
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Departamento de Física-DEFIJI 

Campus de Ji-Paraná 

 

 

 

 

WANDERLEY HONORIO DE MEDEIROS 

 

 

 

 

PRIMÓRDIOS DA FÍSICA QUÂNTICA: 

RADIAÇÃO DE CORPO NEGRO  

E EFEITO FOTOELÉTRICO 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Mergulhão Júnior 

 

 

 

Ji-Paraná-RO 

2010 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Departamento de Física-DEFIJI 

Campus de Ji-Paraná 

 

 

WANDERLEY HONORIO DE MEDEIROS 

 

 

PRIMÓRDIOS DA FÍSICA QUÂNTICA: 

RADIAÇÃO DE CORPO NEGRO  

E EFEITO FOTOELÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná-RO 

2010 

         Trabalho de Conclusão de 

Curso submetido ao DEFIJI, 

Campus de Ji-Paraná, como 

requisito avaliativo da conclusão 

do curso de Licenciatura Plena 

em Física. 



 
 

 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha querida esposa Liete, que sempre me 

apoiou e incentivou nos momentos mais 

complicados... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                 Agradecimentos 

 

 

 

 

 

Aos meus familiares, 

                  Pelo incentivo, apoio, carinho 

e,acima de tudo, por me proporcionarem a 

oportunidade de realizar um dos meus 

sonhos... 

 

 

 

 

 

 

Aos amigos de curso, 

                 Pessoas inesquecíveis com quem 

convivi, e compartilhamos momentos de 

angustias, alegrias e sucessos... 

                 Pessoas que marcaram minha 

vida e que sentirei saudades... 

                  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Há homens que lutam um dia e são bons. 

  Há outros que lutam um ano e são melhores. 

  Há os que lutam muitos anos e são muito bons. 

  Porém há os que lutam a vida toda. 

  Esses são os imprescindíveis.‖ 

                                           Bertold Brecht 

 



 
 

 

 

 

 

Resumo 

  

 Através da análise feita sobre o comportamento da radiação térmica emitida pelos 

corpos das mais diversas naturezas, observa-se que em todos os casos que parte desta radiação 

é refletida enquanto que outra parte é absorvida pelo corpo. Estes eventos dependem 

principalmente das características do corpo em estudo. 

 Alguns cientistas, então, formularam teoricamente um corpo que responderia de forma 

peculiar à radiação nele incidida, que absorveria toda radiação que incidisse em sua 

superfície, daí nasceu a idéia dos chamados ―corpos negros‖. 

 A existência de corpos negros perfeitos na natureza ainda não foi comprovada, uma 

vez que todo corpo conhecido que age como negro para determinada gama de radiação tem 

suas singularidades. 

 Este estudo apresenta uma definição de ―corpo negro‖, uma análise exemplificada 

sobre a radiação nesses corpos, tal como um estudo sobre a teoria na qual esses corpos são 

baseados, incluindo uma abordagem simplificada de uma importante conseqüência deste 

estudo: a discretização da energia nos processos microscópicos. 
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1) Introdução 

 

Um Corpo Negro se refere a um conceito idealizado de um objeto que emite radiação 

térmica de forma peculiar. Como emissão e absorção de luz são processos inversos, um 

emissor perfeito de luz também precisa ser um absorvedor perfeito de luz. A forma mais 

detalhada do espectro da radiação térmica emitida por um corpo quente depende de algum 

modo da composição deste corpo. Há um tipo de corpo quente que emite espectros térmicos 

de caráter universal, ou seja, independente da natureza do corpo.  

De fato, todos os objetos emitem radiação térmica (se suas temperaturas estiverem 

acima do Zero Absoluto, ou -273,15 °C), mas nenhum objeto é realmente um perfeito 

emissor. Na verdade eles são melhores em emitir ou em absorver certos comprimentos de 

onda luminosa do que outros. Essas eficiências características de cada corpo tornam difícil o 

estudo da interação da luz, calor e matéria usando objetos normais.  

No início do século XX, os cientistas Lord Rayleigh, Wilhelm Wein, e Max Planck 

estudaram a radiação de Corpos Negros. Após muito trabalho, Planck foi capaz de descrever a 

intensidade da luz emitida por um corpo negro como uma função do comprimento de onda. 

Além disso, ele foi capaz de descrever como este espectro mudaria com a temperatura. O 

trabalho de Planck sobre radiação de corpos negros é um dos estudos da física que levou até a 

fundação da física quântica. 

A fórmula de Planck relativa à repartição de energia para a radiação do corpo negro 

constitui o ponto de partida da teoria quântica. Essa se desenvolveu e revelou extremamente 

frutífera em todos os domínios da Física. 

Para a física clássica os fenômenos físicos pertenciam a duas categorias distintas: os 

mecânicos, envolvendo o movimento de objetos massivos (planetas, maçãs, partículas, etc.), e 

os de natureza eletromagnética. Dentro de cada uma dessas categorias existem os fenômenos 

ondulatórios; podemos tanto ter ondas mecânicas propagando-se em um meio material (como 

o som, por exemplo), quanto ondas eletromagnéticas, que não dependem da existência de um 

meio para se propagar (como a luz, por exemplo).  

             Desde o século XIX havia o problema de como interpretar a energia contida na 

radiação emitida por um sólido incandescente, a chamada radiação térmica. Todos os corpos 
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emitem e absorvem esse tipo de radiação. É, por exemplo, através da radiação térmica emitida 

por nossos corpos que nos aquecemos embaixo de um cobertor em dias frios. O cobertor 

meramente evita que esta radiação se espalhe pelo ambiente.  

            Para simular a emissão e absorção de radiação de um objeto, os físicos inventaram o 

que se chama de corpo negro, um objeto que absorve toda a radiação nele incidente. Um 

modelo idealizado de corpo negro é uma caixa com um buraco pequeno. Toda radiação que 

incide sobre o buraco é capturada; a onda permanece refletindo nas paredes internas da caixa 

sem conseguir escapar.  

            Note que o corpo negro não é a caixa em si, mas apenas o buraco. Obviamente a 

radiação que incide sobre a caixa será por ela refletida, mas aquela porção que incidir sobre o 

buraco será absorvida e permanecerá presa no seu interior.  

           Os físicos do final do século XIX estavam interessados em descrever a distribuição de 

energia da radiação emitida por um corpo negro e sua variação com a freqüência da radiação e 

com a temperatura do corpo. Deste estudo emergia uma conseqüência importante: a 

discretização da energia que acontece nos processos microscópicos. Este é um problema que 

claramente pertence à categoria dos fenômenos ondulatórios, de natureza eletromagnética. 
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2) Objetivos 

 

           Este trabalho tem como objetivo, o estudo dos corpos negros de forma quase completa 

e da idéia da discretização de energia advindo deste estudo, através da definição da idéia 

subjacente desses elementos e da teoria que os baseia. Dentro de todo o universo que este 

assunto nos oferece, foi escolhida a abordagem teórica das equações pertinentes à radiação 

que incide na superfície de um corpo negro. 

 Como se trata de um Trabalho de Conclusão de Curso, o assunto foi tratado de forma 

resumida, procurando atender aos fins acadêmicos para os quais este trabalho foi proposto. De 

forma clara pretende-se acrescentar conhecimento para aqueles que vierem à ler este trabalho, 

servindo de contribuição para o desenvolvimento do conhecimento à cerca dos corpos negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3) Desenvolvimento Teórico 

 

3.1) Característica da Superfície de um corpo 

Sobre a superfície de um corpo incide constantemente energia radiante, tanto do 

interior como do exterior, a que incide do exterior procede dos objetos que rodeiam o corpo. 

Quando a energia radiante incide sobre a superfície uma parte se reflete e a outra parte é 

transmitida. 

Consideremos a energia radiante que incide desde o exterior sobre a superfície do 

corpo. Se a superfície é lisa e polida, como a de um espelho, a maior parte da energia 

incidente se reflete, o restante atravessa a superfície do corpo e é absorvida por seus átomos 

ou moléculas (figura 1).  

 

       

 

 

           Figura 1. Diagrama da radiação incidente e a parte absorvida pelo corpo e a parte que é refletida. 

           Fonte: http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm 

 

Na figura 2, é mostrado o comportamento da superfície de um corpo que reflete uma 

pequena parte da energia incidente. As larguras das distintas bandas correspondem a 

http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm
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quantidades relativas de energia radiante incidente, refletida e transmitida através da 

superfície.  

