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Ondas eletromagnéticasOndas eletromagnéticas
● Campos elétrico e magnético Campos elétrico e magnético 

variando harmonicamente no variando harmonicamente no 
tempo e no espaçotempo e no espaço

● São ondas transversais: São ondas transversais: 
oscilações são perpendiculares oscilações são perpendiculares 
à direção de propagaçãoà direção de propagação

● Frequência (Frequência (νν): número de ): número de 
oscilações por segundooscilações por segundo

● Comprimento de onda (Comprimento de onda (λλ): ): 
distância entre dois pontos de distância entre dois pontos de 
mesma fase da ondamesma fase da onda

● Velocidade das ondas EM no Velocidade das ondas EM no 
vácuo: vácuo: 

c = c = ν λ = 3,0 x 10ν λ = 3,0 x 1088 m/s m/s



  

Espectro eletromagnéticoEspectro eletromagnético

● Conforme a faixa de frequência (ou Conforme a faixa de frequência (ou 
comprimento de onda) as ondas comprimento de onda) as ondas 
eletromagnéticas recebem nomes diferenteseletromagnéticas recebem nomes diferentes



  

A luz como onda A luz como onda 
eletromagnéticaeletromagnética

● Espectro eletromagnético: a luz é a faixa visível Espectro eletromagnético: a luz é a faixa visível 
● Limite inferior: violeta (azul): Limite inferior: violeta (azul): λ λ = = 400 nm400 nm
● Limite superior: vermelho: Limite superior: vermelho: λ λ = = 700 nm700 nm



  

UltravioletaUltravioleta

● Frequência acima do limite violeta da luzFrequência acima do limite violeta da luz
● Comprimento de onda entre 10 nm e 400 nmComprimento de onda entre 10 nm e 400 nm
● Radiação ionizante (UVA, UVB, UVC)Radiação ionizante (UVA, UVB, UVC)



  

InfravermelhoInfravermelho

● Ondas que transmitem calor (irradiação)Ondas que transmitem calor (irradiação)
● Frequência abaixo do limite vermelho da luzFrequência abaixo do limite vermelho da luz
● Comprimento de onda entre 700 nm e 1 mmComprimento de onda entre 700 nm e 1 mm



  

Radiação térmicaRadiação térmica

● Ondas eletromagné-Ondas eletromagné-
ticas emitidas por ticas emitidas por 
corpos aquecidoscorpos aquecidos

● Principalmente na Principalmente na 
faixa de infra-faixa de infra-
vermelho e visívelvermelho e visível

● A potência total A potência total 
irradiada aumenta irradiada aumenta 
com Tcom T44 (Lei de  (Lei de 
Stefan-Boltzmann)Stefan-Boltzmann)



  

Radiação de corpo negroRadiação de corpo negro

● Corpo negro: a Corpo negro: a 
radiação emitida só radiação emitida só 
depende da depende da 
temperatura do corpotemperatura do corpo

● É um radiador idealÉ um radiador ideal
● Pode ser construida a Pode ser construida a 

partir de uma partir de uma 
cavidade cujas cavidade cujas 
paredes estão a uma paredes estão a uma 
temperatura Ttemperatura T



  

Radiância espectralRadiância espectral

● Intensidade da radiação emitida varia com o Intensidade da radiação emitida varia com o 
comprimento de onda comprimento de onda λλ  e a temperatura Te a temperatura T

● O comprimento de onda O comprimento de onda λλ
maxmax

  no máximo da no máximo da 

intensidade depende de 1/T (Lei de Wien)intensidade depende de 1/T (Lei de Wien)



  

TermografiaTermografia

● Determinação da Determinação da 
temperatura dos temperatura dos 
corpos a partir da corpos a partir da 
medida da radiação medida da radiação 
térmica emitidatérmica emitida

● Utilizada em Utilizada em 
engenharia e engenharia e 
medicinamedicina



  

