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• Ao Gabriel, por toda ajuda dada com o latex.
• Aos meus pais, pelo apoio a esse trabalho e por terem me dado todas as condições
para chegar até aqui.
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RESUMO

Discutimos, nesse trabalho, aspectos das dimensões fenomenológica e teórica do
conhecimento fı́sico e o papel dos modelos como ponte uniﬁcadora dessas duas
facetas do conhecimento. No âmbito do ensino, percebemos que as teorias ensinadas são muito pouco relacionadas aos fenômenos que permeiam o cotidiano dos
alunos. Por isso, enfatizamos a importância do uso de modelos como instrumentos capazes de promover uma ligação entre o mundo abstrato, representado pelas
teorias e o mundo palpável, representado pelos fenômenos. Discutimos, também,
essas dimensões separadamente, com o propósito de ressaltar que muitas das diﬁculdades do ensino de fı́sica têm origem na epistemologia. Com o objetivo de dar
realidade à inﬁnidade de nuances que o conhecimento fı́sico contempla, na segunda
parte desse trabalho, confeccionamos um texto abordando a interação de ondas
eletromagnéticas com a matéria, voltado para estudantes de graduação. Esse tema
foi explorado com o auxı́lio de um modelo, chamado modelo de Drude, no qual a
teoria do eletromagnetismo, representada pelas equações de Maxwell, é adaptada
às caracterı́sticas de um metal. Nesse texto didático procuramos explicitar, da maneira mais clara possı́vel, as ligações entre idéias fı́sicas e o mundo real, de modo a
possibilitar que os estudantes venham a ter uma relação mais nova, rica e bonita
com a fı́sica.
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ABSTRACT

In this work we discuss both phenomenological and theoretical aspects of knowledge
in Physics and the role of models as bridges between them. As far as teaching is
concerned, we remark that the theories taught to students normally bear very little
relation with phenomena in dayly life. Therefore we emphasize the need of using
models as tools in order to promote meaningful links between the abstract world
represented by theories and the real world, represented by phenomena. We discuss
separately each of these dimensions, with the purpose of stressing that many of the
diﬃculties in teaching Physics have their origin in epistemology. In the second part
of this work we produce a pedagogical text dealing with the interaction between
electromagnetic waves and matter, in order to realize the many faces that physical
knowledge may have. This subject was approached with the help a model, known as
Drude model, in which electromagnetic theory, represented by Maxwell equations,
is adapted to the features of a metal. In this text we have tried to make explicit,
as clearly as possible, the links between physical ideas and the real world, so that
students may develop a new, rich and beautiful relationship with Physics.
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SUMÁRIO

Capı́tulo 1
Introdução

A disciplina de fı́sica, já há bastante tempo, tem sido um dos grandes horrores do
ensino médio. Seu aprendizado, pelo que me lembro nos meus tempos de colégio, cerca
de 13 anos atrás, era um trauma para a maioria dos meus colegas e aqueles que gostassem
de fı́sica, ou fossem bem na disciplina, eram motivo de gozações ou xingamentos do tipo
”cdf”ou ”gênio”.
O sentimento gerado por essa situação esquisita, que acredito existir até hoje, sempre
me fez reﬂetir e tentar entender por quê isso acontecia. Por que, em geral, as pessoas
não gostam de fı́sica? Honestamente, não há nenhuma diferença entre eu e elas e, muito
menos, motivo para eu ser chamada de gênio só porque consigo ver beleza na fı́sica.
Será que sou ”louca”, por gostar de uma coisa que 99% das pessoas não gostam? Mal
sabem elas das diﬁculdades que eu tenho em aprender fı́sica e que para mim também
foi difı́cil o curso de graduação. Aliás, quanto mais estudo fı́sica, mais essa ciência se
me revela complexa e possuidora de múltiplas facetas, o que me motivou a estudá-la e,
principalmente entendê-la. A própria natureza do conhecimento fı́sico contribui para as
diﬁculdades do seu ensino.
Há algum tempo atrás, quando um aluno me perguntava algo de fı́sica, muitas vezes
eu respondia que era fácil... Hoje, tendo em mente, de maneira consciente, a complexidade do conhecimento fı́sico, raramente digo que a fı́sica é simples para meus alunos e
1
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tento, acima de tudo, compreender o quão difı́cil é aprender fı́sica. Descobri a diﬁculdade
que é ensinar fı́sica. Parece que, à medida que adentro as várias dimensões do conhecimento, tendo a dar razão aos alunos por não entenderem direito o que lhes é ensinado.
Esse é o ponto principal que motivou esse trabalho: a contradição entre a beleza da fı́sica
e realidade do seu ensino, que não é tão bela assim!...
A fı́sica é uma ciência que vem sendo construı́da há centenas de anos, por homens
e mulheres iguais à nós. Não é atributo de deuses ou super-heróis, com cérebros excepcionalmente maiores que os nossos. Todos os cientistas de outrora também tiveram
inúmeras diﬁculdades e passaram por elas na construção dessa ciência. A fı́sica é uma
construção puramente humana. Ela nasceu do mundo. Nasceu do contato das pessoas
com o mundo. Quando a ensinamos como produto acabado, podemos dar a impressão
que as coisas são óbvias, mas elas não o são.
Temos muitos exemplos no passado desse tipo de diﬁculdade, onde grandes cientistas vivenciaram muitas dúvidas e incertezas acerca de teorias que, hoje, para nós, já
estão formadas. Por exemplo, no desenvolvimento da fı́sica atômica, por volta de 1920,
Wolfgang Pauli, numa conversa com Heisenberg, pergunta se de fato ele acreditava que
dentro do átomo existiam coisas como órbitas de elétrons. Tais dúvidas foram tiradas
do diálogo abaixo1 , escrito por Heisenberg:
”... Wolfgang perguntou-me, um dia:
- Você acredita, sinceramente, que de fato existam dentro dos átomos coisas como
órbitas de elétrons?
Minha resposta talvez tenha soado um tanto forçada.
- Para começar - disse-lhe -, podemos observar a trajetória de um elétron numa
câmara de nuvem: ele deixa uma trilha clara de névoa por onde passa. Já que nesse
caso existe trajetória do elétron, podemos presumir que ela também exista no átomo. Mas
tenho algumas reservas quanto a isso. É que, embora determinemos a trajetória em si
através de métodos newtonianos clássicos, usamos as condições de quântica para explicar
sua estabilidade, assim contrariando abertamente a mecânica newtoniana. Quanto aos
elétrons saltarem de uma órbita para outra, como pretende a teoria, temos o cuidado de
não especificar se eles dão saltos elevados, saltos longos ou outros tipos de saltos. Tudo
isso me faz pensar que há algo de radicalmente errado com toda essa idéia de órbitas de
elétrons. Mas qual é alternativa?...”
Outro exemplo: Maxwell, um dos criadores da tão bela teoria eletromagnética, no
1