 

 

            

           Figura 2 Energia radiante incidente, refletida e transmitida através da superfície.           

Fonte: http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm 

 

            Uma aplicação prática está nas garrafas térmicas utilizadas para manter a temperatura 

dos líquidos, como o café. Uma garrafa térmica tem duplas paredes de vidro, fazendo-se o 

vácuo no espaço entre estas paredes para evitar as perdas de calor por condução e convecção. 

Para reduzir as perdas por radiação, as paredes são cobertas com uma lâmina de prata que é 

altamente refletora e, portanto, mau emissor e mau absorvedor de radiação. 

 

3.2) O Corpo Negro 

            Corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação que nele incide: nenhuma 

(somente em casos específicos) luz o atravessa nem é refletida. Apesar do nome, corpos 

negros produzem radiação eletromagnética, tal como luz. Quando um corpo negro é aquecido, 

essas propriedades o tornam uma fonte ideal de radiação térmica. Se um corpo negro ideal a 

http://wapedia.mobi/pt/Radia%C3%A7%C3%A3o
http://wapedia.mobi/pt/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://wapedia.mobi/pt/Radia%C3%A7%C3%A3o_t%C3%A9rmica
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certa temperatura é cercado por outros objetos da mesma temperatura e em equilíbrio térmico, 

um corpo negro em média emitirá menos do que absorve, em todos os comprimentos de onda: 

cada raio que atinge o objeto é absorvido, então ele será emitido da mesma forma. 

 

Figura 3. À medida que a temperatura diminui, o pico da curva da radiação de um corpo negro se desloca para 

menores intensidades e comprimentos de onda maiores. O gráfico de emissão de radiação de um corpo negro 

também é comparado com o modelo clássico de Rayleigh e Jeans. 

Fonte:http://wapedia.mobi/pt/Corpo_negro 

 

            À medida que a temperatura diminui, o pico da curva da radiação de um corpo negro 

se desloca para menores intensidades e comprimentos de onda maiores. O gráfico de emissão 

de radiação de um corpo negro também é comparado com o modelo clássico de Rayleigh e 

Jeans. 

            Um corpo negro a uma temperatura T emite menos comprimentos de onda e 

intensidades que estariam presentes num ambiente em equilíbrio térmico em T. Como a 

radiação em tal ambiente possuiria um espectro dependente apenas de sua temperatura, a 

temperatura do objeto está diretamente associada aos comprimentos de onda que emite. Em 

temperatura ambiente, corpos negros emitem radiação infravermelha, mas à medida que a 

temperatura aumenta algumas centenas de graus Celsius, corpos negros começam a emitir 

radiação em comprimentos de onda visíveis: começando no vermelho, passando por amarelo, 

http://wapedia.mobi/pt/Infravermelho
http://wapedia.mobi/pt/Graus_Celsius
http://wapedia.mobi/pt/Ficheiro:Black_body.svg
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branco e finalmente acabando no azul, após o qual a emissão passa a incluir crescentes 

quantidades de ultravioleta. 

            A radiação emitida por um corpo negro mostrou uma falha na teoria clássica, que 

explicava as emissões satisfatoriamente apenas em baixas temperaturas. O estudo das leis de 

corpos negros levou ao surgimento da mecânica quântica. 

O termo "corpo negro" foi introduzido por Gustav Kirchhoff1 em 1860. Um exemplo 

de um ―quase‖ corpo negro seria qualquer objeto coberto por uma camada de pigmento preto, 

tal como o negro de fuligem. Independentemente da sua composição, verifica-se
1
 que todos os 

corpos negros à mesma temperatura emitem radiação térmica com mesmo espectro. Esse fato 

geral pode ser entendido com base em argumentos clássicos que envolvem equilíbrio 

termodinâmico. A forma específica do espectro, no entanto, não pode ser obtida a partir de 

argumentos termodinâmicos apenas. As propriedades universais da radiação emitida por 

corpos negros fazem com que eles sejam de interesse teórico particular, e que os físicos 

procurem explicar as características específicas de seu espectro. 

                         

            Figura 4.  Representando hipoteticamente um emissor e absorvedor de radiação perfeito.                             

Fonte: http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm 

Verificação experimental de um teorema provado por Kirchhoff, o espectro observado depende apenas 

da temperatura das paredes da cavidade, assim mantendo o equilíbrio termodinâmico.
[1] 

Um corpo negro pode ser substituído com grande aproximação por uma cavidade com 

uma pequena abertura. A energia radiante incidente através da abertura é absorvida e emitida 

pelas paredes gerando múltiplas reflexões e somente uma mínima proporção escapa (se 

http://wapedia.mobi/pt/Ultravioleta
http://wapedia.mobi/pt/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
http://wapedia.mobi/pt/Gustav_Kirchhoff
http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm
http://wapedia.mobi/pt/Kirchhoff
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reflete) através da abertura (figura 5). Podemos, portanto, dizer que toda a energia incidente é 

absorvida. 

 

                                                  Figura5. Cavidade de um corpo negro 

 Fonte: http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm 

 

Ao incidir uma radiação térmica sobre o orifício vinda do exterior, esta é refletida 

várias vezes pelas paredes da cavidade e é absorvida por elas. Considerando uma área 

pequena para o orifício se comparada com a área da superfície interna, uma quantidade 

desprezível da radiação incidente será refletida para fora da cavidade. Como toda radiação 

incidida sobre o orifício é absorvida, pode-se dizer que o orifício tem propriedades de uma 

superfície de corpo negro. 

É possível construir um corpo negro quase perfeito. Construindo uma caixa de um 

material condutor térmico, como metal. A caixa deve ser completamente fechada por todos os 

lados, de forma que o interior forme uma cavidade que não receba luz do exterior. Então, 

fazendo um pequeno furo em algum lugar da caixa, a luz vinda deste buraco será quase igual 

a luz de um corpo negro ideal, para a temperatura do ar dentro da caixa.  

 

3.3) Radiação no Corpo Negro 

 Um corpo em qualquer temperatura emite radiações eletromagnéticas. A origem da 

radiação eletromagnética é a aceleração de cargas elétricas. Como sabemos que a temperatura 

corresponde ao movimento aleatório das moléculas que estão mudando de direção 

constantemente e, portanto, acelerando. Uma vez que as moléculas contêm cargas elétricas, as 
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cargas também aceleram. Logo, qualquer corpo emite radiação eletromagnética devido ao 

movimento térmico de suas moléculas. Esta radiação é chamada de radiação térmica. 

            Por dependerem diretamente da temperatura em que o corpo se encontra, são 

chamadas de radiações térmicas. Por exemplo, ―sente-se‖ a emissão de um ferro elétrico 

ligado, mas não enxergam as ondas por ele emitidas, pois em baixas temperaturas a maior 

taxa de emissão está na faixa do infravermelho. 

Também pode-se constatar a existência da radiação térmica ao nos aproximarmos de 

uma brasa incandescente. Mesmo se o ar ao nosso redor estiver frio, percebe-se um 

aquecimento da nossa pele. Nesta situação, a maior parte do calor que nos atinge não se 

propaga por convecção no ar, e sim sob a forma de radiação eletromagnética.  

 Percebe-se esta radiação na cor avermelhada adquirida pelo carvão ao queimar. O 

carvão é normalmente preto, ou seja, não reflete a luz, mas ao alcançar uma temperatura 

suficientemente alta, passa a emitir na parte visível do espectro uma quantidade de radiação 

suficiente para observação.  

Aumentando gradativamente a temperatura de um corpo, ele começa a emitir luz 

visível. No início a luz é vermelha, passando para a luz amarela, em seguida a verde, a azul e 

a luz branca em altas temperaturas, chegando à região do ultravioleta do espectro 

eletromagnético. 

Para entender bem o conceito de radiação, suponhamos um corpo isolado do seu meio 

externo, com paredes isolantes. Como não há trocas com o meio externo, dize-nos que o 

corpo se encontra em equilíbrio termodinâmico, ou seja, encontra-se em equilíbrio térmico, 

equilíbrio mecânico, equilíbrio radiativo e equilíbrio químico.  