Teoria clássica para o corpo negroTeoria clássica para o corpo negro

● Elétrons nas paredes Elétrons nas paredes 
da cavidade como da cavidade como 
osciladores clássicososciladores clássicos

● Lei de Rayleigh-Lei de Rayleigh-
Jeans:Jeans:

● ““Catástrofe do Catástrofe do 
ultravioleta”: teoria ultravioleta”: teoria 
não concorda com os não concorda com os 
experimentos experimentos 

k = 1,38 x 10-23 J/K: constante de
Boltzmann



  

A hipótese dos A hipótese dos quantaquanta de Planck de Planck

● Max Planck (1900): a Max Planck (1900): a 
energia dos osciladores energia dos osciladores 
de cavidade não pode de cavidade não pode 
ter qualquer valor, mas ter qualquer valor, mas 
somente múltiplos de somente múltiplos de 
um um quantumquantum de energia de energia

                  E = n h E = n h νν  
● n = 1, 2, 3,…n = 1, 2, 3,…
● h = 6,63 x 10h = 6,63 x 10-34-34 J.s:  J.s: 

constante de Planckconstante de Planck



  

Teoria quântica para o corpo negroTeoria quântica para o corpo negro

● Uso da hipótese dos Uso da hipótese dos 
quanta de energia quanta de energia 

● Lei de Planck para a Lei de Planck para a 
intensidade da intensidade da 
radiação de corpo radiação de corpo 
negronegro

● Concorda com os Concorda com os 
dados experimentaisdados experimentais



  

A hipótese do fóton, de EinsteinA hipótese do fóton, de Einstein
● 1905: A energia de um 1905: A energia de um 

feixe de luz é quantizada: feixe de luz é quantizada: 
os quanta de luz (fótons) os quanta de luz (fótons) 
tem energiatem energia

                          E = h E = h νν  
● h = 6,63 x 10h = 6,63 x 10-34-34 J.s:  J.s: 

constante de Planckconstante de Planck
● Um feixe de luz é Um feixe de luz é 

constituído por um constituído por um 
grande número de fótonsgrande número de fótons

      



  

FótonsFótons
● Quanta de energia da Quanta de energia da 

radiação radiação 
eletromagnéticaeletromagnética

● São partículas com São partículas com 
massa de repouso massa de repouso 
nula (mnula (m

00
 = 0) = 0)

● Relação entre Relação entre 
energia e momentum: energia e momentum: 
E = p cE = p c

● Momentum do fótonMomentum do fóton

p = h p = h ν ν / c = h / / c = h / λλ



  

Problemas resolvidosProblemas resolvidos

● Ache o comprimento Ache o comprimento 
de onda e a de onda e a 
frequência de um frequência de um 
fóton de 1,0 keV. fóton de 1,0 keV. 
Qual a faixa da onda Qual a faixa da onda 
correspondente no correspondente no 
espectro espectro 
eletromagnético?eletromagnético?

● Determine o Determine o 
momentum de um momentum de um 
fóton de 12,0 MeV.fóton de 12,0 MeV.



  

ProblemasProblemas

● Proposto: A luz amarela de uma lâmpada de Proposto: A luz amarela de uma lâmpada de 
sódio tem um comprimento de onda de 589 sódio tem um comprimento de onda de 589 
nm. Qual a energia, em elétron-volts, dos nm. Qual a energia, em elétron-volts, dos 
fótons correspondentes? Resposta: 2,11 eVfótons correspondentes? Resposta: 2,11 eV

● Para casa: Um núcleo atômico emite um raio Para casa: Um núcleo atômico emite um raio 
gama, cujo fóton tem energia de 1,35 MeV. gama, cujo fóton tem energia de 1,35 MeV. 
Qual é o comprimento de onda correspondente Qual é o comprimento de onda correspondente 
a este fóton? Qual é o momentum desse fóton? a este fóton? Qual é o momentum desse fóton? 
Respostas: 92,1 pm e 7,22 x 10Respostas: 92,1 pm e 7,22 x 10-22-22 kg.m/s kg.m/s



