
Fı́sica
Aula 11 – Fı́sica Moderna
por Eslley Scatena

V
eremos nesta aula como a evolução da
descrição da luz conduziu à descoberta
da mecânica quântica.

Espectro Eletromagnético

A descrição dos comportamentos da luz dada pela
óptica geométrica funciona muito bem quando as
grandezas envolvidas possuem escalas de tamanho
da ordem de 10−6 metros, ou seja, da ordem de µm.
Para fenômenos que ocorram em escalas menores de
tamanho, alguns efeitos diferentes do previsto pela
teoria geométrica começam a aparecer. Dois deles,
em especial, evidenciam a necessidade de descrever-
mos a luz como algo de caráter ondulatório. São os
experimentos de interferência e difração.

Para tanto, vamos definir algumas quantidades
importantes para o estudo de fenômenos ondulatórios.

Figura 1: Uma onda.

De acordo com a Figura 1, definimos a distância
entre duas cristas da onda como sendo o comprimento

de onda, designado pela letra grega λ. O quanto a
onda se desloca no eixo y é chamado de amplitude da
onda. A relação entre o comprimento de uma dada
onda e a frequência f com a qual ela oscila nos dá a
velocidade com a qual a onda se propaga, ou seja,

v = λf.

Duas ondas que tenham sido geradas pela mesma
fonte podem interferir entre si, dando origem a uma
nova onda com amplitude maior ou menor que as on-
das originais. O desenho abaixo mostra o fenômenos
da interferência. Vemos que para obtermos uma

Figura 2: À esquerda, temos uma interferência constru-
tiva: as duas ondas de baixo se combinam para
dar origem a onda de cima, com uma ampli-
tude maior que as ondas originais. À direita,
as duas ondas de baixo se anulam, de tal forma
que a onda resultante tem uma amplitude nula.

interferência construtiva, é necessário que as cris-
tas (picos) das ondas coincidam. Caso contrário, as
interferências serão destrutivas.

Interferência e Difração

Em 1801, um experimento conduzido por Thomas
Young demonstrou que a luz precisava ser descrita
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Figura 3: As linhas vermelhas mostram as frentes de
onda da luz, assim como o pico das ondas que
chegam à praia. Quando estas ondas passam
pelas fendas, é como se cada uma das fendas
fosse agora uma nova fonte de luz (esse é o
chamado prinćıpio de Huygens). Em seguida,
vemos que as frentes de onda que saem das
fendas passam a interagir entre si, no que
chamamos de interferência. As linhas azuis
mostram os pontos nos quais as frentes de onda
coincidem, dando origem a uma interferência
construtiva.

com um caráter ondulatório. O chamado “experi-
mento da fenda dupla” considerava a seguinte si-
tuação: um feixe de luz é projetado contra uma
placa, que possui duas fendas, muito finas. A luz,
então, passa através destas fendas e é projetada num
anteparo. O que esperaŕıamos observar em tal ex-
perimento? Caso a luz se constitúısse de part́ıculas,
esperaŕıamos ver duas regiões bem iluminadas, pois
a luz passaria pelas fendas e atingiria o anteparo ao
fundo, criando “imagens” das fendas. No entanto,
experimentalmente, não é isso que acontece quando
as fendas são muito pequenas.

O que observamos são padrões alternados proje-
tados no anteparo, regiões com luz e outras sem,
escuras. O mais estranho ainda: esperaŕıamos que a
área logo atrás da região entre as fendas não fosse
iluminada mas, no entanto, esta região é justamente
a que possui mais luz incidindo sobre a mesma.

Para explicar tal fenômeno, uma descrição ondu-
latória da luz faz-se necessária. Conforme a figura
acima, se considerarmos que a luz se comporta como
uma onda, podemos descrevê-la como frentes de onda.
Embora tenhamos visto já que os raios de luz não
interagem entre si (prinćıpio da independência dos
raios de luz ), nesta situação aqui temos um feixe de
luz interagindo com ele mesmo! Nas regiões onde
as frentes de onda (os picos da onda) se encontram,
temos interferência construtiva, e a intensidade da
luz aumenta. Nas regiões onde os vales das ondas
se encontram, temos interferência destrutiva, e a

intensidade de luz diminui.

