
Natureza ondulatória da luz 



De acordo com a teoria ondulatória, a energia contida em, ou  

carregada por uma onda eletromagnética é proporcional ao 

quadrado das amplitudes máximas das ondas elétricas e  

magnéticas 

 

                Energia α (E)2  +  (H)2 α intensidade luminosa 

 

Aspecto importante de acordo com a teoria ondulatória a 

energia de uma onda depende somente de sua amplitude e não 

da sua frequência ou de seu comprimento de onda. 
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A teoria ondulatória da luz foi bem sucedida para 

explicar a maioria das propriedades da luz entretanto 

ela não foi capaz de explicar a natureza da radiação que 

emana de um sólido aquecido (Radiação de um corpo 

preto – Planck – 1900). 

 

A teoria ondulatória também não conseguia explicar o 

efeito fotoelétrico e nem o espectro de linhas de gases 

submetidos a alta voltagem.   

Natureza ondulatória da luz 



Natureza ondulatória da luz 

Quando a temperatura do corpo radiante 

 é elevada diminui  o comprimento 

de onda no qual há maior emissão de luz 

Experiência da Radiação de um Corpo Preto 



 

 

 

 

 

Refletindo sobre a noção de energia 
quantizada 

 

 

 

 

 Pessoas 

subindo 

uma rampa 

Pessoa  

subindo 

uma  

escada 

A energia potencial de uma pessoa  

subindo uma rampa aumenta de  

maneira uniforme e contínua. 

A energia potencial de uma pessoa 

subindo uma escada aumenta de  

maneira gradual e quantizada. 



• Planck (1900): a energia liberada (ou absorvida) por átomos  

deve ser um múltiplo inteiro de uma quantidadade 

fundamental, chamada quantum. (quantum = quantidade 

fixa). 

 

• A relação entre a energia e a frequência é E =  h ν 

 

 

    onde h é a constante de Planck (6,626  10-34 J s). 

 

Energia quantizada e fótons 



 

 

O efeito fotoelétrico e fótons 

 

Chama-se efeito fotoelétrico a emissão de elétrons 
pela superfície de um metal quando a mesma é 

atingida por luz de frequência igual ou superior a um 
valor determinado. 

 

 

 

Energia quantizada e fótons 



(a) Efeito fotoelétrico (b) fotocélula 



O efeito fotoelétrico e fótons 

• O efeito fotoelétrico fornece evidências para a natureza de 
partícula da luz - “quantização”. 

 

• A luz expulsa os elétrons da superfície de um metal. 

 

• Os elétrons somente serão expelidos se a frequência 
mínima é alcançada. 

 

• Abaixo da frequência mínima, nenhum elétron é expelido. 

 

• Acima da frequência mínima, o número de elétrons 
ejetados depende da intensidade da luz. 
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O efeito fotoelétrico e fótons 

 

A teoria ondulatória da luz não explicava detalhes da 
experiência: 

a)Nenhum elétron era emitido, antes que a frequência 
da luz alcançasse um certo valor crítico. 

b)A energia cinética dos elétrons emitidos é 
proporcional a frequência da luz. 

c) A energia dos elétrons emitidos independe da 
intensidade da luz. 

d)O nº de elétrons emitidos é proporcional a 
intensidade luminosa 
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O efeito fotoelétrico e fótons 

 

De acordo com a teoria ondulatória a energia da luz 
independe da frequência logo não podia explicar as 

letras (a) e (b). 

 

Ainda mais: a teoria ondulatória previa que a energia 
dos elétrons devia aumentar à medida que a 

intensidade da luz aumentasse. 
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O efeito fotoelétrico e os fótons 

 

• Einstein (1905) supôs que a luz trafega em pacotes 

minúsculos de energia denominados fótons. 

• A energia de um fóton:   E =  h ν 
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O efeito fotoelétrico e fótons 

 

Einstein o efeito fotelétrico só pode ser explicado se a 
luz fosse constituída de fótons com energia h. 

 

 

Propôs: fóton →colisão com o elétron →cede energia ao 
elétron → parte da energia é usada para remover o 

elétron → a energia restante é utilizada pelo elétron como 
energia cinética 

 

Energia quantizada e fótons 



Ec 

𝝂o 𝝂 

Figura mostrando a relação entre 

a energia cinética dos elétrons  

ejetados versus a frequência da luz  

incidente. 

O efeito fotoelétrico e fótons 

E =  h ν 
 



hE

O efeito fotoelétrico e fótons 



Comportamento ondulatório da matéria 

Observou-se que a radiação eletromagnética 

considerada onda em certas experiências comportava-se 

como uma partícula. 

 

Louis de Broglie perguntou-se: poderia a recíproca ser 

verdadeira? 

 

Aquilo chamado de partícula mostraria propriedades 

ondulatórias em algumas experiências? 

 
 



Comportamento ondulatório da matéria 

E = hν 
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Comportamento ondulatório da matéria 

 

 Isto significa que o comprimento de onda associado a 

uma partícula depende da massa da partícula e da 

velocidade da partícula. 

 

Calcule o comprimento de onda de um elétron com 

velocidade de 5,97 x 106 m/s?  

