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Óptica
3

 Panorama geral da Óptica até o século XVII

 A teoria cartesiana para a luz

 As contribuições de Hooke e Boyle

 O Tratado sobre a luz de Huygens

 O Óptica de Newton

 A Óptica do século XVIII

 O desenvolvimento da teoria ondulatória no século 

XIX



Óptica
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 O que é a luz?

 De onde e para onde ela se propaga?

 O que enxergamos existe de fato ou é uma sensação 

provocada?

 O que causam as cores?

 As cores são qualidades da luz? Ou propriedades 

originais?



Óptica
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 Desde a Antiguidade, já se conhecia alguns

princípios básicos de óptica.

 Euclides, por exemplo, já estabelecia que os raios

de luz se propagavam em linha reta.

(Bynum et. al., 1983, p. 234) 



Óptica
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 Ptolomeu demonstrou a igualdade de ângulos na

reflexão e pressupôs uma concepção inicial da lei

da refração.

(Bynum et. al., 1983, p. 234) 



Óptica
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 Ao contrário da distinção usual na Antiguidade, os

princípios de óptica eram considerados válidos

tanto no mundo sublunar quanto no supralunar.

 Até a época de Newton, que mais se dedicava à

óptica eram os astrônomos (ou aqueles que faziam

observações dos céus).

(Bynum et. al., 1983, p. 234) 



Óptica
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 Na Idade Média, Robert Grosseteste (c.1168-1253)

e Roger Bacon (1214-1294) ensinavam que a luz

era uma perturbação ou estado impresso no meio

por fontes incandescentes.

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 A perturbação se espalharia pelo olho, simulando a

sensação de luz (lux).

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 Na Renascença, o estudo sobre a luz foi estimulado

pelo renovado interesse tanto em astronomia

quanto na pintura.

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
11

 No início do século XVII, Kepler contribuiu para o

estudo dos fenômenos ópticos, publicando dois

livros sobre o assunto: Ad Vitelliionem

paralipomena (1604) e Dioptrice (1611)

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 Ele resumiu e estendeu os conhecimentos antigos

em óptica (incluindo uma boa aproximação da lei

da refração) e a perspectiva medieval.

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 Vale lembrar que algum tempo depois foram

inventados o telescópio e o microscópio, que

trouxeram um novo impulso para os estudos sobre

a luz.
(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 Nas décadas seguintes do século XVII, Renè

Descartes deu contribuições importantes para a

óptica lei de Snell-Descartes para a refração, por

exemplo.

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 Para Descartes, a luz seria uma pressão transmitida

através da matéria sutil até a retina, e então até a

mente, a qual produz as sensações.

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 Para ele, a luz se moveria quase instantaneamente 

 uso de um modelo balístico para a luz.

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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Óptica
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Óptica
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 Para Descartes, as cores estariam associadas a

diferentes rotações e velocidade das partículas do

meio.

(Bynum et. al., 1983, p. 235) 



Óptica
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 Na segunda metade do século XVII, outros

fenômenos ópticos foram descobertos e analisados.

 Difração (termo atual)

 Dupla refração (atualmente um caso de polarização)



Difração
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 Descoberta por Francesco Grimaldi (1618-1663).



Dupla refração
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 Descoberta por Erasmus Bartholinus (1625-1698).



Óptica
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No final do século XVII, concentraram-se os

principais estudos sobre óptica do período.

Newton 

Hooke 

Huygens 



Diferenciação
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 Teoria vibracional  ondas que provocam

vibrações no éter (geralmente não periódicas).

 Teoria corpuscular  partículas de luz sujeitas às

leis de Newton para a mecânica.

 Teoria ondulatória  teoria matemática de

movimento ondulatório (inclusão de conceitos de

frequência, comprimento de onda, amplitude...)



Hooke
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 Robert Hooke (1635-1703) foi um importante

filósofo natural do século XVII (embora

conheçamos muito pouco sobre ele).

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC



Hooke
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 Sua contribuição mais conhecida é a “lei de mola”:

𝐹 = −𝑘𝑥



Hooke
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 No entanto, Hooke fez muito mais que somente a

“lei da mola”.

 Tornou-se curador de experimentos da Royal Society

de Londres, em 1672.

 Ajudou a reconstruir Londres após o grande incêndio

de 1666 (junto com Christopher Wren).