  

Intensidade das ondas Intensidade das ondas 
eletromagnéticaseletromagnéticas

● um feixe de ondas um feixe de ondas 
EM é composto de EM é composto de 
fótons à velocidade cfótons à velocidade c

● a intensidade I do a intensidade I do 
feixe é proporcional feixe é proporcional 
ao número de fótons ao número de fótons 
N atravessando uma N atravessando uma 
unidade de área A por unidade de área A por 
unidade de tempo tunidade de tempo t

● I = NE/AtI = NE/At

intensidade = (energia de um fóton) x 
(número de fótons) / área x tempo



  

Problema resolvidoProblema resolvido

● Um feixe de radiação ultra-violeta de Um feixe de radiação ultra-violeta de 
comprimento de onda 300 nm incide comprimento de onda 300 nm incide 
perpendicularmente sobre uma superfície de perpendicularmente sobre uma superfície de 
área 4 cmárea 4 cm22. Se a intensidade do feixe é . Se a intensidade do feixe é 

15 x 1015 x 10-2 -2 W/cmW/cm22, determine a taxa com que os , determine a taxa com que os 
fótons atingem esta superfície.fótons atingem esta superfície.



  

Problema proposto

● Uma estação de rádio 
opera à frequência de 
103,7 MHz com uma 
potência de 200 kW. 
Determine a taxa de 
emissão de fótons 
pela estação.



  

Efeito FotoelétricoEfeito Fotoelétrico

● Radiação Radiação 
eletromagnética (UV) eletromagnética (UV) 
incidindo sobre a incidindo sobre a 
superfície de um superfície de um 
metal pode arrancar metal pode arrancar 
(foto)elétrons(foto)elétrons

● Se os elétrons são Se os elétrons são 
acelerados por uma acelerados por uma 
ddp podem fechar um ddp podem fechar um 
circuito elétricocircuito elétrico



  

Aplicações do efeito fotoelétricoAplicações do efeito fotoelétrico

● Célula fotoelétrica: a Célula fotoelétrica: a 
luz incidindo no luz incidindo no 
catodo provoca uma catodo provoca uma 
corrente até o anodo corrente até o anodo 
que fecha uma que fecha uma 
correntecorrente

● Sensor de presença: Sensor de presença: 
o bloqueio do feixe de o bloqueio do feixe de 
luz corta o circuito, luz corta o circuito, 
acionando um relê ou acionando um relê ou 
alarme. alarme. 



  

Células fotovoltaicasCélulas fotovoltaicas



  

Visão noturnaVisão noturna



  

Potencial de cortePotencial de corte

● É a diferença VÉ a diferença V
00
 de  de 

potencial necessária para potencial necessária para 
impedir que os impedir que os 
fotoelétrons mais rápidos fotoelétrons mais rápidos 
atinjam o coletoratinjam o coletor

● Para ddp igual ou menor Para ddp igual ou menor 
do que Vdo que V

00
 a corrente  a corrente 

fotoelétrica é nulafotoelétrica é nula
● Aumenta com a Aumenta com a 

frequência da radiação frequência da radiação 
incidenteincidente

Energia cinética dos fotoelétrons
mais rápidos
                    K

m
 = e V

0

e = 1,6 x 10-19 C: carga elétrica 
elementar



  

Problema resolvidoProblema resolvido

● A energia cinética dos fotoelétrons varia desde A energia cinética dos fotoelétrons varia desde 
zero até 4,0 x 10zero até 4,0 x 10-19-19 J quando radiação  J quando radiação 
ultravioleta de comprimento de onda 300 nm ultravioleta de comprimento de onda 300 nm 
incide sobre uma superfície. Qual é o potencial incide sobre uma superfície. Qual é o potencial 
de corte para esta radiação?de corte para esta radiação?