Um bom jeito de visualizarmos esta situação, é
analisar os seguintes diagramas: Vemos no diagrama

Figura 4: Geometria do experimento da fenda dupla.

acima duas linhas mostrando a trajetória das ondas
emergindo das fendas, e se propagando em direção
ao anteparo. Podemos notar que a onda que passa
pela fenda de baixo tem que percorrer uma distância
s a mais que a onda de cima para chegar no mesmo
ponto P, que fica a uma altura y da linha EC, que
divide a distância d entre as fendas pela metade. A
distância entre as fendas e o anteparo é L.

Figura 5: Um feixe de luz incide sobre duas fendas se-
paradas por uma distância d.

Para que haja interferência construtiva quando as
ondas se encontram, é preciso que os picos coinci-
dam entre si. A única forma disso acontecer nesta
situação, é se a distância s percorrida a mais pela
onda de baixo seja um múltiplo do comprimento de
onda λ da luz incidente. Por outro lado, podemos ver
na Figura 4, pelo triângulo reto ADB, que s = d sin θ,
ou seja, para que haja interferência construtiva, pre-
cisamos que kλ = d sin θ, onde k é um número inteiro
positivo (k = 1, 2, 3, . . .). Por outro lado, podemos
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ver também pela mesma figura que

tan θ =
y

L

e, quando L� d, podemos fazer tan θ ≈ sin θ, de tal
forma que

sin θ =
y

L
.

Juntando as equações anteriores, encontramos a se-
guinte relação

kλ = d
y

L
,

ou seja, os pontos y nos quais ocorrerão interferência
construtiva na tela serão dados por

y = kλ
L

d
. (1)

Um fenômeno semelhante ocorre quando temos não
duas, mas um número grande de fendas, chamado
de rede de difração. Nesta situação, a relação entre
as posições das interferências construtivas se altera
um pouco, mas o prinćıpio é o mesmo. É importante
notar que a distância d deve ser da mesma ordem de
grandeza que o comprimento de onda da luz, λ, para
que estes fenômenos ocorram.

1 O Espectro da Luz Visı́vel

Após o sucesso do experimento de Young, os estudos
sobre o caráter ondulatório da luz prosseguiram, e já
em 1814 Joseph Fraunhofer inventou o espetroscópio.
O prinćıpio de funcionamento do espectroscópio é
a interferência e a difração: um feixe de luz passa
por uma rede de difração e, no anteparo, podemos
visualizar os padrões de interferência. Chamamos
este padrão de espectro da luz viśıvel. Podemos ver,
conforme a Figura 13, que ele se assemelha ao arco-
ı́ris. No entanto, Fraunhofer logo percebeu que fontes
de luz diferentes apresentavam espectros diferentes.
Ele fez isso analisando a luz de velas, a luz do Sol e de
outras estrelas. O espectro da luz solar, desenhado
por ele, é representado na Figura 13 Podemos notar

Figura 6: Espectro da luz solar.

que nesse espectro existem pequenas faixas escuras, e

foi justamente isso que intrigou Fraunhofer. O padrão
apresentado por estas linhas escuras era diferente
para certos tipos de fontes luminosas. Podemos ver
que a posição em que cada parte do espectro está
corresponde a uma distância y como aquela dada pela
equação 1. Além disso, pela equação 1 podemos ver
também que esta posição y depende do comprimento
de onda da luz incidente também, λ. Com isso,
pode-se ver que para cada comprimento de onda
corresponde uma cor! Mais ainda, podemos calcular
este comprimento de onda se soubermos a distância
entre as fendas. Com isso, chegamos a conclusão que
o espectro da luz viśıvel é da ordem de 10−9 nm.