Hooke
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 Como Curador de Experimentos da Royal Society,

Hooke tinha a responsabilidade de reproduzir os

experimentos descritos nos trabalhos enviados para

publicação nas Philosophical Transactions.



Hooke
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 Em 1665, publicou seu mais conhecido trabalho

(pelo menos em óptica): a Micrographia.

 Extenso estudo de observações

feitas com microscópios.

 Discussão de uma teoria sobre

a natureza da luz.



Hooke
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 Micrographia tratado sobre microscópios.

 Vegetais

 Insetos

 Neve

 Cores
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Hooke
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 Hooke também é bem conhecido por sua

controvérsia com Newton a respeito da natureza da

luz.

 Hooke foi o derrotado nesse episódio (em parte,

injustamente).



Hooke
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 Para Hooke, a luz branca do Sol seria uma sucessão

de pulsos não periódicos propagados pelo éter

gerados pelo movimento vibratório dos corpos

luminosos.

 A luz branca seria simples e homogênea.



Hooke
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Pulsos de luz



Hooke
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 As cores seriam geradas quando o pulso de luz se

torna oblíquo à direção de propagação.

 Quando o pulso toca a superfície de um corpo

refrator, ele sofreria uma espécie de resistência do

meio.



Hooke
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Hooke
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Parte do pulso que sofrerá 

mais resistência
Parte do pulso que sofrerá 

menos resistência

Meio refrator
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parte + fraca

parte + forte

AZUL

VERMELHO



Hooke
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O azul é uma impressão na retina de um pulso de luz

oblíquo e desordenado, cuja parte mais fraca precede, e

cuja parte mais forte segue. E, que o vermelho é a

impressão na retina de um pulso de luz oblíquo e

desordenado, cuja parte mais forte precede, e cuja parte

mais fraca segue.

Micrographia (Hooke)



Hooke
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 A sensação de diferentes cores na retina dependeria

da “força” das partes do pulso que chegassem ao

olho.

parte + fraca parte + forte

parte + forte parte + fraca

AZUL

VERMELHO

CORES INTERMEDIÁRIAS



Hooke
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 A teoria sobre a luz de Hooke:

 Admite apenas duas cores principais (azul e vermelho);

 Consegue explicar satisfatoriamente as cores

produzidas por refração (incluindo aquelas produzidas

após a passagem de luz branca por um prisma).



Hooke
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 Contudo, a principal deficiência da concepção de

Hooke é o fato de não sabermos exatamente qual é

a propriedade física que enfraquece os pulsos.

 Como ele admitia que os pulsos sempre estavam

com velocidades iguais em um determinado meio,

não fica claro onde esta sua fraqueza ou fortidão.



Hooke
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 Hooke também explicou as cores formadas por

películas finas.



Hooke
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 Ele foi o primeiro a apresentar um estudo

sistemático do fenômeno  hoje, ele é

curiosamente chamado de “anéis de Newton”.



Hooke
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 Atualmente, esse fenômeno é explicado pelo

conceito de interferência entre ondas luminosas.

Película de ar



Hooke
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 Ondas refletidas na primeira superfície da película interfeririam

construtivamente ou destrutivamente com as ondas refratadas pela

primeira superfície, refletidas pela segunda e novamente refratadas

pela primeira.
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Hooke
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 Hooke realizou experimentos com:

 Mica

 Líquidos de vários tipos pressionados entre duas

lâminas de vidro

 Bolhas

 Superfícies de metais



Hooke
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 Chamou o sistema de cores de anéis ou íris.

 Para explicá-los, pensou na ideia de mistura entre

os pulsos de luz.
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Pedaços de mica de várias espessuras

pulsos
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AMARELOVERMELHO
AZUL



Hooke
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 É um conceito de interferência? Não...

categoricamente NÃO!

 O conceito de interferência não existia na época e

seria um anacronismo dizer que Hooke pensou

nisso.



Hooke
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 Suas investigações sobre a luz representaram um

desenvolvimento maior da teoria vibracional.

 Seus experimentos são muito instrutivos e sua

explicação para o fenômeno das cores em filmes

finos está longe de absurda (embora com

limitações).



Huygens
56

 Christiaan Huygens (1629-1695) também discutiu a

natureza da luz.

 Sua teoria foi fortemente influenciada pela

concepção de Descartes.



Huygens
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 Suas primeiras publicações em 1651 e 1654

tratavam de problemas matemáticos.

