
Apostila de Física 47 – Física Quântica 
 

 

1.0 Teoria dos Quanta 
 

 Lei que relaciona temperatura e comprimento de onda com a quantidade de 

energia irradiada pelos corpos aquecidos. 

 Max Planck – Um elétron, oscilando com freqüência „f‟, emite ou absorve ondas 

eletromagnéticas de igual freqüência, porém, a energia não é emitida ou absorvida 

continuamente. 

 A energia é transportada por “pacotes” energia – Fótons. 

 A energia de cada fóton é chamada de quantum (quanta no plural): 

 

E = hf 

 
h – Constante de proporcionalidade. 

 

 Constante de proporcionalidade – Constante de Planck: 

 

h = 6,63.10
-34

 J.s 

 

 Um elétron oscilante não pode absorver ou emitir energia continuamente – Ou 

um elétron absorve ou emite um quantum ou nada. 

 Luz visível: 

 Frequência aproximada – 5.10
14

 Hz. 

 Energia de um fóton – 3,31.10
-19

 J. 

 

2.0 Efeito Fotoelétrico 
 

 Efeito fotoelétrico – Quando uma radiação eletromagnética incide sobre a 

superfície de um metal, elétrons podem ser arrancados dessa superfície. 

 Fotoelétrons – Elétrons arrancados pelo efeito fotoelétrico. 

 Não foi explicado pela Física Clássica – Achava-se que, com uma maior 

intensidade, os elétrons seriam arrancados da superfície, hipótese descartada. 

 Einstein usou a Teoria de Planck para explicar este efeito – Ele explicou 

corretamente que a energia que o elétron absorve deve aumentar com a freqüência e não 

tem nada a ver com a intensidade da radiação. 

 O aumento da intensidade da radiação aumenta o número de fotoelétrons 

emitidos. 

 Para um elétron escapar do metal, é necessário que ele tenha uma quantidade 

mínima de energia para vencer os choques com os átomos vizinhos e a atração dos 

núcleos desses átomos – Função trabalho do metal (eV – Elétron-Volt = 1,6.10-19 J). 

 Quando um elétron recebe energia adicional proveniente do fóton incidente, esta 

supera a função trabalho do metal – Seu excesso transforma-se em energia cinética, 

fazendo com que o elétron adquira velocidade. 

 

 

 



 Equação fotoelétrica de Einstein: 

 

E = w + Ec 

 

 

 

 

 
w – Função trabalho do metal. 

f0 – Frequência mínima de escape. 

 

 A constante de Planck pode ser expressa em eV.s: 

 

h = 4,14.10
-15

 eV.s 

 

Obs.: Nem todos os metais emitem elétrons ao entrarem em contato com a luz. 

 

4.0 Célula Fotoelétrica 
 

 Nome vulgar – Olho elétrico. 

 Construção: 

 Coloca-se uma fina camada de um metal alcalino sobre a superfície interna 

de um pequeno tubo, produzido no vácuo. 

 Através da incidência de luz, os fotoelétrons saem da superfície do metal, 

sendo atraídos pelo ânodo, gerando corrente elétrica – O raio de luz age 

como chave elétrica que fecha o circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Átomo de Niels Bohr 
 

 Modelo atômico de Rutherford: 

 O Átomo é constituído de uma região central de carga positiva 

relativamente pequena (núcleo), em volta do qual os elétrons (de carga 

negativa) giravam, ocupando uma grande região conhecida como 

eletrosfera. 

 Problema que não se conseguia explicar – Se os elétrons estavam em 

MCU, as cargas aceleradas irradiam energia, ou seja, os elétrons estariam 

continuamente emitindo radiações, até que “cairiam” no núcleo, gerando 

um colapso da matéria. 

 



 O modelo atômico de Bohr é um aperfeiçoamento do modelo de Ernest 

Rutherford, utilizando-se a idéia de Planck: 

 Existem níveis de energia (estados estacionários) nos quais os elétrons não 

emitiriam radiação. 

 A passagem de elétrons entre níveis de energia seria possível se este 

absorvesse energia do meio externo. Para retornar para o estado inicial, ele 

deve emitir uma quantidade de energia, na forma de radiação, exata a 

quantidade de energia absorvida anteriormente. 

 

5.1 Átomo de Hidrogênio 
 

 O átomo de hidrogênio foi escolhido por sua simplicidade – Através dele, Bohr 

generalizaria suas conclusões para os demais átomos. 

 Postulados de Bohr para o átomo de hidrogênio: 

 O elétron descreve órbitas circulares em torno do núcleo – A força de 

atração eletrostática é a força centrípeta. 

 Apenas órbitas estáveis (estados estacionários) são permitidas ao elétron. 

Nelas o átomo não irradia energia, para conservar a energia total, sendo 

possível ser explicado pela Mecânica Clássica. 

 A passagem de um elétron de um estado estacionário para outro é possível 

mediante a absorção ou liberação de energia pelo átomo. A energia do 

fóton absorvido ou liberado no processo corresponde à diferença entre as 

energias dos níveis envolvidos: 

 

E = EF – E0 

 

 As órbitas permitidas ao elétron são aquelas em que o momento angular 

orbital (a grandeza física associada à rotação e translação desse corpo) do 

elétron é: 

 

 

 

 
 
n = Estado estacionário (Números naturais positivos – N*). 

 

 A energia mecânica total do elétron no „n‟ estado estacionário é dada pela soma 

das energias cinética e potencial. 

 Fórmula de Bohr (eV): 

 

 

 

 Possui grande precisão para determinar os 

níveis energéticos para o átomo de 

hidrogênio – Falha no caso de átomos com 

vários elétrons. 

 



 

6.0 Natureza “Dual” da Luz 
 

 Natureza quântica da luz (Natureza de partícula) – Usada para explicar 

corretamente o feito fotoelétrico. 

 Natureza ondulatória da luz – Usada para explicar os fenômenos de interferência 

e difração da luz. 

 A 2 naturezas da luz são contraditórias entre si – Porém, as 2 naturezas se 

completam. 

 

7.0 Hipótese de De Broglie 
 

 Aplicação da natureza “dual” da luz em partículas: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 A hipótese de Louis Victor De Broglie permitiu que outros físicos criassem a 

Mecânica Quântica, em que não se pensa mais em certeza, e sim em probabilidade. 

 

8.0 Princípio da Incerteza de Heisenberg 
 

 Werner Karl Heisenberg descobriu a indeterminação associada à posição e 

velocidade do elétron no interior do átomo. 

 Quanto maior a precisão na determinação da posição do elétron, menor é a 

precisão na determinação de sua velocidade ou de sua quantidade de movimento e vice-

versa. 

 Indeterminismo – A posição de uma partícula num instante não fica 

determinada; têm-se somente a probabilidade de encontrá-la numa determinada região. 