Ref [2], pág 48.
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século XIX, tinha a convicção de que as ondas deveriam se propagar num meio material,
chamado éter. Com o tempo essa idéia foi abandonada pois sua teoria não explicava de
forma alguma a existência do éter2 .
Nesse contexto, a história da ciência, muitas vezes esquecida e deixada de lado,
mostra-se como um forte apoio para o ensino da fı́sica. Aﬁnal de contas, o processo
de sua construção não pode ser esquecido, uma vez que ele é necessário para dar razão
à forma como o conhecimento está organizado hoje. Existe uma inconsciência muito
grande a respeito da natureza epistemológica do conhecimento fı́sico, que se manifesta
em todos os graus do seu ensino/aprendizagem e parece agravar-se ao longo dos anos.
Frases do tipo: ”os alunos não tem motivação”, ”as estratégias didáticas são ineﬁcientes”, ”não temos recursos didáticos”, ”sem laboratório não dá para ensinar”, ”os livros
didáticos não contemplam nossas expectativas”... são comumente proferidas no dia-a-dia
das escolas. Isso mostra uma não clareza da complexidade genuı́na da ciência. Como
disse Bachelard a esse respeito, espantado: ”Eu tenho sido constantemente surpreendido
pelo fato de professores não compreenderem que não se compreenda”3 .
A problemática existe, não só no ensino médio, como também no 3o grau. Tive
diﬁculdades desse tipo durante o estudo na graduação, e não me lembro de discussões
históricas a respeito da construção das teorias ensinadas, a não ser em duas disciplinas
especı́ﬁcas, sendo que uma delas era optativa e só poderia ser feita no ﬁnal do curso.
Existe, por trás da fı́sica massante, uma ciência bela e estética. Um mundo desconhecido, ao qual os alunos não conseguem penetrar. Poucos são os que compartilham dele.
Isso mostra que há alguma falha de comunicação na tentativa de mostrar esse mundo,
ou seja, no ensino da fı́sica. As informações e a beleza da fı́sica vão sendo perdidas, de
alguma forma, durante o processo, como se fosse a brincadeira do ”telefone sem ﬁo”.
Desse modo, o ensino ﬁca triste e cinzento, sendo praticamente impossı́vel um aluno ter
prazer naquilo que está vendo e ouvindo. Como diz Robilotta4 :
2

Ref [3], pág 141.
Citado por Pietrocola [5], pág 9.
4
Ref [4], pág 8.
3
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”Muitas vezes eu tenho a impressão que nós, professores, estamos pouco
conscientes da natureza dos processos em que estamos envolvidos enquanto agentes no sistema educacional. Ao dizer isto, estou pensando
menos nos chamados aspectos didáticos, pedagógicos ou técnicos do
ensino, e mais no nosso razoável desconhecimento tanto das caracterı́sticas intrı́nsecas do conhecimento fı́sico como dos processos pelos
quais ele é gerado. E acredito ser este o tipo de desconhecimento o
que determina muitas das dificuldades associadas à transmissão e apropriação do conhecimento da fı́sica. Em outras palavras, mesmo dominando com fluência alguns elementos do conteúdo técnico da fı́sica, em
geral compreendemos pouco de onde ele veio e o que é a fı́sica enquanto
disciplina. Daı́ decorre o ensino cinzento e triste.”