 Cyclometriae (1651)

 De Circuli Magnitudine Inventa (1654)



Huygens
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 Huygens não acreditava na gravitação universal de

Newton... pensava nos turbilhões de Descartes.



Huygens
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 Em 1678, escreveu a obra Tratado sobre a luz,

publicada apenas em 1690.



Huygens
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 A luz seria uma forma de movimento da matéria.

[...] considera-se certo que a visão é excitada pela

impressão de algum movimento de uma matéria que

age sobre os nervos no fundo de nossos olhos e essa é

ainda uma outra razão para se crer que a luz

consiste em um movimento da matéria que se

encontra entre nós e os corpos luminosos.



Huygens
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 A luz seria constituída de ondas 
não periódicas.

 Como as percussões no centro 
dessas ondas não possuem uma 
sequência regular, também não 
se deve imaginar que as ondas 
sigam umas às outras por 
distâncias iguais [...].



Huygens
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 Os raios de luz podem se atravessar e se

influenciar.

Não deve parecer inconcebível, por outro lado, que

essa prodigiosa quantidade de ondas se atravesse

sem confusão e sem se apagarem umas às outras.



Huygens
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 Mas ondas poderiam se enfraquecer. Como

enxergaríamos então?

Mas o que pode inicialmente parecer muito estranho

e até inacreditável é que ondulações produzidas por

movimentos e corpúsculos tão pequenos possam se

propagar a distâncias tão imensas, como por

exemplo desde o Sol ou desde as estrelas até nós.



Huygens
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 Huygens discute o que ficou conhecido posteriormente

como “princípio de Huygens”.

Mas esse espanto cessará considerando-se que a uma

grande distância do corpo luminoso uma infinidade de

ondas, embora provenientes de diferentes pontos desse

corpo, unificam-se de modo que sensivelmente compõem

uma só onda, que consequentemente deve ter força

suficiente para se fazer sentir.



Huygens
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 A partir do ponto em que a onda foi gerada, ondas

secundárias surgiriam.

 As ondas secundárias se reforçam  frente de

onda.
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Ponto onde a onda foi gerada
Ondas secundárias 

são criadas

Ondas se reforçam

frente de onda



Huygens
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 As ondas não se interfeririam, no sentido atual da

palavra ondas fracas e fortes.

 A partir desse princípio, Huygens explica:

 Refração

 Reflexão

 Refração na atmosfera

 Dupla refração.



Huygens
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Mostraremos primeiramente como se explica a

reflexão da luz por essas mesmas ondas, e por que

ela conserva a igualdade dos ângulos.
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Onda de luz

Espelho

nova onda
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o mesmo acontece com todos os 

outros pontos
nova frente de onda
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Lei da reflexão

Semelhança de triângulos



Huygens
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Da mesma forma que os efeitos da reflexão foram

explicados pelas ondas de luz refletidas na superfície dos

corpos polidos, explicaremos a transparência e os

fenômenos da refração pelas ondas que se propagam

dentro e através dos corpos diáfanos (tanto sólidos –

como o vidro – quanto líquidos – como a água, os óleos,

etc.).
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onda

meio refrator
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AN = 2/3 AG

Ondas se propagam 

mais lentamente
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1

2

2

1

DAE           BC              V1

NAF           AN               V2

Lei da refração
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 No Tratado, Huygens também abordou o fenômeno

da dupla refração.



Huygens
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 O fenômeno ocorre em materiais como calcita,

gelo, quartzo...



Huygens
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 Hoje entendemos o fenômeno como devido a uma

propriedade do sólido anisotropia óptica.

 O sólido polariza o raio de luz.



Huygens
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 Um raio tem uma refração ordinária (obedecendo à

lei de Snell-Descartes) e outro uma refração

extraordinária (que não obedece à lei).



Huygens
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 O fenômeno foi descoberto por Erasmus

Bartholinus (1625-1698) ao analisar o cristal-da-

Islândia (calcita).



Huygens
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 Nenhuma das explicações modernas existia naquela

época  aliás, Bartholinus só descreveu o

fenômeno, sem elaborar um modelo explicativo.

 Huygens tenta explicar a dupla refração utilizando

como base seu “princípio”.



Huygens
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 O fenômeno tinha um papel central na teoria de

Huygens.

 Se ele mostrasse que o “princípio de Huygens”

valia tanto para a refração ordinária quanto

para a extraordinária, isso seria uma evidência

importante para comprovar a validade de sua

teoria.



Huygens
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 Huygens pensou em duas emanações de ondas pelo cristal.