Equilíbrio térmico consiste na ausência de gradientes de temperatura, ou seja, a 

temperatura do corpo é constante e homogênea. Equilíbrio mecânico se dá pela ausência de 

forças líquidas ou tensões, ou seja, a pressão é constante em todas as partes do corpo. 

Equilíbrio radiativo acontece quando a radiação dentro do corpo é constante, isso é, o fluxo de 

radiação que entra é o mesmo que sai. O equilíbrio químico ocorre quando a taxa de todas as 

reações químicas são compensadas por suas reações inversas, de forma que a composição 

química é a mesma em todo o corpo. 

 Tendo por base a figura 5, representando o esquema de um tipo de corpo negro, temos 

que a probabilidade da radiação que entra pelo orifício ser refletida e voltar pelo mesmo 

orifício é muito pequena. Assim a abertura é perfeitamente absorvedora, ou ―negra‖. A 
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radiação que sai pela abertura alcançou equilíbrio térmico com o material que constitui o 

corpo, sendo assim denominada radiação de corpo negro. 

              Ainda tendo por base a figura 5, considere uma cavidade cujas paredes estão numa 

certa temperatura. Os átomos que compõe as paredes estão emitindo radiação eletromagnética 

e ao mesmo tempo absorvem a radiação emitida por outros átomos das paredes. Quando a 

radiação encerrada dentro da cavidade alcança o equilíbrio com os átomos das paredes, a 

quantidade de energia que emitem os átomos na unidade de tempo é igual a que absorvem. 

Em conseqüência, a densidade de energia do campo eletromagnético existente na cavidade é 

constante. 

            A cada freqüência corresponde uma densidade de energia que depende somente da 

temperatura das paredes e é independente do material de que é feita. 

            Se abrir um pequeno orifício no recipiente, parte da radiação escapa e pode ser 

analisada. O orifício é visto muito brilhante quando o corpo está em alta temperatura, e se vê 

completamente negro a baixas temperaturas. 

            O nascimento da Mecânica Quântica, se situa no momento no qual Max Planck 

explica o mecanismo que faz com que os átomos radiantes produzam a distribuição de energia 

observada. Max Planck sugeriu em 1900 que: 

1- A radiação dentro da cavidade está em equilíbrio com os átomos das paredes que se 

comportam como osciladores harmônicos de freqüência dada v . 

2- Cada oscilador pode absorver ou emitir energia da radiação em uma quantidade 

proporcional a v. Quando um oscilador absorve ou emite radiação eletromagnética, sua 

energia aumenta ou diminui em uma quantidade hv . 

            A segunda hipótese de Planck, estabelece que a energia dos osciladores é quantizada.     

A energia de um oscilador de freqüência v só pode ter certos valores que são 0, hv , 2hv 

,3hv....nhv . 

 Na figura 7, apresentamos um modelo da relação entre a intensidade da radiação 

emitida (em graus Kelvin) por um corpo negro com relação ao comprimento de onda, a uma 

dada temperatura absoluta. 
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 Figura 7.    Potência da radiação emitida por um corpo negro, em função do comprimento de onda, para três  

                    temperaturas diferentes.   

                                 

 Fonte: http://fisica.fe.up.pt/fisica12/parte3.html 
 

 
            A quantidade adequada para caracterizar quantitativamente a emissão de radiação por 

um corpo negro em equilíbrio térmico à temperatura T é a radiação espectral     , definida 

tal que        fornece a quantidade de energia emitida pelo corpo, por unidade de tempo e 

área, no intervalo de freqüência         . 

            A radiância espectral depende do material considerado. É uma função contínua na qual 

estão presentes picos e vales que são característicos do material. A radiação térmica 

corresponde à parte contínua. 

            Um resultado importante é que a distribuição espectral de absorção é igual à 

distribuição de emissão. No que diz respeito à radiação térmica, significa que um bom 

emissor será um bom absorvedor. Para entender o porquê desta lei, basta imaginar um sistema 

de dois corpos em equilíbrio térmico, sendo um deles emissor mais eficiente que o outro. 

Obviamente, o sistema poderá permanecer em equilíbrio somente se o corpo que emitir mais 

também absorver mais radiação. Outro argumento é que o processo de absorção é o inverso 

do processo de emissão 

            A radiância espectral do corpo negro apresenta as seguintes características mostradas 

na figura 8 abaixo: 

 

http://fisica.fe.up.pt/fisica12/parte3.html
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           Figura 8 Radiância espectral da energia emitida por unidade de tempo em intervalo de freqüências. 

           Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~betz/iq_XX_A/radTerm/aRadTermFrame.htm 

 Tende para zero, tanto para freqüências muito grandes quanto para freqüências muito 

pequenas; 

 Possui um máximo para uma certa freqüência, cujo valor aumenta com a temperatura;  

 Para qualquer freqüência dada, a radiância espectral aumenta rapidamente com a 

temperatura.  

                                    

3.4) Leis relativas à radiação no Corpo Negro 

3.4.1)Lei de Kirchhoff 

              Em 1859 Gustav Robert Kirchhoff mostrou que havia uma importante relação entre o 

coeficiente de emissão e absorção de radiação eletromagnética de um corpo em equilíbrio 

termodinâmico a uma dada temperatura T: sendo        a energia emitida por unidade de área 

e tempo no entorno de uma frequência   e    o chamado coeficiente de absorção, Kirchhoff 

provou que a razão entre    e    independia das características físicas do corpo e era função 

apenas da temperatura T e da frequência  . Em outras palavras, para diferentes corpos de 

coeficientes   
      

        
   

,  e   
      

        
   

,  valia a relação 

  
   

  
    

  
   

  
      

  
   

  
                                                                            (1) 
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            Se imaginarmos um corpo ideal (hipotético) tal que toda a radiação sobre ele incidente 

seja absorvida (   = 1), então pelas considerações de Kirchhoff teremos: 

  
   

  
    

  
   

  
      

  
       

 
   

       
                                                 (2) 

ou seja, a razão entre os coeficientes é numericamente igual ao coeficiente de emissão de um 

corpo idealizado - uma constante universal. O argumento impecável de Kirchhoff, segundo o 

qual se (2) não fosse verdadeira poderia então construir um movimento contínuo do segundo 

tipo (em outras palavras, um dispositivo que violasse a segunda lei da termodinâmica), deu 

início a uma série de trabalhos cujo objetivo era o de determinar as propriedades físicas deste 

corpo padrão que, embora idealizado, podia ser bem aproximado por uma cavidade metálica 

revestida de platina.  

            Aqui uma das grandezas de interesse (por ser proporcional ao espectro de radiação 

emitido) é a função de distribuição r(T,  ), definida como a densidade volumétrica de energia 

da radiação de frequência entre   e     , dentro da cavidade. Determinar esta grandeza 

para todo o espectro possível de frequências e temperaturas tornou-se um dos principais 

problemas da época.  

             Assim, em especial a partir de 1896, através de uma série de medidas experimentais 

realizadas no Physikalisch-Technische Reichsanstalt de Berlin por O. Lummer
3 

e E. 

Pringsheim
4
 foi possível determinar, de maneira inequívoca, a dependência de r em T e   

(esquematicamente representada pela curva sólida na figura 9). Pelo lado teórico, havia dois 

resultados que se aplicavam aos limites de altas e baixas frequências respectivamente. 
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Figura 9.  Representação esquemática da forma da curva experimental para a densidade de energia da radiação 

do corpo negro         para um T fixo e as respectivas aproximações de Wien-Planck (altas freqüências) e 

Rayleigh-Jeans (baixas freqüências) 

Rev. Bras. Ensino Fís. vol.27 nº. 2  São Paulo, abril  2005. 

Otto Richard Lummer (Gera, 17 de Julho de 1860 — Breslau, 5 de Julho de 1925) foi um físico alemão.Realizou 

estudos sobre luminotecnia e o espectro do corpo negro. Autor, entre outras obras, de Grundlagen, Ziele und 

Grenzen der Leuchttechnik.
[3] 

Alfred Israel Pringsheim foi um cientista e um matemático alemão, Nasceu a 2 de Setembro de 1850 em 

Ohlau hoje Olawa, na baixa Silésia, na actual Polónia e faleceu a 25 de Julho de 1941 em 

Zurique, na Suíça. Foi uma personalidade ilustre.
[4] 

  

3.4.2) Lei de Rayleigh-Jeans 

            A lei de Rayleigh-Jeans foi proposta no início do século XIX, com o objetivo de 

descrever a radiação espectral da radiação eletromagnética de todos os comprimentos de onda 

de um corpo negro a uma temperatura dada.   Ela expressa a densidade de energia da radiação 

no corpo negro de comprimento de onda λ como:           

       
    

  
 

                                                                                                                                               ( 3 ) 

 

onde        é a densidade de energia emitida em função do comprimento de onda, 

significando que para altas freqüências  ( λ pequeno) a densidade de energia ― estoura‖ para 

infinito. Essa é a conhecida ―Catástrofe do ultravioleta‖. 