A aprendizagem da fı́sica envolve várias etapas. O conhecimento tem várias dimensões. Na nossa formação, em cada instância dessa aprendizagem, houve emoções
liberadas, que provavelmente promoveram um gostar da fı́sica. Quando isso acontece,
poderı́amos dizer que a fı́sica encanta e enfeitiça a pessoa.
É comum que professores ensinem a fı́sica sem conseguir passar as emoções do processo individual que tiveram (se é que tiveram), que os ﬁzeram gostar e ver a beleza
da fı́sica. Essa ciência, ao apresentada de um jeito cru e frio, como produto acabado,
obviamente não pode ser apreciada pelo aluno. Ele não participa do processo mágico
que fez o professor gostar da fı́sica. Para que o aluno, possa sentir emoção e prazer, é
necessário que o professor também entenda como ele ocorre, o que, muitas vezes, não
é o que acontece. Se a fı́sica é tão legal para mim, por que não pode ser legal para os
outros?
Tentaremos mostrar, nesse trabalho, um grão de conhecimento puro e belo da fı́sica,
para servir de contraste com a realidade do seu ensino. Como a ciência poderia ser legal
e acaba não sendo pois, muitas vezes, o seu ensino a limita, como se fosse algo castrador,
não permitindo nem vislumbrar a beleza que existe nela.
Abordaremos três aspectos da fı́sica, para expressar como a natureza se manifesta: o
fenomenológico, o teórico e o uso de modelos.
A dimensão fenomenológica do conhecimento fı́sico, que é uma das suas facetas, pode
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permitir um primeiro contato com a natureza/realidade. A percepção do cientista, ou de
qualquer pessoa, de um fenômeno fı́sico pode se dar pelos cinco sentidos, que é a forma
mais direta, ou por uma interpretação carregada de uma intencionalidade. Discutiremos
a importância da fenomenologia na fı́sica, explorando dois limites de observação: o
microscópico e o macroscópico.
Na discussão que sucede a fenomenologia, veremos como o conhecimento fı́sico é estruturado e organizado na forma de teorias, que têm um papel muito importante em
estabelecer as relações entre os conceitos fı́sicos. As teorias são abstratas e, portanto,
não fazem parte de uma realidade palpável e premente. Elas são extremamente lógicas
e racionais. Por serem abstratas e, muitas vezes, com conceitos intangı́veis, as teorias
fı́sicas fazem parte de uma dimensão do conhecimento que parece ser oposta à dimensão
fenomenológica. No ensino, essas duas facetas estão, em geral, desconectadas, especialmente no nı́vel médio. Por essa razão, o ”saber fı́sica”que vemos hoje em nossos alunos
costuma não passar de resolução de exercı́cios e aplicação de fórmulas, em lugar do
entendimento dos conceitos e do mundo fenomenológico à nossa vista.
Em seguida, discutiremos aspectos da realidade na fı́sica e a importância dos modelos.
Entre o mundo fenomenológico (percebidos pelos sentidos) e o mundo teórico (percebidos
pela razão) existe um intervalo muito grande. São as duas facetas do conhecimento que
estão juntas e separadas ao mesmo tempo. A união da teoria fı́sica com a realidade
palpável é desejável, pois pode promover um entendimento da fı́sica de uma maneira
mais ampla. O modelo é a ponte que une essas duas dimensões e tenta ”explicar”como os
acontecimentos ocorrem. É um artifı́cio mental e matemático que se utiliza, obviamente,
de teorias para chegar a uma imagem do mundo mais próxima do real.
Na primeira parte do trabalho, analisaremos esses vários aspectos do conhecimento
fı́sico: fenômenos, teorias e uso de modelos, tendo em vista a complexidade de cada
um. Focando-os no caso do ensino de fı́sica, discutiremos como eles se relacionam com
diﬁculdades da aprendizagem de cada aspecto e principalmente, a diﬁculdade da união
dessas facetas visando construir uma ciência mais sólida e integrada.
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Na segunda parte, a da ”fı́sica”, faremos uma aplicação de um ”modelo”. A discussão

do uso de modelos, teorias e fenômenos em fı́sica, na primeira parte, é exempliﬁcada com
o Modelo de Drude para propagação de ondas em metais. Isso será feito através de um
texto didático de eletromagnetismo, voltado para a graduação. Com a teoria eletromagnética, veremos os fenômenos associados ao Modelo de Drude, como por exemplo,
interação de ondas com a matéria: transparência e opacidade dos metais, reﬂexão e
transmissão de energia, etc...
Nossa intenção, nesse texto didático, é explicitar conhecimentos sobre esses assuntos
que, normalmente, parecem ser imperceptı́veis quando olhados à primeira vista pelos
alunos no curso de graduação. Com isso, tentamos exempliﬁcar o que queremos dizer,
na primeira parte, a respeito de aspectos complexos e implı́citos do conhecimento fı́sico,
que não são percebidos quando é ensinada a teoria na escola e/ou na faculdade.
Sabemos o quanto o ensino de fı́sica é problemático nos dias atuais e tentamos mostrar
que as raı́zes dessas diﬁculdades são epistemológicas. Na preparação do texto apresentado
na segunda parte, levando em conta as facetas do conhecimento vistas na primeira parte,
tentamos expor da forma mais inteligı́vel possı́vel, explicitando as suas ”entrelinhas”para
permitir um melhor entendimento dos alunos. Fazemos análises, junto com a exposição
da teoria, das interpretações e signiﬁcados que são tácitos e passam batidos numa aula
tradicional de fı́sica.