Como existiam duas refrações diferentes, concebi que haviam
também duas diferentes emanações de ondas de luz e que uma
podia ocorrer na matéria etérea espalhada no corpo do cristal. [...]
Atribui essa emanação de ondas à refração regular que se observa
nessa pedra, supondo que essas ondas tivessem a forma esférica
ordinária [...]. Quanto à outra emanação que deveria produzir a
refração irregular, experimentei verificar o que ocorreria com
ondas elípticas, ou melhor, esferoidais. Supus que elas se
propagassem indiferentemente tanto na matéria etérea distribuída
dentro do cristal quanto nas partículas que o compõem, conforme a
última maneira pela qual expliquei a refração.



Huygens
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 Refração ordinária  propagada pelo meio etéreo.

 Refração extraordinária  propagada pelo meio

etéreo e pelas partículas do sólido.

Percepção do papel decisivo do cristal



Huygens
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 Resolveu experimentar o uso de ondas esferoidais

para explicar o fenômeno.



Huygens
88

 Deu certo!



Huygens
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 Também conseguiu adequar as ondas esferoidais à

explicação do fenômeno no caso de uma incidência

oblíqua dos raios.

 As explicações para as duas refrações

correspondiam  isso foi importante para

consolidar o “princípio de Huygens” como válido.



Huygens
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 Na parte final, Huygens abordou uma variação do

fenômeno, ainda desconhecida.

 Ao colocar dois cristais-da-Islândia um acima do

outro, com suas seções principais paralelas entre si,

Huygens percebeu que os raios ordinário e

extraordinário surgidos no primeiro cristal

permaneciam com este comportamento no segundo.



Huygens
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Huygens
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 Se as seções dos cristais inferiores fossem giradas a 90º
em relação às seções dos cristais superiores, um
fenômeno ainda mais estranho ocorria: o raio que
sofreu uma refração ordinária no primeiro cristal
apresentava uma refração extraordinária no segundo e
vice-versa.

 Caso as seções fossem colocadas em outras posições
aleatórias entre si, os raios ordinário e extraordinário
vindos do primeiro se dividiam novamente no segundo,
originando mais duas refrações.



Huygens
93

[...] parece que somos obrigados a concluir que as ondas
de luz, por haver passado pelo primeiro cristal, adquirem
certa forma ou disposição pela qual, ao encontrar a
estrutura do segundo cristal em certas posições, podem
colocar em movimento as duas matérias diferentes que
correspondem aos dois tipos de refração; e ao encontrar
esse segundo cristal em uma outra posição, elas só podem
nele mover uma dessas matérias. Mas não encontrei até
agora nada que me satisfaça para indicar como isso
ocorre.



Huygens
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 Huygens parece ter encarado a descoberta como
um grande problema a ser resolvido e adequado à
sua explicação anterior, utilizando ondas esféricas e
esferoidais.

 Ele provavelmente percebeu que atribuir
unicamente ao cristal a causa da dupla refração não
seria suficiente para explicar este novo fenômeno,
sendo levado a admitir também um efeito no
próprio pulso de luz.



Huygens
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 A explicação de Huygens para a dupla refração

apresentou um forte argumento a favor da

concepção vibracional.

 Mas a descoberta desse novo fenômeno abalou a

argumentação de Huygens, sendo obrigatória a

inclusão de uma propriedade intrínseca dos raios 

o que Newton fez.



Huygens
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 Embora matematicamente bem desenvolvida, a

concepção de Huygens também falhou por não

apresentar uma discussão sobre cores.

 Newton também superou essa lacuna.



Newton
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 Newton estudou por muito

tempo a natureza da luz e das

cores.

 Seu trabalho como professor na

Universidade de Cambridge era

justamente ensinar óptica.

 Optical lectures  conjunto das

aulas de Newton.



Newton
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 Seu primeiro artigo foi sobre óptica, publicado em

1672 nas Philosophical Transactions da Royal

Society.
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 Neste artigo, Newton descreve alguns experimentos

com prismas e propõe a ideia de que a luz branca

do Sol seria uma mistura heterogênea de raios

coloridos.

 O artigo gerou muita controvérsia na época 

críticas de Hooke e Huygens.



Newton
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 Neste artigo, Newton realizou seus famosos

experimentos com prismas.



Nova teoria
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 Newton sofreu duras críticas na época (e não

gostou).