Foi só no final do século XIX, que James C.
Maxwell publicou seus resultados sobre o eletromag-
netismo, no qual ele propunha que as ondas de luz
fossem, na verdade, ondas eletromagnéticas. Aque-
las ondas que possúıam um comprimento de onda
400 nm < λ < 700 nm, aproximadamente, seriam as
ondas viśıveis. No entanto, comprimentos de onda
maiores e menores existem, mas não podemos vê-
los. Contudo, é posśıvel sentirmos outros tipos de
radiação eletromagnética, como o calor por exemplo.
O calor pode ser percebido como a emissão de uma
radiação eletromagnética chamada de infravermelho
e possui, como o nome diz, uma posição abaixo do
vermelho. Na outra ponta do espectro temos a ra-
diação ultravioleta, que vai além do azul e violeta.
A figura abaixo ilustra o espectro eletromagnético
completo.

Figura 7: O espectro eletromagnético: note que a luz
viśıvel compreende somente uma parte pequena
do espectro

.

Vemos, portanto, que tanto as ondas de rádio, TV,
microondas, raio-x, raio-gama e luz viśıvel fazem
parte do mesmo fenômeno f́ısico, o espectro eletro-
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magnético.

Radiação de Corpo Negro

Enquanto os estudos sobre o espectro eletro-
magnético dos corpos seguiam, um fenômeno f́ısico
chamado de radiação de corpo negro não podia
ser explicado somente pela teoria das ondas eletro-
magnéticas. A radiação de corpo negro é aquela
emitida por um corpo que assumimos absorver toda
a energia que é fornecida a ele, e a re-emite na forma
de radiação eletromagnética (um corpo em equiĺıbrio
térmico com o ambiente). O Sol (ou qualquer outra
estrela) pode ser aproximado por um corpo negro,
por exemplo.

Ao analisarmos o espectro de um corpo negro,
vemos que o pico de intensidade se dá para um de-
terminado comprimento de onda, e o mesmo varia
com a temperatura. Podemos pensar num carvão
aquecido, que ao ficar incandescente tem sua cor al-
terada de vermelho para amarelado, por exemplo. É
justamente este comportamento de um espectro que
varia com a temperatura que não podia ser explicado
somente com a teoria eletromagnética.

Figura 8: Exemplo de radiação de corpo negro.

Planck encontrou a solução propondo que a energia
emitida por este corpo negro fosse, de certa forma,
emitida em pacotes de energia, que ele chamou de
quanta. Uma analogia simples é a seguinte: ao che-
gar na padaria você compra um número quantizado
de pães (1 pão, 2 pães, 3 pães) e não um número
cont́ınuo de pães (1,77 pães). É isso que a quan-
tização quer dizer, que os pacotes de energia vem
em múltiplos inteiros de uma quantidade que chama-
mos de constante de Planck, designada pela letra h.
Como podemos caracterizar qualquer onda do espec-
tro eletromagnético em termos do seu comprimento
de onda, também podemos fazê-lo pela frequência, já
que c = λf , onde c é a velocidade da luz, a mesma

para qualquer radiação eletromagnética. Então po-
demos falar de uma radiação eletromagnética de
comprimento de onda λ ou de frequência f(= c/λ).

Planck propôs que a energia emitida pelo corpo
negro fosse proporcional à múltiplos da constante h
e da frequência da onda de luz emitida, de tal forma
que a energia associada a cada frequência seria dada
por

E = hf.

Esta é a origem da Mecânica Quântica. Com
base nessa relação, veremos que Bohr, Einstein e De
Broglie estenderam o conceito de quanta e obtiveram
resultados surpreendentes para explicar fenômenos
até então sem entendimento.

Efeito Fotoelétrico

Um dos fenômenos que deram origem à mecânica
quântica é o chamado efeito fotoelétrico, no qual um
feixe de luz atinge uma superf́ıcie metálica e conse-
gue arrancar elétrons da mesma, dáı o nome. Este
fenômeno é importante pois veremos que uma des-
crição da luz como uma onda não será mais suficiente
para explicarmos o experimento, sendo que teremos
que recorrer à regra de quantização de Planck para
descrevê-lo. Esta foi a proposta de Einstein, em
1905.