            Ao se fazer as medições, a fórmula de Rayleigh-Jeans concordava perfeitamente bem 

para comprimentos de ondas grandes, porém, para pequenos valores de , o experimento 

discordava muito com a teoria. 

Também sendo escrita na forma: 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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onde λ é o comprimento de onda, c é a velocidade da luz, T é a temperatura absoluta e k é a 

constante de Boltzmann. 

            A lei é derivada de argumentos da física clássica. Lord Rayleigh obteve pela primeira 

vez o quarto grau da dependência do comprimento de onda em 1900; uma derivação mais 

completa, a qual incluía uma constante de proporcionalidade, foi apresentada por Rayleigh e 

Sir James Jeans em 1905. Esta agregava umas medidas experimentais para comprimentos de 

onda. Entretanto, este resultado predizia uma produção de energia que tendia ao infinito 

quando o comprimento de onda se fazia cada vez menor. Esta idéia não se sustentava pelos 

experimentos e esta propriedade passou a ser conhecida como a "catástrofe do ultravioleta"; 

entretanto, não foi, como as vezes se afirma nos livros-texto de física, uma motivação para a 

teoria quântica. 

            A lei de Rayleigh-Jeans
5
 concorda com medições experimentais para grandes 

comprimentos de onda  mas discorda para comprimentos de onda pequenos. 

 

3.4.3) Lei de Planck 

            A Lei de Planck para radiação de corpo negro exprime a distribuição espectral em 

função do comprimento de onda e da temperatura do corpo negro. 

 

                                                                  
     

    
  
      

                                                            

 

              Na  equação  acima  λ  é  o  comprimento  de  onda  da  radiação  emitida,  T  a  

temperatura  e  R(λ)  é  a radiância para cada comprimento de onda, medida em   

   (energia por unidade de  tempo, por unidade de área e por unidade de comprimento de 

onda). As constantes h = 6,63 × 10-34 J·s, c = 3,00 ×  10
8
 m/s  e  k  =  1,38  ×  10

-23
  J/K  são  

a  constante  de  Planck,  a  velocidade  da  luz  no  vácuo  e  a constante de Boltzmann, 

respectivamente. 
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 O comprimento de onda está relacionado a frequência pela relação: 

                                                                                                                                 (6) 

 

               Pode-se escrever a Lei de Planck em termos da densidade de energia espectral: 

                                                           
  

 
       

     

  
 

 
  
    

                                         

               

           Max Planck produziu esta lei em 1900 e a publicou em 1901, na tentativa de melhorar 

a expressão proposta por Wilhelm Wien que adequou dados experimentais para comprimentos 

de onda curtos desviados para comprimentos de onda maiores. Ele estabeleceu que a Lei de 

Planck adequava-se para todos os comprimentos de onda extraordinariamente bem. Ao 

deduzir esta lei, ele considerou a possibilidade da distribuição de energia eletromagnética 

sobre os diferentes modos de oscilação de carga na matéria. A Lei de Planck nasceu quando 

ele assumiu que a energia destas oscilações foi limitada para múltiplos inteiros da energia 

fundamental E, proporcional a freqüência de oscilação n: 

                                                                                                                     (9) 

            Planck assumiu a essa quantização, cinco anos depois de Albert Einstein ter sugerido a 

existência de fótons como um meio de explicar o efeito fotoelétrico. Planck acreditava que a 

quantização aplicava-se apenas a pequenas oscilações em paredes com cavidades (que hoje 

conhecemos como átomos), e não assumindo as propriedades de propagação da Luz em 

pacotes discretos de energia. Além disto, Planck não atribuiu nenhum significado físico a esta 

suposição, mas não acreditava que fosse apenas um resultado matemático que possibilitou 

uma expressão para o espectro emitido pelo corpo negro a partir de dados experimentais dos 

comprimentos de onda.  

            Com isto Planck pôde resolver o problema da catástrofe do ultravioleta encontrada por        

Rayleigh e Jeans que fazia a radiância tender ao infinito quando o comprimento de onda 

aproximava-se de zero, o que experimentalmente não é observado. É importante observar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wien
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lord_Rayleigh
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans
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também que para a região do visível a fórmula de Planck pode ser aplicada pela aproximação 

de Wien e da mesma forma para temperaturas maiores e maiores comprimentos de onda 

podemos ter também a aproximação dada por Rayleigh e Jeans. 

 

3.4.4) Leis de Wien 

            Já referimos que, quando um corpo, considerado "negro", "o emissor perfeito", está a 

uma determinada temperatura, emite radiação eletromagnética, formando um espectro 

contínuo, podendo estudar-se a energia da radiação emitida por unidade de tempo e por 

unidade de área do corpo, em função do comprimento de onda da radiação emitida, como 

ilustra a figura 10. 

 

             Figura 10. Radiação emitida por unidade de tempo e por unidade de área 

                Fonte: http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Wien/Lei_Wien.html 

 

            Este gráfico traduz a relação entre a intensidade da radiação emitida por unidade de 

tempo e por unidade de área de um corpo, considerado negro, à temperatura de 5800 K, em 

função do comprimento de onda da radiação emitida. 

            Percebe-se claramente que existe um máximo na intensidade da radiação emitida para 

um determinado comprimento de onda. Mas, e se a temperatura do corpo aumentar? E se 

diminuir? Será que o espectro vai sofrer alguma alteração? O espectro de emissão térmica 

modifica-se com a alteração da temperatura a que se encontra o corpo. Porquê? 
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              Quanto maior for a temperatura do corpo, maior a agitação das partículas 

constituintes, aumentando as amplitudes das suas oscilações, bem como as frequências das 

mesmas. Se a temperatura diminuir, diminui a agitação das partículas constituintes, 

diminuindo tanto as amplitudes como as frequências das oscilações. 

              A figura 11 mostra como varia o espectro da intensidade da radiação emitida por um 

corpo negro se a temperatura for maior ou menor do que a temperatura anteriormente 

considerada de 5800 K. 

                

                Figura 11   Variação do espectro para radiação maior ou menor que 5800k 

                    Fonte: http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Wien/Lei_Wien.html 

Assim: 

 Quanto maior for a temperatura, mais energia será emitida por um corpo por unidade 

de tempo e por unidade de área do corpo. O cálculo dessa energia é efetuado através 

da área por baixo de cada gráfico. A curva roxa, correspondente a maior temperatura, 

tem por baixo uma maior área, logo seguida das curvas vermelha e verde. 

 A máxima intensidade em cada uma das curvas ocorre para comprimentos de onda da 

radiação emitida diferentes, e que são tanto maiores quanto menor for a temperatura 

do corpo. 

  

             Existe uma relação simples entre a temperatura absoluta do corpo e o comprimento de 

onda correspondente à emissão máxima do corpo, que foi traduzida por Wilhelm Wien, físico 

austríaco contemporâneo de Max Planck, sendo que essa relação é de proporcionalidade 
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inversa entre o comprimento de onda da emissão máxima e a temperatura absoluta do corpo, 

tal que, 

                                                                
 

 
                                                           (10)                                                                                                                  

em que é uma constante de proporcionalidade cujo valor é  2,898 x 10
-3

 mK.  