 Em 1675, enviou outros dois trabalhos para a Royal

Society, que não foram publicados na época.

 Hipótese da luz

 “Discurso das observações”



Óptica
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 O principal trabalho de Newton sobre luz e cores é

o Óptica.

 4 edições ao todo (em inglês): 1704, 1717-18, 1721

e 1730, todas elas com adições e revisões de

Newton.



Óptica
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 O Óptica é dividido em três livros:

 Livro I: composição da luz branca, cores dos objetos

 Livro II: anéis de cores em películas finas, cores dos

objetos

 Livro III: “inflexão” da luz (difração), Questões



Óptica
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 A redação do livro teve vários estágios ao longo

das décadas posteriores a 1672.

 Há evidências que indicam que Newton pretendia

escrever quatro livros para o Óptica.

 No “Livro IV”, Newton pretendia discorrer sobre a

existência de forças de curto alcance entre a luz e os

corpos, unindo suas duas grande áreas de trabalho:

mecânica e óptica.



Óptica
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 O livro tem um forte caráter experimental e

indutivista.

Meu objetivo neste livro não é explicar as propriedades

da luz por hipóteses, mas propô-las e prová-las pelo

raciocínio e por experiências [...].

 Nem sempre Newton conseguiu isso.



Óptica – Livro II
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 O conteúdo desse livro não é tão conhecido do

grande público.

 O tema principal desse livro é a formação de anéis

coloridos em películas finas (que já havia sido

estudado por Hooke).



Óptica – Livro II
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Óptica – Livro II
109



Óptica – Livro II
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Óptica – Livro II
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No Livro I abstive-me de tratar dessas cores porque

pareciam mais difíceis de considerar e não eram

necessárias para estabelecer as propriedades da luz ali

discutidas. Mas como elas podem levar a outras

descobertas para completar a teoria da luz [...], faço aqui

um exame delas [...].



Óptica – Livro II
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 Newton fez experimentos pressionando duas lentes.

À mancha central transparente produzida pelo contato

dos vidros sucediam-se o azul, o branco, o amarelo e o

vermelho. [...] O próximo circuito de cores que cercavam

imediatamente estas era composto de violeta, azul, verde,

amarelo e vermelho [...].



Óptica – Livro II
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Óptica – Livro II
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 Newton foi capaz de medir a espessura do filme

fino.

Para determinar o intervalo dos vidros, ou a espessura do

ar interjacente pelo qual cada cor era produzida, medi os

diâmetros dos primeiros seis anéis na parte mais lúcida

de suas órbitas e, elevando-os ao quadrado, verifiquei que

seus quadrados estavam na progressão aritmética dos

números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11.



Óptica – Livro II
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[…] Medi também os diâmetros dos anéis escuros ou

fracos entre as cores mais lúcidas e verifiquei que seus

quadrados estavam na progressão aritmética dos números

pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

 Newton foi capaz de demonstrar que o

aparecimento dos anéis era periódico.



Óptica – Livro II
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R

d

D

𝒅 =
𝑫𝟐

𝟖𝑹
Relação sagital



Óptica – Livro II
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Óptica – Livro II
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Óptica – Livro II
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Óptica – Livro II
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 A partir disso, Newton relacionou os anéis de cores

com as cores dos objetos.

As partes transparentes dos corpos, de acordo com seus

vários tamanhos, refletem raios de uma cor e transmitem

os de outra cor pela mesma razão por que as lâminas finas

ou as bolhas refletem ou transmitem esses raios. E

considero esta a razão de todas as suas cores.



Óptica – Livro II
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 A intenção de Newton era unir os modelos

explicativos dos dois fenômenos.



Óptica – Livro II
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 Newton, então, elaborou a teoria dos estados de

fácil transmissão e fácil reflexão.

“O motivo pelo qual a superfície de todos os corpos

espessos transparentes refletem parte da luz que sobre

eles incide e refratam o restante é que alguns raios,

em sua incidência, estão em estados de fácil reflexão

e outros em estados de fácil transmissão.”



Óptica – Livro II
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Óptica – Livro II
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 Há uma série de questões metodológicas

envolvidas na composição do Livro II do Óptica.

 Newton utilizou muitas hipóteses e métodos

especulativos para redigir esse livro, o que

contrariava o que geralmente defendia em público.



Óptica – Livro II
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 Dentre os métodos especulativos estava a

transdução  leis e propriedades dos corpos

macroscópicos são utilizadas para caracterizar

o comportamento das partículas microscópicas

imperceptíveis dos corpos.