Capı́tulo 2
Fenômenos e o Buraco da Fechadura

O papel dos fenômenos em fı́sica corresponde a um dos aspectos importantes da
complexidade do conhecimento do mundo fı́sico, que se reﬂete na questão do ensino.
Mostramos nesse capı́tulo as nuances dessa dimensão do conhecimento e como, em geral,
podemos nos relacionar com os fenômenos em fı́sica.

2.1

Fenômenos em Fı́sica
Buscando no dicionário1 o signiﬁcado da palavra fenômeno, temos que:

Fenômeno ...2. Toda modificação que se processa nos corpos por agentes fı́sicos ou
quı́micos. 3. Tudo o que pode ser percebido pelos sentidos ou pela consciência. 4.Sintoma.
As acepções dessa deﬁnição aparentam ser diferentes entre si, entretanto existe uma
sutil continuidade entre elas e todas se aplicam ao conhecimento fı́sico. Segundo o ı́tem
3 da deﬁnição, fenômeno é algo que pode ser percebido pelos nossos sentidos (paladar,
audição, tato, visão e olfato) ou pela nossa consciência. Temos aı́ duas gradações dos
1

Minidicionário Aurélio da Lı́ngua Portuguesa.
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CAPÍTULO 2. FENÔMENOS E O BURACO DA FECHADURA

fenômenos: acontecimentos que podemos ver/degustar/ouvir/cheirar/tocar e acontecimentos, que mesmo não podendo ser diretamente sentidos, podem ser percebidos pela
nossa racionalidade ou consciência.
Com o nosso olho nu, podemos enxergar desde um minúsculo grão de areia até as
estrelas no céu. Por uma limitação natural na nossa visão, não podemos ver objetos a
distâncias muito grandes ou muito pequenas. Porém, nossos sentidos podem ser estendidos com instrumentos, para termos uma percepção melhor do macro e do micro mundos.
Tanto o telescópio, como o microscópio são extensões do nosso corpo e, se algum acontecimento fı́sico for detectado por eles, é considerado um fenômeno. Um termomêtro, se
usado para se medir a temperatura do corpo, permite ”ver”uma possı́vel febre. Desse
modo, uma informação de temperatura nos permite ter a consciência de uma possı́vel
doença. Ou seja, a temperatura passa a ser um sintoma de fenômenos que ocorrem em
nı́veis mais escondidos, que só podem ser compreendidos pela consciência. Assim, em
geral, instrumentos de medidas podem servir tanto para ampliar os sentidos como para
evidenciar algum mistério interno de um acontecimento, que poderá ser interpretado e
entendido por um observador externo.
Podemos citar inúmeros acontecimentos que sensibilizam nossos sentidos, e que, por
isso, podem ser considerados fenômenos fı́sicos. Um deles, bem conhecido pelo fato de
ser facilmente sentido e utilizado, é o efeito Joule, que consiste na transformação de
energia elétrica em térmica por parte dos constituintes de um metal. Esse fenômeno tem
várias utilidades práticas, como esquentar água em chuveiros e ebulidores, torrar pães
em torradeiras, secar cabelos, e, ao mesmo tempo, estende a nossa consciência ao interior
do metal.
Muitos fenômenos ocorrem inexoravelmente à nossa volta e, pelo fato da nossa consciência não abranger tudo, não os percebemos. Reﬂexões e refrações da luz estão acontecendo constantemente, até para podermos enxergar os objetos e, muitas vezes, não
nos damos conta disso. Já houve registros de pessoas que, ao descerem num poço muito
profundo e ﬁcarem um certo tempo lá embaixo, após entrarem num estado de torpor,
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vinham a falecer. Durante um certo tempo, não se sabia a razão pela qual isso ocorria.
Entretanto, mais tarde, descobriu-se que havia um acúmulo grande de gás carbônico no
fundo do poço, por ele ser mais pesado que o oxigênio. Hoje, antes de alguém descer
num poço, é veriﬁcado se existe oxigênio no seu interior, descendo uma vela acesa e
depois subindo-a. Se ela apaga, é porque não há oxigênio suﬁciente para um ser humano
respirar. Isso mostra que mesmo o nosso corpo sentindo e recebendo informações de toda
natureza o tempo todo, nem sempre a nossa consciência entende essas informações e as
utiliza.
Há também situações nas quais, diferentemente das citadas acima, a percepção pela
consciência predomina sobre a dos sentidos. É o caso de um efeito descoberto em 1879
por E. H. Hall que estudava na Universidade de John Hopkins. Numa época em que o
próprio elétron ainda era desconhecido, o efeito Hall revelou-se uma fonte de informação
muito importante sobre a condução elétrica.
Hoje, já conhecido o elétron, com esse efeito, pode-se determinar o número de transportadores de carga por unidade de volume, bem como os seus sinais. Quando se aplica
uma tensão elétrica, por meio de uma pilha por exemplo, num ﬁo metálico, o campo
elétrico promove o movimento dos portadores de cargas, que passam a se deslocar numa
direção, estabelecendo-se uma corrente elétrica dentro do ﬁo, conforme a ﬁgura abaixo.