            Esta expressão traduz a Lei de Wien ou Lei do deslocamento de Wien: 

           "Para um corpo negro, o produto do comprimento de onda da radiação mais intensa 

pela temperatura absoluta é uma constante, de valor igual a 2,898 x 10
-3

 m K."
6 

A lei de Wien, como o próprio nome indica, foi formulada em 1892 pelo físico alemão Wilhelm Wien, que 

nasceu na Prússia Oriental, a 13 de Janeiro de 1864.
[6]

  

 

3.4.5) Lei de Stefan-Boltzmann 

 A radiância total     emitida por um corpo negro pode ser obtida integrando-se a 

função de Planck em todo o domínio de comprimento de onda: 

                                                  
    

                 
                                       

 

 

 

 

 

                                           

 Com uma mudança de variável chega-se à integral: 

                                                       
      

    
 

  

    
                                                                

 

 

 

 

 O resultado da integral é π
4
/15 e, portanto: 

                                                               
     

      
                                                                              

 Como a radiação emitida por um corpo negro é isotrópica, a irradiância por ele emitida 

para qualquer corpo negro será: 

                                                                                                                   (14) 
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onde  é a constante de Stefan-Boltzmann (5,6696 . 10
-8

 Wm
-2

K
-4

). 

 Esta é a Lei de Stefan-Boltzmann que estabelece que a energia total emitida por 

unidade de área superficial de um corpo negro na unidade de tempo (radiação do corpo negro) 

é diretamente proporcional á quarta potência da sua temperatura termodinâmica T. 
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4) Discretização da energia 

            A variação da energia irradiada com a temperatura de um objeto era uma lei bem 

estabelecida ao final do século XIX, chamada de lei de Stefan-Boltzmann. Esta estabelece que 

a energia total emitida pela radiação, chamada radiância total,   , é proporcional à quarta 

potencia da temperatura do objeto, ou seja: 

                                                                                                                             (15) 

onde   é a chamada constante de Stefan-Boltzmann. Essa lei diz que se duplicarmos a 

temperatura do objeto, a sua taxa de radiação aumentará 16 vezes. Ela, contudo, não diz como 

a energia está distribuída entre os vários comprimentos de onda (ou freqüências) da radiação 

emitida. No inicio do século XX, Rayleigh-Jeans fizeram este caçulo, usando a eletrodinâmica 

clássica. Eles encontraram o seguinte resultado: 

                                                           

  
                                                        (16) 

A função      mede a distribuição de energia irradiada em uma dada freqüência  , 

quando o corpo negro se encontra a uma temperatura fixa T. Nesta fórmula, c é a velocidade 

da luz e k é a constante de Stefan-Boltzmann. 

             Vemos então que a previsão de Rayleigh-Jeans é de que, para uma dada temperatura, 

a energia aumenta com o quadrado da freqüência. Isto significa que a energia contida em uma 

dada freqüência será 4 vezes maior do que aquela contida em outra com a metade de seu 

valor. Como a energia total é igual a soma sobre todas as freqüências de zero até o infinito, 

esta formula prevê que a energia irradiada total será infinita. Quando comparada com dados 

experimentais, houve uma discordância tão espetacular com a previsão teórica, que o fato 

entrou para a História da Física com o nome de catástrofe do ultravioleta.
7 

A catástrofe ultravioleta, também chamada catástrofe de Rayleigh-Jeans, é uma falha da teoria clássica do 

electromagnetismo para explicar a emissão electromagnética de um corpo em equilíbrio térmico com o ambiente, 

ou um corpo negro.
[7] 

             Ao tentar solucionar o problema da catástrofe do ultravioleta, o físico alemão Max 

Planck inaugurou uma nova era da física. Seu trabalho intitulado Sobre a Teoria da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_cl%C3%A1ssica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_electromagn%C3%A9tica
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Distribuição de Energia do Espectro Normal foi apresentado no dia 14 de dezembro de 1900 

em uma reunião da Sociedade Alemã de Física. Esta é a data celebrada como a do nascimento 

da física quântica. Na época, contudo o trabalho de Planck recebeu pouca atenção. Foi 

somente depois da explicação do efeito fotoelétrico dada por Einstein, usando as idéias de 

Planck, que o trabalho entrou em foco e ganhou importância. 

             Planck conseguiu explicar a distribuição de radiação de corpo negro fazendo a 

hipótese de que a emissão e a absorção de energia eletromagnética se dão não na forma 

contínua, como requer o eletromagnetismo clássico, mas em unidades discretas de uma 

quantidade mínima   : 

                                                                                                 (17) 

            A fim de poder ajustar a sua teoria aos dados experimentais, ele supôs que a 

quantidade mínima, ou quantum de energia   , era proporcional à freqüência v da radiação: 

                                                                                                                             (18) 

            A constante de proporcionalidade h é a famosa constante de Planck, que 

numericamente vale              . A partir de sua hipótese Planck deduziu a seguinte 

fórmula para a distribuição de energia do corpo negro: 

 

                                                                          
   

  
  

        
                                      (19) 

            Essa expressão reproduz exatamente o que é observado experimentalmente por Max 

Planck. 

            A energia total de uma onda eletromagnética com freqüência v será, de acordo com a 

hipótese de Planck, igual a um dado numero de vezes a quantidade mínima hv: 

                                                                                                                (20) 

          Nesta expressão n é o número de quanta de radiação com energia hv. Este resultado 

está em franca oposição à eletrodinâmica clássica, para a qual a energia de uma onda 

eletromagnética varia continuamente e não em pacotes. 
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 A idéia da discretização de energia nos mecanismos microscópicos permitiu assim a 

explicação de vários outros fenômenos além da radiação de corpo negro que não tinham 

explicação dentro da física clássica como, por exemplo, o efeito fotoelétrico.  

               Em 1905, Albert Einstein
8
, utilizando, de uma forma mais geral, as idéias de Planck 

para energia dos osciladores na cavidade do corpo negro, conseguiu explicar as propriedades 

observadas no efeito fotoelétrico. Planck, em sua demonstração, se restringiu à quantização a 

energia para o caso dos osciladores (elétrons) nas paredes da cavidade. As ondas no interior 

da cavidade (produzida pelos elétrons oscilando) eram quantizadas em decorrência disso. 

Einstein, ao invés disso, considerou que a própria energia radiante era quantizada, sendo 

portanto constituída de corpúsculos, cada um portanto uma quantidade fixa de energia. 

            Os fenômenos usuais não permitiriam observar essa característica devido ao enorme 

número de fótons normalmente associado à energia radiante (assim como um líquido aparenta 

ser um liquido contínuo e não formado por elementos discretos). É interessante notar que 

antes da descoberta da difração da luz, Newton desenvolveu um modelo corpuscular para a 

luz, que, no entanto, não corresponde às idéias de Einstein, principalmente porque seu modelo 

não previa a difração da luz, fenômeno tipicamente ondulatório. Para explicar a difração e a 

interferência, Einstein supôs que as partículas de luz (fótons) não se movem como partículas 

usuais, mas que se propagam com intensidades médias dada pela amplitude da onda 

eletromagnética associada, dada pelo modelo ondulatório.  

            O caráter corpuscular seria manifestado apenas no processo de interação da radiação 

eletromagnética com a matéria (na emissão e absorção). Seguindo as idéias de Planck, 

associou à radiação e freqüência ν, fótons de energia     . A intensidade de luz é agora 

dada pelo número e fótons emitidos por unidade de tempo. Supôs também que no efeito 

fotoelétrico um único fóton interage com um elétron, sendo completamente absorvido por 

este, que após a interação terá uma energia cinética: 

                                                                                       
                                             (21) 

            Após receber esta energia pela interação com o fóton, o elétron deve ainda perder 

alguma energia até escapar da superfície do metal. A energia cinética do elétron ejetado do 

metal será, portanto: 

                                                                      
                                            (22) 
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Albert Einstein Ulm, 14 de Março de 1879 — Princeton, 18 de Abril de 1955) foi um físico teórico alemão 

radicado nos Estados Unidos. Recebeu o Nobel de Física de 1921, pela correta explicação do efeito fotoelétrico
[8] 

onde    é a energia gasta pelo elétron para sair do metal. Esta energia depende das condições 

em que a interação se deu. Aqueles que, após a interação, não perdem nenhuma energia extra, 

mas somente a energia necessária para vencer a barreira de potencial existente na superfície 

dos metais, conhecida como função de trabalho,   , terão energia cinética máxima. Portanto a 

energia cinética máxima dos elétron emitidos será dada por: 

                                                  
                                                                 (23) 

         Isso explica perfeitamente a existência de um limiar de freqüências (     ) para a 

emissão dos fotoelétrons e também que a energia dos elétrons emitidos não esteja relacionada 

à intensidade da luz incidente, mas sim que a corrente elétrica (número de elétrons emitidos) 

seja proporcional à intensidade de luz (número de fótons absorvidos). 