Óptica – Livro II
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cores (macroscópico) corpúsculos da matéria 

(microscópico)



Óptica – Livro III
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 Neste livro, Newton analisou o fenômeno de

“inflexão” da luz (difração, em linguagem atual).

 Também descreveu suas famosas Questões.



Óptica – Livro III
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 Descreveu vários experimentos com facas e fios de

cabelo.



Óptica – Livro III
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 Afirmou que o fenômeno seria consequência de

uma ação entre os raios de luz e os objetos, que não

foi especificada.



Óptica – Livro III
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 Finalizando o Livro III (e o Óptica), Newton descreveu
suas famosas Questões.

 Por serem questões, Newton teve a liberdade de colocar
ideias que não conseguiria “provar”, segundo seu método
indutivo.

 É nessa parte do Óptica que vemos as verdadeiras
concepções de Newton sobre a natureza da luz.

 Várias dessas questões foram adicionadas em outras
edições do Óptica.



Newton
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 Um dos fenômenos discutidos nas Questões foi a

dupla refração.

 Isso indica que:

 Newton não teve tempo de estudar completamente o

fenômeno;

 Porém, ele pôde apresentar suas “reais” ideias sobre

como ele ocorria.



Newton
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 Questão 25

Não há outras propriedades originais dos raios de luz,

além daquelas já descritas? Exemplo de outra propriedade

original, temo-lo na refração do cristal-da-islândia,

descrita primeiro por Erasmus Bartholinus e depois, com

mais exatidão, por Huygens em seu livro De la Lumière
[Tratado sobre a Luz].



Newton
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 Refutação imediata ao modelo de Huygens.

 Segundo Newton, a tendência para que a dupla

refração ocorresse estava na própria luz.

 A dupla refração seria uma evidência contra as

concepções vibracionais, que implicavam na

modificação da luz de alguma forma pelo corpo

refrator.



Newton
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 Regra para traçar o raio extraordinário (errada).
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 Provavelmente, ele procurou estabelecer uma

explicação mais fácil que os esferoides de

Huygens.



Newton
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 Nos trechos seguintes, abordou o fenômeno descoberto
por Huygens.

Há, portanto, uma diferença original nos raios de luz por
meio da qual alguns raios nessa experiência são
constantemente refratados da maneira usual e outros da
maneira extraordinária; pois se a diferença não fosse original,
mas resultasse de novas modificações impressas nos raios em
sua primeira refração, ela seria alterada por novas
modificações nas três refrações seguintes, ao passo que não
sofre alteração, mas é constante e tem o mesmo efeito sobre os
raios em todas as refrações.



Newton
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 O fato da luz manter um padrão seria uma

evidência de que ela possuía uma propriedade

original (além da cor e dos estados).

 Newton se aproveitou do discurso de Huygens

sobre sua incapacidade de compreender o

fenômeno recém-descoberto como uma evidência

de que realmente seu modelo vibracional para a luz

não poderia dar conta da dupla refração.



Newton
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Até aqui ninguém tentou (que eu saiba) explicar a
refração extraordinária do cristal-da-islândia pela
pressão ou movimento propagados, exceto Huygens, que
para esse fim imaginou dois meios vibratórios distintos
dentro desse cristal. Mas, quando examinou as refrações
nos dois pedaços sucessivos desse cristal e encontrou-as
tal como está mencionado acima, confessou-se
embaraçado para explicá-las. [...] não pôde dizer que
modificações poderiam ser essas, nem imaginar qualquer
coisa satisfatória sobre esse ponto.



Newton
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 Questão 26

Não têm os raios de luz vários lados, dotados de várias

propriedades originais?

 De acordo com Newton, não haveria dois tipos de

raios, mas duas possíveis orientações dos “lados”

dos raios em relação ao cristal.



Newton
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 Os raios de luz teriam quatro lados ou quatro

quartos, dois fazendo com que o raio fosse

refratado ordinariamente e dois causadores da

refração extraordinária.

E

E

O

O



Newton
142

 Os “lados” estariam nos raios de luz desde sua primeira
emissão dos corpos luminosos, ou seja, essa não seria
uma propriedade adquirida ao entrar no corpo refrator.