  

Frequência de corteFrequência de corte

● Para frequências Para frequências 
abaixo da freq. de abaixo da freq. de 
corte corte νν

00
  não há efeito não há efeito 

fotoelétricofotoelétrico
● É a frequência para a É a frequência para a 

qual o potencial de qual o potencial de 
corte Vcorte V

00
 é nulo é nulo

● Seu valor depende do Seu valor depende do 
elemento químicoelemento químico



  

A teoria clássica não explica...A teoria clássica não explica...
● A energia cinética dos A energia cinética dos 

fotoelétrons (assim fotoelétrons (assim 
como Vcomo V

00
) não ) não 

depende da depende da 
intensidade do feixe intensidade do feixe 
de luzde luz

● O efeito fotoelétrico O efeito fotoelétrico 
deveria ocorrer com deveria ocorrer com 
qualquer frequência qualquer frequência 
da luz (mas há uma da luz (mas há uma 
frequência de corte!)frequência de corte!)



  

Função trabalhoFunção trabalho
● Energia mínima Energia mínima φφ  

que um elétron do que um elétron do 
metal deve receber metal deve receber 
para ser ejetadopara ser ejetado

● O efeito fotoelétrico O efeito fotoelétrico 
só pode ocorrer se a só pode ocorrer se a 
energia do fóton for energia do fóton for 
maior que a função maior que a função 
trabalho (h trabalho (h ν ν > > φ)φ)

● Explica a existência Explica a existência 
de uma frequência de de uma frequência de 
cortecorte

Conservação de energia

          hν = φ + K
m



  

A teoria quântica explica…A teoria quântica explica…
● Se duplicarmos a Se duplicarmos a 

intensidade da luz, intensidade da luz, 
duplicamos o número duplicamos o número 
de fótons mas não de fótons mas não 
alteramos a energia alteramos a energia 
de cada fóton de cada fóton 
individual: E = h individual: E = h νν

● A energia cinética A energia cinética 
máxima Kmáxima K

mm
 que um  que um 

elétron pode receber elétron pode receber 
de um fóton de um fóton 
permanece a mesmapermanece a mesma



  

Relação linear do potencial de corte Relação linear do potencial de corte 
com a frequênciacom a frequência

                      hνhν =  = φφ + K + K
mm

                            KK
mm
 = e V = e V

00

            VV
00
 = (h/e)  = (h/e) νν – ( – (φφ/e)/e)

          Frequência de corteFrequência de corte

                              VV
00
 = 0 = 0

                            νν
00
 =  = φ/hφ/h

                  KK
mm
 = h (ν – ν = h (ν – ν

00
) ) 



  

Problemas resolvidosProblemas resolvidos

● Ache a função trabalho para o Potássio (em Ache a função trabalho para o Potássio (em 
eV) se o maior comprimento de onda para a eV) se o maior comprimento de onda para a 
emissão de fotoelétrons é 562 nm. emissão de fotoelétrons é 562 nm. 

● Uma amostra de potássio é iluminada com Uma amostra de potássio é iluminada com 
ultravioleta de comprimento de onda 250 nm. ultravioleta de comprimento de onda 250 nm. 
Qual é a energia cinética máxima dos Qual é a energia cinética máxima dos 
fotoelétrons emitidos (em eV)? Qual a energia fotoelétrons emitidos (em eV)? Qual a energia 
cinética mínima?cinética mínima?



  

Problema propostoProblema proposto

● A função trabalho do potássio é de 2,0 eV. A função trabalho do potássio é de 2,0 eV. 
Quando radiação ultravioleta de comprimento Quando radiação ultravioleta de comprimento 
de onda 350 nm incide sobre uma superfície de de onda 350 nm incide sobre uma superfície de 
potássio, qual será a energia cinética máxima potássio, qual será a energia cinética máxima 
dos fotoelétrons (em eV)? Qual o potencial de dos fotoelétrons (em eV)? Qual o potencial de 
corte (em V)? Qual a frequência de corte (em corte (em V)? Qual a frequência de corte (em 
Hz)?Hz)?