Figura 1

O efeito Hall ocorre quando um campo magnético é aplicado perpendicularmente
a esse condutor transportando corrente, pois uma diferença de potencial é veriﬁcada e
medida entre os pontos A e B nas superfı́cies do ﬁo, mostrados na ﬁgura 2.
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Figura 2

Essa diferença de potencial é devida a cargas que se acumulam nas superfı́cies perpendiculares à velocidade, pois uma força magnética, cuja intensidade é FM = qvB, onde
v é a velocidade dos portadores, passa a atuar sobre elas com o aparecimento do campo
magnético. Se os portadores de carga que se movimentam dentro do ﬁo forem positivos,
a força magnética será para baixo e, se forem negativos, ela será para cima (ver ﬁgura
3). Assim, com a medida da voltagem nos pontos A e B, por um voltı́metro, sabe-se o
sinal desses portadores.

Figura 3

Ao se estabelecer os acúmulos de cargas nas superfı́cies laterais do ﬁo, um campo
⃗ aparece, dando origem à diferença de potencial e, também, a uma força elétrica
elétrico E
de módulo FE = qE. Observe na ﬁgura 4 que a força elétrica é contrária ao campo elétrico
⃗
em cargas negativas. Na situação de equilı́brio, ela é igual à magnética, criada pelo B
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externo:
qvB = qE

(2.1.1)

Figura 4

Cancelando q nesse resultado e sabendo que a diferença de potencial é proporcional
ao campo E e a distância d entre as superfı́cies laterais: ∆V = Ed, obtemos:
∆V = vBd ,

(2.1.2)

onde E = vB.
A velocidade v dos portadores de carga dentro do ﬁo depende da corrente I, da área
do ﬁo S e do número de portadores de carga por unidade de volume N, podendo ser
escrita como:
v=

I
.
qN S

(2.1.3)

Juntando as expressões da velocidade e da diferença de potencial, podemos escrever
uma outra para o número de portadores por unidade de volume:
N=

IBd
.
qS∆V

(2.1.4)

Nessa equação, todas as grandezas do lado direito são mensuráveis. Assim, com 6
medidas macroscópicas, uma grandeza microscópica nos é revelada. Nesse resultado,
o sinal de igual é como se fosse a interface de dois mundos, um buraco de fechadura
que permite que se veja como é o mundo microscópico. Implicitamente, existe aquela
gradação, da direita para a esquerda, que começa nos acontecimentos percebidos pelos
sentidos até chegar à consciência.
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CAPÍTULO 2. FENÔMENOS E O BURACO DA FECHADURA