Se os lados dos raios são posicionados da mesma maneira em
relação a ambos os cristais, ele é refratado da mesma maneira
em ambos; mas se o lado do raio voltado para o lado da
refração extraordinária do primeiro cristal estiver a 90 graus
do lado do mesmo raio voltado para o lado da refração
extraordinária do segundo cristal [...], o raio será refratado
de maneiras diversas nos diversos cristais.



Newton
143

 Lado do cristal?

E

E



Newton
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Portanto, todo raio pode ser considerado como tendo
quatro lados ou quatro quartos, dois dos quais, opostos
um ao outro, fazem com que o raio tenda a ser refratado
da maneira extraordinária, na medida em que ambos são
girados em direção aos lados da refração extraordinária;
e os outros dois, sempre que ambos são girados em direção
ao lado da refração extraordinária, não fazem com que
ele tenda a ser refratado de outra maneira que não a
usual. Os dois primeiros podem, portanto, ser chamados
de lados da refração extraordinária.



Newton
145

E

E

Raio 2

Raio 1

E

E

O
O

O

O

E
E
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EE

Raio 2

Raio 1

E

E

O
O

O

O

E
E



Newton
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 Não seria necessário, segundo Newton, pensar que o
cristal alteraria características dos raios luminosos;
bastaria assumir que existiria uma propriedade original
da luz que seria responsável pelo fenômeno e que ela
teria algum tipo de associação com propriedades do
cristal.

 A partir disso, Newton soube explicar não somente a
dupla refração em si, mas também o fenômeno
descoberto por Huygens com o uso de dois cristais-da-
Islândia.



Newton
148

 Newton também utilizou a dupla refração para

defender uma concepção corpuscular para a luz 

isso era importante e só foi possível porque ele

abordou o fenômeno nas Questões.

 A ideia de que a luz tem quatro lados ou quatro

quartos implica, quase necessariamente, na

suposição de ela tem uma forma e dimensão

definidas.



Newton
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 Questão 29

Os raios de luz não são corpos minúsculos emitidos pelas

substâncias que brilham?



Newton
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 Questão 29

E, desde que o cristal, por sua disposição ou virtude, não age sobre
os raios, a não ser quando um dos seus lados de refração
extraordinária se volta para esse lado, isso prova que há uma
virtude ou disposição nesses lados dos raios que respondem e
simpatizam com aquela virtude ou disposição do cristal como os
polos de dois imãs respondem um ao outro. [...] Não digo que essa
virtude seja magnética: ela parece ser de outro tipo. Digo apenas
que, o que quer que ela seja, é difícil conceber como os raios de luz,
a não ser que sejam corpos, podem ter uma virtude permanente em
dois de seus lados e não nos outros, e isso sem ter nenhuma relação
com suas posições relativas ao espaço ou meio através do qual eles
passam.



Newton
151

 Algumas considerações importantes:

 Newton não discutiu completamente o fenômeno.

 Embora a ideia de “lados da luz” sirva para corroborar

a concepção corpuscular, ele nunca defendeu

abertamente isso.



Newton
152

 Os argumentos apresentados são, em si, obscuros,

não permitindo uma visualização mais precisa de

como ele entendia o conceito de lados  Newton

não apresentou figuras acerca dos lados.

 Além disso, a explicação por meio do conceito de

lados da luz é deficiente em relação à explicação de

Huygens.



Newton
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 A crítica que Newton fez à explicação do fenômeno

por meio de uma concepção vibracional também é

limitada.

 Pode-se pensar que o cristal imprime uma

modificação na luz na sua primeira incidência e

esta se mantém nas passagens sucessivas por

outros cristais.



Newton
154

 Por fim, mesmo que Newton tenha rejeitado uma

concepção vibracional por ela supor que os raios

seriam modificados pelo cristal, ele pareceu notar que

este último tinha um papel fundamental no fenômeno.

 O fato dos lados da luz serem girados em direção aos

lados do cristal – assim como os polos de um imã se

orientam em relação aos polos de outro imã – implica

que o cristal age efetivamente sobre o raio.



Newton
155

 Nenhum desses problemas (em relação ao conceito

de lados e em relação à óptica newtoniana como

um todo) foram considerados importantes pelos

seguidores de Newton.

 A óptica newtoniana era, SIM, melhor e mais bem

estruturada que as outras.



Newton
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 Contudo, os seguidores de Newton a

transformaram em algo diferente  investiram na

relação entre mecânica e óptica.

 Como veremos, a óptica do século XVIII foi

dominada por modelos mecânicos para a luz.
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