            Em 1914, R. Millikan
9
 realizou uma série de medidas, com grande precisão, do 

potencial de freamento    em função da freqüência da luz incidente e obteve a confirmação da 

teoria de Einstein, determinando a constante de Planck. Em 1921 Einstein recebeu o premio 

Nobel pelo desenvolvimento da teoria do efeito fotoelétrico. As idéias originais de Planck se 

mostravam ser de aplicação mais geral e a Mecânica Quântica começava seu 

desenvolvimento. 

Robert Andrews Millikan (Morrison, 22 de março de 1868 — San Marino, 19 de dezembro de 1953) foi um 

físico estadunidense. Recebeu o Nobel de Física de 1923, por trabalhos sobre cargas elétricas elementares e o 

efeito fotoeléctrico.
[9]

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ulm
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1879
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princeton
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1921
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9ctrico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morrison_%28Illinois%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1868
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Marino_%28Calif%C3%B3rnia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1923
http://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_da_gota_de_%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9ctrico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan#cite_note-0


26 
 

4.1) Efeito Fotoelétrico 

           Para ilustrar outra aplicação da discretização da energia nos fenômenos microscópicos, 

vamos analisar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de 

elétrons induzida pela ação da luz. Para se observar este efeito de forma simples, pode-se 

utilizar uma lâmina de zinco ligada a um eletroscópio de folhas, como na Figura12. 

            Inicialmente mede-se a velocidade de descarga do eletroscópio, com a lâmina 

carregada positiva e negativamente. A lâmina é então iluminada com a luz de uma lâmpada de 

arco voltaico, que tem boa quantidade de radiação ultravioleta. Dois efeitos podem ser 

observados: 

 

Figura 12. Lâmina de zinco ligada ao eletroscópio e fonte de luz 

a) se a lâmina de zinco está carregada positivamente a velocidade de descarga do 

eletroscópio não se modifica; 

b) no entanto, se a lâmina estiver carregada negativamente, o eletroscópio se  descarrega 

(as folhas se aproximam) com grande rapidez. 

            Os dois resultados são consistentes com a interpretação de que a luz provoca a 

emissão de elétrons quanto interage com a lâmina. Se a lâmina está carregada negativamente, 

os elétrons são removidos e o eletroscópio se descarrega. Se a lâmina está carregada 

positivamente, os elétrons eventualmente emitidos sob a ação da luz são atraídos e voltam à 

lâmina e, consequentemente, o tempo de descarga do eletroscópio não varia. 

            Quando se utiliza luz de outros comprimentos de onda, vermelho, por exemplo, não se 

observa nenhuma modificação na descarga do eletroscópio, independente da intensidade do 

feixe de luz. Isto é observado também quando se coloca um filtro de vidro transparente na 



27 
 

trajetória do feixe luminoso. Como é conhecido, o vidro é um excelente filtro ultravioleta. 

Pode-se concluir, então, que é a parte do espectro luminoso de alta freqüência que provoca o 

fenômeno do efeito fotoelétrico. 

            A dependência com a freqüência, apesar de parecer simples, não pode ser explicada 

com base na teoria ondulatória da luz. Não se compreende por que as ondas de luz de pequena 

freqüência não provocam a emissão de elétrons mesmo nos casos em que a amplitude da onda 

(a intensidade do campo elétrico) é grande. 

             A Figura 13 mostra o desenho esquemático de um aparelho básico para a realização 

de experimentos de investigação do efeito fotoelétrico. Luz ultravioleta incide sobre a 

superfície metálica C, provocando a emissão de elétrons da placa. Se alguns desses elétrons 

atingirem a placa A, haverá corrente no circuito. Note que, se a placa C está sob potencial 

positivo, o campo elétrico na região entre as placas será tal que o elétron será desacelerado, 

perdendo energia cinética ao longo do percurso entre as placas. 

 

Figura 13. Desenho esquemático de um aparelho básico para a realização de experimentos de investigação do 

efeito fotoelétrico. 

 

            Os experimentos realizados por Lenard
10

 mostram que o número de elétrons que 

atingem a placa A diminui à medida que o potencial V entre as placas (C+ A–) cresce, 

indicando que somente os elétrons que tenham energia cinética iniciais 
   

 
 maiores que      

podem atingir a placa A. Existe um potencial de frenagem    para o qual nenhum elétron 

chega a placa A, ou seja: 
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                                                            (24) 

 

           Por outro lado, se invertemos o potencial V entre as placas (A + C-), desde que os 

elétrons emitidos transitam para a placa detectora A, agora acelerados, todos os elétrons que 

se desprendem da placa C atingem a placa A. Deste modo, a corrente I não depende, neste 

caso, do potencial V  elevado  entre  as placas. 

 

 

Figura 14. Gráfico I versus V. O potencial é positivo quando A é positivo em relação a C. 

 

            O potencial de frenagem    depende da freqüência mas não depende da intensidade da 

luz incidente, o que pode ser visto nas Figuras 14 e 15. A corrente I no circuito, que mede o 

número de elétrons que atinge a placa A, é diretamente proporcional à intensidade incidente. 

            Na visão ondulatória clássica, o aumento da taxa de energia luminosa incidente sobre 

a placa C deveria aumentar a energia absorvida pelos elétrons e, consequentemente, aumentar 

a energia cinética máxima dos elétrons emitidos. O experimento demonstrava que não era isso 

que acontecia. 

            O resultado experimental obtido, revelando a independência de    em relação à 

intensidade da luz incidente é surpreendente no modelo ondulatório. 
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     Figura 15. Gráfico    versus freqüência  

 

                         A figura 15 mostra o gráfico do potencial de frenagem para o sódio em função 

da freqüência. Por exemplo, para uma freqüência de        obtém-se         . Assim, 

desconsiderando-se a energia necessária para o elétron se desprender da superfície, foi cedida 

ao mesmo, pela radiação, uma energia igual a 2,2 eV.  

Philipp von Lenard  Nasceu em Bratislava, Eslovênia, em 7 de junho de 1862. Faleceu em Messelhausen, 

Alemanha, em 20 de maio de 1947. Além dos trabalhos sobre efeito fotoelétrico, Lenard tem contribuições 

importantes na área de raios catódicos. Foi o primeiro a investigar o comportamento dos raios catódicos fora do 

tubo de vácuo. Chegou perto da descoberta dos raios X, e ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1905.
[10] 

 

            Levando em conta o modelo ondulatório, um feixe de intensidade igual a        

  , de freqüência       , incidindo em um átomo de sódio de raio aproximadamente 

      , é capaz de transferir ao átomo (ou a um de seus elétrons), em 1 segundo, uma 

energia igual a               e, para completar a energia cinética adquirida pelo elétron, é 

necessário um tempo aproximado de        segundos ou cerca de 4.000 anos.  

            Considerando uma proposta feita por Rayleigh esse tempo se reduz para cerca de 5 

horas. Entretanto, é verificado experimentalmente, para as condições descritas, que o tempo 

para a emissão de um elétron é muito pequeno, ocorrendo emissão logo após a incidência da 

radiação. Este fato indica a impropriedade da teoria ondulatória para explicar o fenômeno. 

            Em 1905, Einstein demonstrou que o resultado experimental poderia ser explicado se a 

energia luminosa não fosse distribuída continuamente no espaço, mas fosse quantizada, como 

pequenos pacotes, cada qual denominado de fóton. A energia de cada fóton é hν, onde v é a 

freqüência e h a constante de Planck. 
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            Um elétron ejetado de uma superfície metálica exposta a luz recebe a energia 

necessária de um único fóton. Quando a intensidade da luz, de certa freqüência, for 

aumentada, maior será o número de fótons que atingirão a superfície por unidade de tempo, 

porém a energia absorvida por um elétron ficará imutável. 

            Se um elétron, dentro de um metal, está sujeito a uma forte energia potencial das 

partículas vizinhas e também da própria superfície, essa energia potencial, que chamaremos 

de  , necessita ser vencida para que a emissão ocorra. Assim o elétron, ao receber a energia 

do fóton, terá uma energia cinética igual a 

 

                                             
 

 
                                                                                     (25) 

            Se o elétron está na superfície, a relação torna-se: 

                                            
   

 
 
   

                                                             (26) 

onde    é chamada função trabalho e representa a quantidade de trabalho mínimo necessário 

para retirar o elétron da superfície. Esta equação foi a solução proposta por Einstein, em seu 

trabalho em 1905, para o efeito fotoelétrico. 