Vamos entender como funciona o experimento, con-
forme o diagrama a seguir:

Dentro de um tubo à vácuo, temos duas placas
metálicas, uma chamada de placa emissora e outra
de placa coletora. Estas placas estão ligadas num
circuito conectado à uma bateria, de tal forma que é
posśıvel criar uma tensão V entre as placas e, caso
haja alguma corrente (elétrons se movendo), pode-
mos detectar com o aux́ılio do ampeŕımetro. O que
é verificado experimentalmente é que quando uma

Pré–UFSC • http://preufsc.blumenau.ufsc.br/ página 4 de 8



fonte de luz incide sobre a placa emissora, eventual-
mente nota-se uma corrente passando pelo circuito,
indicando que elétrons da placa emissora estão se
deslocando em direção da placa coletora.

Dependendo do comprimento de onda de luz uti-
lizado, da intensidade da luz e do metal da placa
emissora, teremos correntes diferentes. Ao aplicar-
mos uma diferença de tensão entre as placas, de tal
forma que a placa coletora fique carregada positiva-
mente, a mesma atrairá os elétrons da placa emissora
em sua direção, dando origem a uma corrente elétrica.
Mas como os elétrons saem da placa emissora?

Os elétrons são arrancados da placa emissora de-
vido à energia recebida pela luz. Quanto mais energia
a luz fornecer ao sistema, maior será a corrente ob-
servada. Contudo, do ponto de vista da teoria eletro-
magnética, a energia de uma onda eletromagnética
seria proporcional à sua intensidade, então basta-
ria aumentar a intensidade da luz para aumentar a
corrente. De fato, isso é observado. No entanto, é
verificado também que para certos comprimentos de
luz, não importa a intensidade utilizada, nenhuma
corrente é observada. Isso levou Einstein a propor
a quantização de Planck: a energia seria proporcio-
nal à frequência da luz utilizada, então ondas com
maior frequência1 teriam mais energia, e ondas com
baixa frequência teriam pouca energia, de tal forma
que elas não conseguiriam arrancar elétrons da placa
emissora.

A explicação de Einstein foi a seguinte: a ener-
gia inicial do nosso sistema é aquela fornecida pela
luz, e é dada pela relação de Planck, E = hf , onde
h = 6, 62 × 10−34 J·s é a constante de Planck. No
entanto, para arrancar um elétron da superf́ıcie do
metal é preciso vencer a energia que o mantém preso
eletricamente ao mesmo, de tal forma que a con-
servação da energia nos dá a seguinte expressão,

hf = Ec +W,

onde Ec é a energia cinética que o elétron recebe, e
W é a energia necessária para arrancar o elétron do
metal, chamada de função trabalho, às vezes escrita
como φ.

A equação anterior pode ser reescrita como

Ec = hf −W,

a qual é a equação de uma reta com coeficiente
angular h e coeficiente linear −W . Um gráfico desta
equação nos dá

1maior frequência corresponde a menor comprimento de onda,
f = c/λ.

A equação acima nos diz o seguinte: a energia
cinética máxima de um elétron será dada pela energia
da luz incidente menos a energia necessária para
arrancar o elétron do metal. Assim, existe uma
frequência f mı́nima da luz incidente para arrancar
o elétron do metal, não dependendo da intensidade.
Chamamos de fóton a part́ıcula de luz com energia
dada por E = hf , dáı o nome efeito fotoelétrico.

O efeito fotoelétrico é amplamente utilizado em
componentes eletrônicos. De fato, as câmeras de
celular, por exemplo, fazem um uso direto deste
efeito: a luz do objeto fotografado incide sobre o
sensor da câmera do celular, este fóton arranca um
elétron da superf́ıcie metálica do sensor, gerando
uma corrente elétrica que pode, posteriormente, ser
interpretada como um pixel.

Dualidade onda-partı́cula

Vimos como em menos de 100 anos a descrição da
luz passou de ser geométrica para ondulatória para,
logo no ińıcio do século XX, ser descrita como uma
part́ıcula, o fóton.