Nesse exemplo, a consciência, com o auxı́lio de um voltı́metro, pôde detectar e compreender o funcionamento de algo invisı́vel que acontecia dentro do ﬁo. Com intencionalidade, vestiu óculos de fı́sica e comunicou-se com um mundo microscópico, ao qual
nenhum instrumento poderia ter acesso.
Na fı́sica, os fenômenos são indı́cios da existência de um outro mundo de conhecimento, idéias e conceitos que avisam que alguma coisa está acontecendo, um mistério
cuja essência o cientista busca conhecer. Obviamente, só podem ser percebidos com uma
mente bem treinada nesta ciência.
A percepção dos vários fenômenos à nossa volta parece não ser feita da mesma maneira. Podem existir intencionalidades associadas à nossa observação, que faz com que
selecionemos alguns fenômenos e outros, não. Inúmeros fatos ocorrem no nosso dia-a-dia
e, muitos deles, podemos perceber mesmo não querendo. Por exemplo, quando estamos andando na rua e, de repente, cai na nossa frente uma frutinha de uma árvore ou,
então , andando de carro, só de olhar um letreiro num ”outdoor”, a leitura é inevitável.
Muito comum, também, são as informações que percebemos através das propagandas
de TV. Em todos esses casos, não existe uma intencionalidade na observação e esses
fenômenos/informações são percebidos involuntariamente.
Em contraponto, há também aqueles que decorrem da observação direcionada e intencional. A percepção de um fenômeno tão comum, espontâneo e natural como o pôrdo-sol, não tem a mesma escala de intencionalidade do que a observação de fenômenos
de espalhamento de partı́culas promovidos em laboratórios.
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Na fı́sica, a intencionalidade comanda a observação de fenômenos que ocorrem naturalmente. Faz parte da fı́sica, que é uma construção humana, também a indução de
fenômenos. É o que Bachelard chama de fenomenotécnica[1]. Segundo ele, a ciência
é invenção humana e o fato cientı́ﬁco se ”conquista”contra o senso comum (nosso e
do meio) e se ”constrói”(não é natural). O progresso cientı́ﬁco é o principal fator da
inovação tecnológica e um dos traços mais caracterı́sticos da ciência contemporânea é ser
”artiﬁcial”e ter como elemento essencial técnicas de produção de fenômenos.
Atualmente, isso acontece com muito mais freqüência que no passado. Erroneamente,
muitas vezes, é passada a idéia, no ensino médio, que os fı́sicos ﬁcam esperando um
fenômeno acontecer espontaneamente à sua frente para, depois, observar uma regularidade e formular uma lei. Mesmo sendo muito comum falar que a ciência segue um método
cientı́ﬁco, que seria um conjunto de procedimentos que propiciariam novas descobertas,
a história mostra que essas descobertas muito raramente decorrem desse método.
Se ﬁzermos uma régua colocando os fenômenos em diferentes escalas, no que diz
respeito à indução, existem aqueles que podem ser colocados nas proximidades de cada
um dos dois extremos e outros podem ser encaixados em situações intermediárias. Quero
dizer, existem fenômenos naturais, como a explosão de uma supernova, no qual não há
intervenção humana alguma, e fenômenos cuja ocorrência é artiﬁcial, como choques de
partı́culas subatômicas produzidos em laboratórios muito complexos. No interior da
fı́sica, o grau de intencionalidade na busca de informações acerca do mundo material
pode variar muito. Alguns acontecimentos à nossa volta ocorrem naturalmente, sem
interferência nenhuma do ser humano. A astronomia é um exemplo de área da ciência
em que isso ocorre, onde se observam os eventos sem se poder controlá-los.
A intencionalidade da busca dos fenômenos varia de acordo com a época e com
o desenvolvimento da fı́sica. Olhando para a ciência do passado, devido a ausência
de condições e tecnologia, em muitos casos, só podiam ser observados fenômenos que
ocorressem espontaneamente, sem a intencionalidade humana.
A caminhada humana rumo ao conhecimento da natureza, resultado de um diálogo
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inteligente com o mundo, teve inı́cio há vários milênios, com a observação da repetição
do dia e da noite, das fases da Lua e dos movimentos do Sol e das estrelas. Galileu
começou a usar o telescópio em 1610, usando uma versão construı́da por ele mesmo.
Na verdade, não cabe a ele o crédito da invenção do telescópio. Lentes rudimentares,
escavadas na ilha de Creta, datam de 2000 aC. Lentes e óculos já eram usados desde cerca
de 1350, e a maioria dos historiadores aceita que o primeiro telescópio foi construı́do pelo
holandês Hans Lippershey (1570-1619), em 1608. Galileu Galilei (1569-1642) soube desse
instrumento em 1609 e, sem ter visto o telescópio de Lippershey, construiu o seu próprio,
com aumento de 3 vezes, em 1610. Em seguida ele construiu outros instrumentos, o
melhor com 30 vezes de aumento.
O uso do telescópio por Galileu corresponde a um marco nessa intencionalidade da
observação da natureza pois, antes dele, esse instrumento tinha outras ﬁnalidades. Galileu se utilizou do telescópio, também chamada de luneta astronômica, puramente para
ver a longas distâncias e investigações cientı́ﬁcas. Ele descobriu, entre outras coisas, as
montanhas da Lua, os satélites de Júpiter, as manchas solares, e, principalmente, planetas ainda não conhecidos. Inicia-se, assim, uma nova fase na Fı́sica, dando origem a
algo muito importante: o experimento.
A experimentação em fı́sica é fruto da intencionalidade, e é através dela que surgem
as novas descobertas na ciência. Por exemplo, pesquisas em áreas da fı́sica que buscam explicações para fenômenos totalmente microscópicos, partı́culas subatômicas por
exemplo, envolvem gastos de milhões de dólares em investimento para a produção de
fenômenos.
O caso do CERN - Laboratório Europeu de Fı́sica de Partı́culas - é ótimo para evidenciar o grau de intencionalidade a que a ciência chegou. Ele é ﬁnanciado por 20
estados membros, e é o maior centro mundial de investigação do seu tipo. Desde a sua
fundação em 1954, tem sido um exemplo bem sucedido de colaboração internacional,
juntando cerca de 6500 cientistas, de mais de 80 nacionalidades. O objetivo do CERN
é a investigação cientı́ﬁca pura, sem objetivos militares. Ele visa responder questões do
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tipo: de que é constituı́do o nosso Universo, de onde vem a matéria, como é que as
partı́culas elementares interagem? Para procurar respondê-las, o CERN utiliza aceleradores e detectores de partı́culas, dispositivos que estão entre os maiores e mais complexos
instrumentos cientı́ﬁcos jamais construı́dos: o LEP, acelerador de elétrons e pósitrons,
tem uma circunferência de 27 Km, e alguns dos detectores têm as dimensões de edifı́cios
de oito andares. Atualmente, o CERN está construindo um novo acelerador de hádrons,
o LHC (Large Hadron Collider), que entrará em funcionamento em 2006, e que permitirá
sondar ainda mais profundamente a matéria e responder a questões ainda desconhecidas. Entre o conhecido e o desconhecido, hoje vivemos no limite da fronteira da Fı́sica,
buscando cada vez mais entender o mistério que é a natureza.

