus o ângulo entre os dois polarizadores. Nesta simulação, a variação no valor do campo 

magnético muda o valor do ângulo de rotação do efeito Faraday, provocando um 

deslocamento cada vez maior no gráfico.  
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Figura 18 – Simulação da voltagem lida no fotodiodo em função do ângulo entre os 

polarizadores para o óleo de oliva a temperatura de 20º em função da corrente no solenóide. A 

simulação foi realizada para o comprimento de onda fixo de 500nm usando a equação 5.2.1. 

Com estas simulações, verificamos que a luz monocromática ao passar 

paralelamente por um campo magnético intenso gira sua polarização. O ângulo de rotação 

aumenta com a magnitude do campo magnético. Comprovamos ainda que a constante de 

Verdet depende inversamente do comprimento de onda. Todos os valores encontrados são da 

ordem dos valores presentes na referência [21]. 
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8. Conclusão 

Neste trabalho, propomos procedimentos experimentais em que, através do efeito 

Faraday, podemos calcular a constante de Verdet de qualquer material. Vimos a importância 

histórica da descoberta do efeito Faraday para o desenvolvimento da teoria eletromagnética da 

luz, e que continua sendo importante até hoje com aplicações práticas na área de ótica. 

Através do aparato experimental construído, conseguimos fazer testes e medidas iniciais, que 

nos permitiram identificar formas de otimizar o experimento. Devido às consequências 

logísticas da pandemia atual, prosseguimos os passos para o cálculo da constante de Verdet 

por meio de simulações, utilizando alguns dos parâmetros dos materiais que tínhamos, e nos 

baseando em dados da constante de Verdet do azeite de oliva de literatura atual.  

Assim, calculamos as condições necessárias para obter o efeito Faraday usando as 

constantes de Verdet conhecidas. Então, usando a relação decorrente do efeito Faraday, 𝜃 =

𝑉𝐵𝐿, foi possível calcular o ângulo de rotação da polarização para o espectro visível. Por fim, 

simulamos os valores de tensão (correspondente à intensidade que atinge o fotodiodo) em 

função do ângulo de rotação para três comprimentos de onda distintos e três valores de 

corrente na bobina distintos.  
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