            Pode-se, ainda, definir a freqüência de corte, ou seja, o valor limite da freqüência para 

o qual ainda existe emissão. Isto é calculado considerando que a energia cinética máxima dos 

elétrons ejetados seja muito próxima de zero. Nesta situação, temos 

                                                        
  

 
                                                                         (27) 

onde     é a freqüência de corte. 

            Dessa maneira, podemos ainda escrever: 

                                                                                                   (28) 

e o potencial de frenagem    tem dependência linear com a freqüência, o que concorda com 

os dados experimentais obtidos por Millikan em 1916. Desses resultados, Millikan pôde 

encontrar, calculando a inclinação da reta para vários materiais, o valor da constante de 

Planck h, e verificar a concordância com valores anteriormente encontrados. 
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5) Breve histórico dos cientistas envolvidos 

 

     5.1) Kirchhoff  

 

Gustav Robert Kirchhoff (Königsberg, Prússia, 12 de março de 1824 — Berlim, 

Alemanha, 17 de outubro de 1887) foi um físico alemão com contribuições científicas 

principalmente no campo dos circuitos elétricos, na espectroscopia, na emissão de radiação 

dos corpos negros e na teoria da elasticidade (modelo de placas de Kirchhoff).  

Kirchhoff propôs o nome de "radiação do corpo negro" em 1862. É o autor de duas 

leis fundamentais da teoria clássica dos circuitos elétricos e da emissão térmica. 

Kirchhoff nasceu em Königsberg, Prússia (atualmente Kaliningrado, Rússia). Filho de 

Friedrich Kirchhoff (advogado) e Johanna Henriette. Graduou-se na Universidade Albertus de 

Königsberg em 1847, onde participou dos seminários de física-matemática sob a direção de 

Franz Ernst Neumann e Friedrich Julius Richelot. Casou com Clara Richelot, filha de 

Richelot, um de seus professores de matemática. No mesmo ano mudou-se para Berlim, 

recebendo o posto de catedrático em Wrocław.  

Kirchhoff formulou as leis dos nós e das malhas na análise de circuitos elétricos (Leis 

de Kirchhoff) em 1845, quando ainda era um estudante. Propôs a lei da emissão de radiação 
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térmica em 1859, comprovando-a em 1861. Em 1854 transferiu-se para a Universidade de 

Heidelberg, onde colaborou em trabalhos sobre espectroscopia com Robert Bunsen, 

descobrindo juntamente com este os elementos césio e rubídio em 1861, estudando a 

composição química do Sol através do seu espectro. 

    Posteriormente propôs as três leis que descrevem a emissão de luz por objetos 

incandescentes: 

1. Um objeto sólido aquecido produz luz com espectro contínuo. 

2. Um gás tênue produz luz com linhas espectrais em comprimentos de onda discretos 

que dependem da composição química do gás. 

3. Um objeto sólido a alta temperatura rodeado de un gás tênue a temperaturas inferiores 

produz luz num espectro contínuo com vazios em certos comprimentos de onda 

discretos cujas posições dependem da composição química do gás. 

    A existência destas leis foi explicada mais tarde por Niels Bohr, contribuindo 

decisivamente para o nascimento da mecânica quântica. 

 

5.2) Rayleigh-Jeans 

 

                  Lord Rayleigh 

          John William Strutt (Maldon, Essex, 12 de Novembro de 1842 — Witham, Essex, 30 

de Junho de 1919) é também conhecido como o 3º Barão de Rayleigh de Terling Place, 

Witham, condado de Essex. Foi um matemático e físico inglês, conhecido por suas pesquisas 
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em fenômenos ondulatórios. Juntamente com o químico inglês Sir William Ramsay recebeu o 

Nobel de Física, em 1904, por pesquisas sobre a densidade dos gases mais importantes e pela 

descoberta do argônio. 

           O matemático e físico inglês, natural de Lanford Grove, próximo a Maldon, Essex, 

nasceu em 1842 e ficou conhecido por suas pesquisas em fenômenos ondulatórios. Entrou 

para o Trinity College, Cambridge (1861), onde estudou matemática com Edward Routh. 

Contemporâneo de Reynolds. Obteve o título de MA (Senior Wrangler) em 1865 e o primeiro 

prêmio Smith's prize de Cambridge. 

          Casou-se com Evelyn Georgiana Mary Balfour em 1871 com quem teve quatro filhos. 

Em 1873 seu pai, John Strutt, 2º Barão de Rayleigh, faleceu. O título de 3º Barão de Rayleigh 

foi herdado de seu pai. 

            Foi o segundo professor sênior na Universidade de Cambridge em seqüencia a James 

Clerk Maxwell. Destacou-se como membro da Royal Society, ingressando como Fellow 

(professor) em 1873, eleito como Membro da Royal Society de Edimburg0 em 1886 e 

presidente da London Maths Society entre 1876 e 1878. Foi eleito Royal Society Bakerian 

lecturer em 1902 e presidente da Royal Society entre 1905 e 1908. 

            Recebeu o Nobel de Física, em 1904, por pesquisas sobre a densidade dos gases mais 

importantes e pela descoberta do argônio, em pesquisa realizada em conjunto com o químico 

inglês Sir William Ramsay. 

            Influente pesquisador sobre teoria dos sons, óptica, espectroscopia, luz, cores, 

eletricidade, ressonância, vibrações e densidade dos gases destacou-se no estudo dos 

fenômenos ondulatórios. 

            Postulou, em 1876, um padrão de comportamento do escoamento do ar, garantindo a 

possibilidade de um veículo se sustentar no ar, sem a necessidade de catapultas ou balões que 

o retirassem do solo, levantando pela primeira vez a hipótese de que um aparelho mais pesado 

que o ar conseguiria voar com os seus próprios meios, afirmação que seria de grande 

importância para estudos e projetos posteriores como os de Santos Dumont. 

            Foi professor de física experimental e diretor do Cavendish Laboratory, em 

Cambridge (1879-1884). Lecionou também sobre filosofia natural na Royal Institution, 
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Londres (1887-1905). Investigou a hidrodinâmica da cavitação, do movimento das ondas, de 

jatos instáveis, fluxo laminar, etc e foi, também, responsável pela determinação de unidades 

elétricas de medição. 

            Sir James Hopwood Jeans (Ormskirk, Lancashire, 11 de Setembro de 1877 - Dorking, 

Surrey, 16 de Setembro de 1946) era físico, astrônomo e matemático britânico. 

            Recebeu a sua educação na Merchant Taylors' School, Northwood e no Trinity 

College de Cambridge. Acabou em segundo posto na universidade no Tripos (um 

reconhecimento da Universidad de Cambridge) de 1898. Ensinou nessa mesma universidade 

até que se mudou para dar aulas na Universidade de Princeton, em 1904, como professor de 

matemática aplicada. Voltou a Cambridge em 1910. 

            Fez contribuições importantes em muitas áreas da física, incluindo a teoria quântica, a 

teoria da radiação e a evolução estelar. A sua análise dos corpos em rotação e levou a concluir 

que a teoria de Pierre-Simon Laplace de que o sistema solar se formou a partir de uma nuvem 

de gás era errônea. Em seu lugar propôs que os planetas no princípio se condensaram a partir 

de material retirado do sol por uma hipotética colisão com outra estrela. Esta teoria não se 

aceita hoje em dia. 

            Jeans, juntamente com Arthur Eddington, é o pioneiro da excelência britânica em 

cosmologia, que perdurou até aos dias de hoje. Foi o primeiro a propor uma teoria do estado 

estacionário baseada na hipótese da criação contínua de matéria no universo. Esta teoria se 

demonstrou falsa com o descobrimento da radiação de fundo de microondas, que se 

interpretou como a "assinatura" do Big Bang. 

            A sua reputação científica se baseia nas monografias The Dynamical Theory of Gases 

(1904), Theoretical Mechanics (1906), e Mathematical Theory of Electricity and Magnetism 

(1908). Depois de retirar-se em 1929, escreveu vários livros de divulgação científica: The 

Stars in Their Courses (1931), The Universe Around Us, Through Space and Time (1934), 

The New Background of Science (1933), e The Mysterious Universe. Estes livros deram-lhe 

popularidade como divulgador dos descobrimentos científicos de sua época, especialmente 

nos campos da relatividade e da cosmologia. 