Estes fenômenos curiosos da mecânica quântica
levaram De Broglie, em 1924, a conjecturar se obje-
tos que antes nós tratávamos como part́ıculas não
poderiam ser descritos por ondas. De fato, baseado
na teoria desenvolvida por Einstein, temos uma de
suas equações mais famosas,

E = mc2.

Esta equação diz que uma part́ıcula de massa m
possui uma energia E proporcional ao quadrado da
velocidade da luz e a sua massa. Esta equação pode
ser reescrita (e aqui omitimos a demosntração) de tal
forma que a energia seja proporcional à quantidade
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de movimento de um corpo, q, da forma

q =
E

c

. Como a hipótese de Planck nos diz que E = hf , a
equação anterior se torna

q =
hf

c
.

Ainda, temos que f
c = 1

λ , então q = h
λ , ou seja,

λ =
h

q
.

Esse é o chamado comprimento de onda de De
Broglie. Segundo esta relação, qualquer corpo
com uma quantidade de movimento q possui um
comprimento de onda associado, de tal forma que
os corpos podem ser descritos como onda e como
part́ıcula, na chamada dualidade onda-part́ıcula. De
fato, em 1927 Davisson e Germer realizaram um
experimento mostrando que o elétron sofria uma
interferência semelhante aquela que vimos no ińıcio,
para a luz, comprovando o caráter ondulatório do
elétron.

Exemplo – (UFSC 2015)
As ondas eletromagnéticas, como a luz e as ondas
de rádio, têm um “sério problema de identidade”.
Em algumas situações apresentam-se como onda, em
outras, apresentam-se como part́ıcula, como no efeito
fotoelétrico, em que são chamadas de fótons. Isto é
o que chamamos de dualidade onda-part́ıcula, uma
das peculiaridades que encontramos no universo da
F́ısica e que nos leva à seguinte pergunta: “Afinal, a
luz é onda ou part́ıcula?”. O mesmo acontece com
um feixe de elétrons, que pode se comportar ora
como onda, ora como part́ıcula.

Com base no que foi exposto, assinale a(s) pro-
posição(ões) CORRETA(S).

Figura 9

01. Um feixe de elétrons incide sobre um obstáculo
que possui duas fendas, atingindo um anteparo e
formando a imagem apresentada na figura acima. A
imagem indica que um feixe de elétrons possui um
comportamento ondulatório, o que leva a concluir

que a matéria também possui um caráter duaĺıstico.

02. O fenômeno da difração só fica evidente
quando o comprimento de onda é da ordem de
grandeza da abertura da fenda.

04. O f́ısico francês Louis de Broglie apresentou
uma teoria ousada, baseada na seguinte hipótese: “se
fótons apresentam caracteŕısticas de onda e part́ıcula
[. . . ], se elétrons são part́ıculas mas também
apresentam caracteŕısticas ondulatórias, talvez todas
as formas de matéria tenham caracteŕısticas duais
de onda e part́ıcula”.

08. Admitindo que a massa do elétron seja
9, 1 × 10−31 kg e que viaja com uma veloci-
dade de 3.106 m/s, o comprimento de onda de
De Broglie para o elétron em questão é 2, 4×10−12 m.

16. Após a onda passar pela fenda dupla, as
frentes de ondas geradas em cada fenda sofrem o
fenômeno de interferência, que pode ser construtiva
ou destrutiva. Desta forma, fica evidente o prinćıpio
de dependência de propagação de uma onda.

32. Christian Huygens, f́ısico holandês, foi o
primeiro a discutir o caráter duaĺıstico da luz e, para
tanto, propôs o experimento de fenda dupla.

O átomo de Bohr

Nas seções anteriores discutimos a interação da luz
com a matéria, mas não dissemos como a luz é pro-
duzida. Existem diversas maneiras de se produzir
luz, mas duas delas são de extrema importância:
part́ıculas carregadas em movimento acelerado pro-
duzem radiação eletromagnética (luz), e transições
eletrônicas em átomos.

O modelo clássico de um átomo, proposto por
Rutherford, é aquele no qual temos um núcleo carre-
gado positivamente (prótons e nêutrons) e elétrons
descrevendo órbitas em torno deste núcleo, conforme
a Figura 10.