  

Problemas para casaProblemas para casa

● 1. A energia cinética máxima dos fotoelétrons é 1. A energia cinética máxima dos fotoelétrons é 
igual a 4 x 10igual a 4 x 10-19-19 J quando luz de comprimento  J quando luz de comprimento 
de onda 300 nm  atinge uma superfície. Ache o de onda 300 nm  atinge uma superfície. Ache o 
comprimento de onda de corte deste material. comprimento de onda de corte deste material. 
Resposta: 757 nmResposta: 757 nm

● 2. Considere que o comprimento de onda de 2. Considere que o comprimento de onda de 
corte do emissor em um tubo fotoelétrico é corte do emissor em um tubo fotoelétrico é 
igual a 600 nm. Sabendo-se que o potencial de igual a 600 nm. Sabendo-se que o potencial de 
corte é 2,5 V ache o comprimento de onda da corte é 2,5 V ache o comprimento de onda da 
luz incidente sobre o emissor. Resposta: 272 luz incidente sobre o emissor. Resposta: 272 
nmnm



  

Raios-XRaios-X

● Descobertos em 1895 Descobertos em 1895 
por Wilheim por Wilheim 
RoentgenRoentgen

● São ondas São ondas 
eletromagnéticas de eletromagnéticas de 
alta frequência (baixo alta frequência (baixo 
comprimento de comprimento de 
onda: 10onda: 10-11-11 a 10 a 10-8-8 m) m)

● Fótons de raios-X são Fótons de raios-X são 
bastante energéticos.bastante energéticos.



  

Tubo de raios-XTubo de raios-X

● Catodo aquecido Catodo aquecido 
emite elétrons emite elétrons 
(emissão termiônica)(emissão termiônica)

● Diferença de Diferença de 
potencial entre o  potencial entre o  
catodo e o anodo catodo e o anodo 
acelera elétronsacelera elétrons

● Elétrons são desace-Elétrons são desace-
lerados no anodo lerados no anodo 
produzindo raios-X produzindo raios-X 
por frenagempor frenagem



  

Radiação de frenagemRadiação de frenagem

● Elétrons são  Elétrons são  
desacelerados pelo desacelerados pelo 
campo elétrico de campo elétrico de 
núcleos e emitem núcleos e emitem 
fótons de radiaçãofótons de radiação

● Espectro contínuo: Espectro contínuo: 
intensidade depende intensidade depende 
do comprimento de do comprimento de 
onda e da ddp que onda e da ddp que 
acelera os elétrons acelera os elétrons 
no tubo de vácuono tubo de vácuo



  

Raias espectraisRaias espectrais

● Há picos de intensi-Há picos de intensi-
dade pronunciados dade pronunciados 
para certos compri-para certos compri-
mentos de ondamentos de onda

● Superpostos ao Superpostos ao 
espectro contínuo da espectro contínuo da 
radiação de frenagemradiação de frenagem

● Picos identificam o Picos identificam o 
metal que compõe o metal que compõe o 
anodo (explicação anodo (explicação 
será vista mais tarde)será vista mais tarde)



  

Comprimento de onda mínimoComprimento de onda mínimo

● Alguns elétrons perdem Alguns elétrons perdem 
toda a sua energia toda a sua energia 
quando chegam ao quando chegam ao 
anodo (ddp = V)anodo (ddp = V)

● Energia é transferida Energia é transferida 
para os fótons da para os fótons da 
radiação de frenagemradiação de frenagem

KK
maxmax

=eV=h=eV=hνν
maxmax

=hc/=hc/λλ
minmin

          

            λλ
minmin

=hc/eV=hc/eV

A emissão de raios-X é o inverso do efeito fotoelétrico



  

Problema resolvidoProblema resolvido
● Um aparelho de raios-X Um aparelho de raios-X 

tem um potencial tem um potencial 
acelerador de 50 kV. acelerador de 50 kV. 
Determine o Determine o 
comprimento de onda comprimento de onda 
mais curto emitido mais curto emitido 
como radiação. Qual a como radiação. Qual a 
frequência frequência 
correspondente? correspondente? 
Respostas: 0,025 nm e Respostas: 0,025 nm e 
1,2 x 101,2 x 101919 Hz Hz