           Também escreveu o livro "Physics and Philosophy" (1943) onde explora os diferentes 

pontos de vista da realidade desde duas perspectivas diferentes: ciência e filosofia. 
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5.3) Max Planck 

 

Max Karl Ernst Ludwig Planck (Kiel, 23 de Abril de 1858 - Göttingen, 4 de Outubro 

de 1947) foi um físico alemão, considerado o pai da teoria quântica. Depois de estudar em 

Munique, Planck obteve seu doutorado em 1879 na capital Berlim. Voltou para Munique em 

1880 a fim de lecionar na universidade local, seguindo para sua cidade natal Kiel em 1885. 

Ali casou-se com Marie Merck em 1886. Em 1889, Planck seguiu para a Universidade de 

Berlin e após dois anos foi nomeado professor de Física Teórica, substituindo Gustav 

Kirchhoff. 

Em 1899, descobriu uma nova constante fundamental, chamada posteriormente em 

sua homenagem Constante de Planck, e que é usada, por exemplo, para calcular a energia do 

fóton. Um ano depois, descobriu a lei da radiação térmica, chamada Lei de Planck da 

Radiação. Essa foi a base da teoria quântica, que surgiu dez anos depois com a colaboração de 

Albert Einstein e Niels Bohr. De 1905 a 1909, Planck atuou como diretor-chefe da Deutsche 

Physikalische Gesellschaft (Sociedade Alemã de Física). Sua mulher morreu em 1909, e, um 

ano depois, Planck casou-se novamente com Marga von Hoesslin. Em 1913, foi nomeado 

reitor da Universidade de Berlim.  

Como consequência do nascimento da Física Quântica, foi premiado em 1918 com o 

Prêmio Nobel de Física. De 1930 a 1937, Planck foi o presidente da Kaiser-Wilhelm-
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Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (KWG, Sociedade para o Avanço da Ciência 

do Imperador Guilherme). Durante a Segunda Guerra Mundial, Planck tentou convencer 

Hitler a dar liberdade aos cientistas judeus. O filho de Planck, Erwin, foi executado no dia 20 

de julho de 1944, acusado de traição relacionada a um atentado para matar Hitler. Planck 

morreu em 4 de outubro de 1947 em Göttingen. A seguir o instituto KWG foi renomeado 

como Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG, Sociedade Max 

Planck para o Progresso da Ciência). 

 

5.4) Wilhelm Wien 

 

Físico alemão, de nome completo Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien, nasceu 

em 1864, na Prússia Oriental, e morreu em 1928, em Munique. Freqüentou as Universidades 

de Götingen, Heidelberg e Berlim, de 1882 a 1886, ano em que se licenciou. Foi professor de 

Física em várias localidades e foi assistente do físico alemão Hermann Ludwing von 

Helmholtz. 

  Desenvolveu trabalhos de investigação científica em diversos domínios da física. 

Ficou conhecido pelos seus estudos sobre a radiação eletromagnética e ainda pelo corpo 

negro, corpo hipotético que absorve toda a radiação que incide nele. Esta radiação estende-se 

a toda a gama de comprimentos de onda e a distribuição de energia sobre esta gama têm um 

comportamento característico, deslocando-se no sentido dos menores comprimentos de onda 
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com o aumento da temperatura - Lei de Wien, ou lei do deslocamento, a sua principal 

descoberta, realizada em 1893. 

         Foi premiado com o prêmio Nobel da Física, em 1911, pelas suas descobertas sobre a 

radiação nos buracos negros. 

5.5)Boltzmann 

 

Em 1863 iniciou os seus estudos em física na universidade de Viena e em 1866 

terminou o seu doutoramento na mesma universidade com uma tese sobre teoria cinética de 

gases sob a supervisão de Joseph Stefan. No ano seguinte foi nomeado docente nesta 

universidade e em 1869 professor na universidade de Graz. Em 1871 ele visitou Gustav 

Kirchhoff e Hermann von Helmholtz em Berlim. 

Em 1872 ele conheceu Henriette von Aigentler em Graz, enquanto ela tentava ser 

admitida extra-oficialmente a assistir a aulas de matemática e física na Universidade de Graz 

numa época em que a entrada de mulheres não era permitida. Seguindo os conselhos de 

Boltzmann, ela finalmente conseguiu-o. Em 1873 ele voltou à Universidade de Viena, depois 

de aí ser nomeado professor de matemática, onde permaneceu até 1876. Boltzmann e 

Henriette casaram-se a 17 de Julho de 1876 e do seu casamento nasceram 3 filhas e 2 filhos.  

Em 1876 ele foi nomeado professor de física experimental na Universidade de Graz. 

Entre os seus alunos nesta universidade encontravam-se Svante Arrhenius e Walther Nernst. 
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Em Graz Boltzmann viveu 12 anos felizes em que desenvolveu os seus conceitos estatísticos 

da natureza. Em 1885 ele é nomeado membro da Academia de Ciências imperial austríaca e 

em 1887 é eleito presidente da universidade de Graz. 

Em 1890 ele foi nomeado como professor de física teórica na Universidade de 

Munique, mas em 1893 ele volta a Viena ao ser nomeado sucessor do seu orientador Joseph 

Stefan na cátedra de física teórica dessa universidade.  

Em Viena ele tem conflitos com alguns dos seus colegas, em particular com Ernst 

Mach que foi nomeado professor de filosofia e história das ciências desta universidade em 

1895. Por isso em 1900 Boltzmann mudou-se para a universidade de Leipzig. No entanto em 

1902 Mach reformou-se devido a problemas de saúde e Boltzmann volta a Viena. Nesta 

universidade ele teve como estudantes a Paul Ehrenfest e Lise Meitner. Em Viena, além de 

física, Boltzmann também ensinou filosofia e as suas aulas eram tão populares que apesar de 

as dar no maior auditório da universidade havia pessoas que não conseguiam lugar a dentro. 

Devido ao enorme sucesso destas aulas, Boltzmann foi convidado pelo imperador a uma 

recepção no palácio. 

Boltzmann sofria de enorme instabilidade emocional, alternando fases de depressão 

com outras de enorme excitação ou irritação e pensa-se que sofria muito provavelmente de 

distúrbio bipolar. Lise Meitner afirmou que as pessoas mais próximas dele conheciam os seus 

ataques de depressão profunda e as suas tentativas de suicídio. 

 Em 5 de Setembro de 1906, enquanto passava as férias de Verão em Duino , próximo 

de Trieste, Boltzmann cometeu suicídio num ataque de depressão. Ele foi enterrado em Viena 

e na sua tumba está escrita a famosa equação da física estastística S = KlnΩ. 
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6) Conclusão 

 

O fenômeno de radiação térmica desempenhou um papel de destaque na história da 

Física, pois foi na tentativa de descrevê-lo teoricamente que Max Planck introduziu a sua 

famosa constante, cuja presença tornou-se o marco inicial de uma nova física, a física 

quântica.  

O que Planck e outros cientistas (Kirchhoff, Wien, Stefan e Boltzmann) descobriram 

foi que quando a temperatura de um corpo negro aumenta, a quantidade total de luz emitida 

por segundo aumenta, e o comprimento de onda do pico do espectro muda para cores de 

freqüências maiores. 

Observamos que não é possível encontrar na natureza um objeto que consiga absorver 

toda radiação que incidente, sem refletir qualquer parcela da mesma, ou seja, não existe um 

corpo negro ideal. O mais próximo que se pode obter é a radiação de um pequeno buraco 

numa cavidade maior. Qualquer luz entrando no buraco deve ser refletida várias vezes 

igualmente nas paredes da cavidade antes de escapar e de igual maneira é  provável que seja 

absorvida pelas paredes durante o processo, independente de qual seja o material que a 

compõe ou o comprimento de onda da radiação. O buraco é uma aproximação de um corpo 

negro e, se a cavidade é aquecida, o espectro da radiação do mesmo (a quantidade de luz 

emitida do buraco também em cada comprimento de onda) será contínua , e de igual maneira 

não dependerá da constituição do material da cavidade.  

Explicar a radiação de corpos negros foi um desafio enfrentado por muitos físicos. 

Nesta trabalho não citamos todos que tentaram de alguma forma explicar esse fenômeno, mas 

procuramos mostrar os que mais se destacaram.  
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