Dado: a massa do elétron é 9,11 x 10-28 g 

 

Como 1000g = 1kg  

 

logo a massa do elétron é 9,11 10-31 kg 

 



Comportamento ondulatório da matéria 

                                     Solução 

λ  = h          λ =        6,63 10-34 J/s 

      mv               (9,11 x 10-31 kg) (5,97 x 106    m/s) 

 

 λ =  1,22 x 10-10  m   =  0.122 nm 

 

O comprimento de onda do elétron é aproximada-   

mente o comprimento de onda dos raios X 



                                                

       
 

Partícula  massa, kg    velocidade ms-1                       comp. de onda nm 

        

elétron                9,1.10-31           4,0.106     0,18 
 

próton   1,7.10-27             2,0.105     1,0.10-3 
 

molécula de 

N2 (25oC)   4,7.10-26             5,0.102     2,8.10-2 
 

bala de fuzil   6,0.10-3           1,0.103     1,1.10-25 
 

tartaruga   2,2            1,0.10-2                  3,0.10-23                                                                        

 

 

 

 

                                                                    Tabela (Russel, Vol. 1, Cap. 6) 
 

COMPRIMENTO DE ONDA DE VÁRIAS PARTÍCULAS 



Comportamento ondulatório da matéria 

  

Se calcularmos o comprimento de onda 

associado a um elefante de massa 5.500 kg 

caminhando a uma velocidade de 1 m/s, veremos 

que corresponde a 1,2 x 10-37 m uma quantidade 

que não é possível de ser medida atualmente.  

 
 

A partir desse cálculo podemos inferir que o 

caráter ondulatório de grandes massas é 

desprezível ( não inexistente) 



Comportamento ondulatório da matéria 

 

A magnitude do comprimento do comprimento de onda 

calculado para o elétron corresponde a distância 

existente entre as camadas de um cristal metálico como 

o níquel por exemplo. 

 

 

 



Comportamento ondulatório da matéria 

 

 

 

Isso possibilitou a confirmação experimental das 

propriedades ondulatórias do elétron. 

 

 

Em 1927 Davisson e Germer conseguiram obter a 

difração de um feixe de elétrons que incide num cristal 

de níquel.  

 

 

 

 



Comportamento ondulatório da matéria 

Desta experiência inferimos: Como um feixe de 

elétrons sofre difração pelos cristais do mesmo 

modo que os raios X logo confirma-se as 

propriedades ondulatórias do elétron.  



Comportamento ondulatório da matéria 

           

 

 

 

Conclusão : Os elétrons têm natureza dual. Assim 

um fluxo de elétrons em movimento apresenta o mesmo 

tipo de comportamento ondulatório que a radiação 

eletromagnética. 



                             O princípio da incerteza de Heisenberg 

É impossível conhecer 

simultaneamente e com certeza a 

posição e o momento (m.v) de uma 

partícula microscópica 

como o elétron. 

Werner Heisenberg 

(1901-1976) – Recebeu o 

Nobel aos 32 anos 



O princípio da incerteza de Heisenberg 

4
.

h
xp 

Como p=m.v        e       p=m.v 

 
4

.
h

xvm 

 

Onde Δp = erro na medida do momentum  

Δx = erro na medida da posição 

h= constante de Planck 



Calcule a incerteza na posição de um elétron que tem 

massa 9,11 x 10-31 kg e move-se a uma velocidade média 

de 5 x 106 m/s em um átomo de hidrogênio. Vamos 

supor que conhecemos a velocidade com uma incerteza 

de 1% e que essa é a única fonte importante de 

incerteza no momentum. 

     Δx >           h            

                      4π m Δv 
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O princípio da incerteza de Heisenberg 

 

 

Substituindo os valores na equação e calculando a incerteza 

obtemos um resultado onde a incerteza é 1 x 10-9 m. 

 

Se conhecemos a posição de um elétron com incerteza de 

1 x10-9 m e se o diâmetro de um átomo de H = 2 x 10-10 m, 

logo a incerteza é maior que o tamanho do átomo. 

 

  

ou seja , não saberemos onde o elétron está localizado no 

átomo.!! 



O princípio da incerteza de Heisenberg 

 

Não podemos conhecer exatamente posição e  

momentum (e portanto a velocidade) de um elétron ao 

mesmo tempo!! 

 

 

 

 Sabendo-se que para descrever uma trajetória é 

necessária uma determinação simultânea e exata da 

posição e do momentum e como não conseguimos fazer 

esta determinação logo não há possibilidade de especificar 

uma trajetória para o elétron. 

 



O princípio da incerteza de Heisenberg 

 

 

 

Não podemos conhecer exatamente posição e  

momentum (e portanto a velocidade) ao mesmo tempo!! 

 

 

  

O princípio da incerteza mostra que as trajetórias 

circulares do elétron ao redor do núcleo (do modelo de 

Bohr)  não podem ter significado. 



O princípio da incerteza de Heisenberg 

 

 

Se não podemos nunca saber a posição e o  momentum 

exatos  de um elétron vamos falar sobre a 

probabilidade de ele estar em determinados lugares do 

espaço.  

 

 

Reconhecida a natureza ondulatória do elétron o seu 

comportamento é descrito em termos apropriados para 

ondas. 

 



O princípio da incerteza de Heisenberg 

 

 

 

Face ao exposto será proposto um modelo que   

descreve precisamente a energia do elétron todavia 

trata a sua localização em termos de probabilidade. 