2.2

Implicações para o Ensino
No ensino médio, a parte fenomenológica da fı́sica, por ser, muitas vezes, dire-

tamente vı́sivel e causar sensações em nossos sentidos parece, para os alunos, ser mais
atraente do que a parte teórica. Essas duas dimensões da fı́sica, fenômeno e teoria, geralmente, são apresentadas descoladas entre si, e a diﬁculdade está exatamente em como
alinhavá-las.
Muitas vezes presenciei ”shows da fı́sica”onde são mostradas séries de fenômenos
para os alunos, e pude constastar que eles se sentem muito atraı́dos e maravilhados com
aquilo. Quando esses mesmos alunos vão para a sala de aula ter a explicação ”teórica”do
que viram, parece que o encanto se desfaz, o brilho nos olhos é perdido e aparece uma
ruptura muito grande entre os fenômenos vistos, que lhes deram prazer, e o que foi
explicado pela teoria fı́sica.
Isso acontece, não só no ensino médio, mas também na graduação em fı́sica. Certa
vez, alguns anos atrás, quando estava cursando o último ano de licenciatura, ﬁquei
sabendo que os alunos que ingressaram no IF, os bixos, teriam uma aula inaugural
com demonstrações do tipo ”circo da fı́sica”. Eu até que achei essa iniciativa legal e
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interessante, pois isso sempre me atraiu muito. Após termos visto a felicidade estampada
no rosto daqueles ingressantes, ouvi vários comentários de colegas meus e de alunos nos
corredores e nas salas, acerca desse tipo de atividade. Todos que não eram bixos, estavam
dizendo: ”coitados desses alunos, eles estão felizes, mas essa felicidade vai durar pouco...
eles não sabem o que os espera...”
E, realmente, o tempo vai passando e um massacre acontece na vida da maioria
dos alunos, nos primeiros anos de estudo da fı́sica. O ensino de teoria e de fenômenos
apresenta um desiquilı́brio muito grande. Nos quatro anos de graduação, praticamente só
se estuda fı́sica teórica, extremamente matematizada, com pouco enfoque em fenômenos
fı́sicos. Apenas 5 disciplinas são dedicadas a eles, as dedicadas à fı́sica experimental. Ou
o aluno, perseverante e forte, continua esperançoso até esse massacre passar, à espera de
realmente encontrar uma porta pela qual ele consiga ver a beleza que a fı́sica é, ou esse
aluno desiste logo no primeiro ou segundo anos do curso, o que ocorreu com muitos que
ingressaram comigo.
Isso me faz pensar que alguma coisa está errada com o ensino. Porque se a fı́sica é
uma ciência bela e ordenada, embora complexa, parece que o problema está na maneira
de transmitı́-la. E essa diﬁculdade aparece de maneira muito forte no ensino médio, pois
observamos que os alunos não conseguem ver a fı́sica bela e, sim, uma fı́sica traumática,
decorrente da qualidade do seu ensino.
Mesmo num nı́vel mais elementar, a estrutura das teorias são complicadas de serem
visualizadas e entendidas, fazendo da fı́sica uma ciência que não faz parte do senso comum. Paralelamente, a sua parte fenomenológica, que pode estar ligada com o cotidiano
visı́vel, nem sempre é apresentada e, em sala de aula, a correlação entre fenômeno e
teoria costuma não ser feita. Quando isso acontece, ﬁca-se muito aquém do que poderia
ser.
Muitos fenômenos fı́sicos são apresentados como acontecimentos totalmente espontâneos. Entretanto, essa interpretação não é sempre verdadeira acerca dos fenômenos
naturais. Há, também, os fenômenos que ocorrem forçadamente. No patamar da ciência
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atual, existe tecnologia suﬁciente para ”forçar ”que muitos deles aconteçam. Como exemplo, temos os aceleradores gigantescos construı́dos para provocar choques e espalhamento
de partı́culas. Sem ação externa, esses choques poderiam ocorrer naturalmente? Em geral, há uma articulação e manipulação muito grandes para conseguir ”descobrir”aquilo
que o cientista quer. Não é à toa que é investido muito dinheiro na construção dos
grandes equipamentos, para colher resultados que evidenciem teorias pré-existentes.
No ensino médio, o pretenso método cientı́ﬁco, que consiste em etapas bem deﬁnidas
para a invenção cientı́ﬁca, é ainda ensinado com aﬁnco. Pouco se faz para mostrar
que é inútil na ciência atual, onde sabemos que são muito raras as ”descobertas”que
seguem as etapas nele contidas. No chamado método cientı́ﬁco, o experimento tem
papel fundamental, dentro dos seguintes passos:
1) observação de um fenômeno que ocorre na natureza;
2) reprodução do fenômeno em laborátorio, com pesquisa dos fatores que são relevantes;
3) elaboração de leis fı́sicas que possam explicar o fenômeno qualitativamente e de
equações que possam traduzı́-lo;
4) comprovação experimental das leis enunciadas com a variação dos fatores considerados relevantes.
Mesmo em situações do nosso cotidiano, a relação fenômeno-conceito não é evidenciada tão facilmente. Um exemplo disso, e que faz parte do conteúdo do ensino médio,
é o da inércia. O que os alunos normalmente observam? Pêndulos param, bolas param,
carros sem combustı́vel param... mas o princı́pio da inércia diz que a tendência do movimento é continuar indeﬁnidamente. Honestamente, não parece absurdo? Aonde encontramos a tal da ”inércia”acontecer espontaneamente? Nas situações práticas ela sempre
ocorre misturada com outros efeitos, como o atrito e a resistência do ar, sendo muito
difı́cil demonstrá-la. No nı́vel colegial, onde é suﬁciente apenas saber da sua existência,
tal princı́pio é ensinado como sendo decorrente da ausência de força resultante, que é
a primeira Lei de Newton. Entretanto, num nı́vel mais profundo, o entendimento da
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inércia repousa sobre caracterı́sticas geométricas do espaço como continuidade, homogeneidade, isotropia e da uniformidade do tempo, que são ainda menos óbvias e intuitivas.
Por esse motivo, não ousamos de forma alguma, citá-las no nı́vel de ensino colegial. Em
minha formação, essas caracterı́sticas só vieram a ser discutidas na pós-graduação.
As demonstrações dos fenômenos são importantes para mostrar o mundo da fı́sica.
Partindo de abstrações invisı́veis, que são os conceitos, torna o conhecimento mais concreto e palpável. Para os professores, esse processo parte do mundo invisı́vel, que ele
já conhece, e vai na direção do mundo que pode ser captado pelos sentidos, que são os
fenômenos. Para os alunos, pode acontecer o processo inverso, a partir dos fenômenos
vistos, eles formarem idéias e opiniões sobre conceitos fı́sicos. Daı́ podem, também, surgir
concepções espontâneas. Para Bachelard, a opinião pessoal é algo relativo. Em contraponto, o conhecimento é absoluto. Segundo ele2 , ”A ciência, tanto por sua necessidade
de coroamente como por princı́pio, opõe-se absolutamente à opinião.”
Tive a oportunidade, na graduação, de fazer um trabalho de pesquisa com alunos do
2o grau sobre concepções espontâneas. Várias situações evidenciaram o fato de que as
crianças e adolescentes desenvolvem espontaneamente e trazem para dentro da sala de
aula concepções próprias a respeito do mundo material. Estas concepções, na forma de
expectativas, crenças, princı́pios intuitivos e signiﬁcados atribuı́dos a palavras, cobrem
uma vasta gama dos conceitos que fazem parte de disciplinas como a fı́sica. Algumas
noções são muito fortemente incorporadas à estrutura cognitiva, tornando-se resistentes
e difı́ceis de serem submetidas a uma reestruturação.
Pesquisas3 sobre concepções espontâneas têm sido desenvolvidas nos últimos 20 anos
e mostram que os alunos desenvolvem formas de raciocı́nio e modelos de representação
alternativos para explicar os diversos fenômenos fı́sicos com que se defrontam no dia-adia. São construções pessoais que estão presentes na forma de pensar do senso comum,
cujas idéias podem representar um grande obstáculo pedagógico4 à aprendizagem pelo
2