Figura 10: Modelo clássico do átomo de Rutherford.
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Vemos neste modelo que a força elétrica entre o
próton e o elétron mantém este numa órbita circular
em torno do núcleo. No entanto, o movimento cir-
cular é um movimento acelerado! Embora o módulo
da velocidade não varie num movimento circular uni-
forme, a direção da velocidade varia, o que dá origem
a uma aceleração centŕıpeta. Assim, como dito an-
tes, o elétron descreve um movimento acelerado, de
tal forma que deveria emitir uma radiação eletro-
magnética e, ao perder energia, o elétron descreveria
uma trajetória em espiral até colapsar com o núcleo.

Notamos, portanto, que este modelo não pode es-
tar correto, pois se fosse o caso não existiram mais
átomos! Niels Bohr propôs uma modificação ao mo-
delo, baseando-se nas hipóteses de Planck e Einstein,
em 1913. Para Bohr, o elétron continuaria descre-
vendo órbitas em torno do núcleo, mas ao contrário
do esperado pela f́ısica clássica, o elétron não emitiria
nenhuma radiação eletromagnética ao descrever este
movimento circular.

Assim, para cada órbita posśıvel corresponderia
também uma energia, de tal forma que o elétron ao
sair de uma órbita mais energética para outra menos
energética, emitiria um fóton com a energia restante.
Desta forma, dizemos que as órbitas são quantizadas.

Figura 11: Modelo de Bohr para o átomo.

Da mesma forma que um elétron ao sair de uma
órbita mais energética para outra menos energética
emite um fóton, para que o elétron faça o caminho
oposto, saia de uma órbita menos energética para
uma mais energética, é preciso que ele absorva um
fóton com exatamente a energia necessária para a
nova órbita. A cada uma dessas órbitas damos os
nomes de ńıveis, caracterizados pela letra n, sendo
n = 1 a menor órbita posśıvel, chamado também de

estado fundamental.

Na Figura 11 vemos juntamente isso: um elétron
que estava no ńıvel n = 3 emite um fóton de energia
∆E = hν e decai para uma órbita menos energética,
n = 2. De modo geral, temos:

Ef − Ei = hf,

onde Ef é a energia no ńıvel final, Ei é a energia no
ńıvel inicial e hf é a energia do fóton de frequência f
emitido no decaimento. Bohr calculou estes valores
para o átomo de hidrogênio, encontrando a relação
dada por

En = (−13, 6)
1

n2
eV,

onde En é a energia daquele ńıvel n, e esta energia
está medida em eletron-volts2, conforme a Figura 12
nos mostra.

Figura 12: Energia de cada ńıvel eletrônico do átomo de
hidrogênio.

A expressão encontrada por Bohr é uma apro-
ximação válida para o átomo de hidrogênio. Para
átomos mais complexos, uma teoria completa da
Mecânica Quântica deve ser utilizada, mas a relação
entre a transição de ńıveis e emissão de fótons con-
tinua sendo válida. Assim conseguimos explicar o
espectro de diferentes tipos de lâmpada, por exemplo.
Uma lâmpada de vapor de sódio funciona com uma
certa quantidade de vapor de sódio submetida a uma
diferença de potencial. Isso faz com que os elétrons
tenham energia suficiente para mudar para camadas
mais energéticas. No entanto, os elétrons não ficam
muito tempo nestas camadas, voltando para cama-
das menos energéticas emitindo um fóton. Como

21 eV = 1,6×10−19J.
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cada átomo possui uma distribuição eletrônica única,
podemos caracterizar cada átomo olhando para o
espectro que ele emite: cada conjunto de elétrons
num dado átomo terá transições muito bem definidas,
o que corresponde à frequências muito bem definidas
de emissão de fótons. Assim, ao observarmos o espec-
tro da luz de vapor de sódio, por exemplo, veremos
algumas linhas bem iluminadas correspondentes aos
ńıveis de energia daquele elemento. A figura abaixo
ilustra diferentes espectros para diferentes elementos.

Figura 13: Espectro de diferentes elementos qúımicos.
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