  



  

Problema para casaProblema para casa

● Determine o Determine o 
comprimento de onda comprimento de onda 
mínimo dos raios-X mínimo dos raios-X 
emitidos em função emitidos em função 
da ddp para 40 kV, 30 da ddp para 40 kV, 30 
kV e 20 kV, e kV e 20 kV, e 
compare seu compare seu 
resultado com o resultado com o 
gráfico ao lado.gráfico ao lado.



  

Absorção de raios-XAbsorção de raios-X
● Meios materiais Meios materiais 

absorvem raios-X devido absorvem raios-X devido 
à remoção ou à remoção ou 
espalhamento de fótons espalhamento de fótons 
do feixe incidentedo feixe incidente

● Intensidade I do feixe de Intensidade I do feixe de 
raios-X decai raios-X decai 
exponencialmente com a exponencialmente com a 
distância x percorrida no distância x percorrida no 
meiomeio

● μμ: c: coeficiente de oeficiente de 
absorção linearabsorção linear



  

Problema resolvidoProblema resolvido

● O coeficiente de absorção de um certo material O coeficiente de absorção de um certo material 
é 0,061 mmé 0,061 mm-1-1. Qual a espessura deste material . Qual a espessura deste material 
necessária para reduzir a intensidade de um necessária para reduzir a intensidade de um 
feixe de raios-X incidente para um terço do seu feixe de raios-X incidente para um terço do seu 
valor?valor?



  

Problema propostoProblema proposto

● Qual espessura de alumínio é equivalente a 6,0 Qual espessura de alumínio é equivalente a 6,0 
mm de chumbo do ponto de vista de blindagem mm de chumbo do ponto de vista de blindagem 
contra raios-X? Os coeficientes de absorção do contra raios-X? Os coeficientes de absorção do 
alumínio e do chumbo são iguais a 0,044 mmalumínio e do chumbo são iguais a 0,044 mm -1-1  
e 5,8 mme 5,8 mm-1-1, respectivamente., respectivamente.



  

Problemas para casaProblemas para casa
● 1. Um feixe de raiosX incide sobre um material 1. Um feixe de raiosX incide sobre um material 

absorvente. Se a intensidade do feixe incidente absorvente. Se a intensidade do feixe incidente 
é reduzida à metade após atravessar 8 mm do é reduzida à metade após atravessar 8 mm do 
material, determine o coeficiente de absorção material, determine o coeficiente de absorção μ μ 
do material. Resposta: 0,0866 mmdo material. Resposta: 0,0866 mm11

● 2. Um material A tem 2. Um material A tem μ = 0,044 μ = 0,044 mmmm11 e um  e um 
material B tem μ = 0,056 mmmaterial B tem μ = 0,056 mm11. Uma blindagem . Uma blindagem 
é feita usando A e B, tal que a espessura de A é é feita usando A e B, tal que a espessura de A é 
o dobro da de B. Se a intensidade do feixe o dobro da de B. Se a intensidade do feixe 
incidente é reduzida por um fator 5 devido à incidente é reduzida por um fator 5 devido à 
blindagem, determine as espessuras de A e B. blindagem, determine as espessuras de A e B. 
Respostas: 11,18 mm e 22,36 mmRespostas: 11,18 mm e 22,36 mm



  

Imagens por raios-XImagens por raios-X

● Raios-X são Raios-X são 
absorvidos por absorvidos por 
diferentes órgãos do diferentes órgãos do 
corpo dependendo da corpo dependendo da 
sua densidade e sua densidade e 
composiçãocomposição

● Raios-X são bem Raios-X são bem 
absorvidos por absorvidos por 
tecidos ósseos e tecidos ósseos e 
menos absorvidos menos absorvidos 
por tecidos molespor tecidos moles
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