Ref [28], pág 18.
Trabalho de mestrado desenvolvido por Gircoreano [25].
4
Para Bachelard[28], existe um obstáculo pedagógico dentro da sala de aula, que consiste em mudar
a cultura experimental dos alunos, ou seja, derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana.
3
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fato de serem resistentes às mudanças.
Um exemplo que é muito comum entre os alunos, acerca da interpretação de fenômenos, diz respeito à queda dos corpos. Se dois corpos de diferentes massas caem de
uma determinada altura, o mais pesado chegará antes ao chão. Isso os alunos trazem
já consigo e, apesar das explicações no contexto da fı́sica parecerem simples, eles ﬁcam
com ”um pé”atrás e muitas vezes não se convencem, apenas acatam o que o professor
disse. E quando se esquecem ou estão distraı́dos, voltam a repetir o que acreditavam,
mostrando que esse conhecimento não ﬁcou bem sedimentado.
Muito comum, também, é a confusão entre força e velocidade. ”Quando um corpo
é lançado para cima existe uma força que age nele para cima.”A explicação pela qual
eles acreditam que isso é verdadeiro é bem simples: acham que se o objeto está subindo
então necessariamente terá uma força fazendo-o subir.
Para pensar um pouco melhor acerca do papel dos fenômenos no aprendizado, podemos dividir a fı́sica em três grandes domı́nios, a fı́sica aprendida na vida comum, a
fı́sica aprendida na escola e a fı́sica totalmente integrada. No primeiro grupo estariam
os alunos e crianças que ainda não freqüentam aulas de fı́sica, no segundo os alunos do
ensino médio e de um curso de graduação e, no terceiro, os pesquisadores com anos de
experiência e estudo.
De modo esquemático, temos:

Fı́sica ideal

teoria ←→ fenômeno

fı́sicos experientes

Fı́sica escolar

90 % teoria (T) −→ 10 % fenômenos (F)

alunos EM e graduação

Fı́sica espontânea

Concep.Espont.(CE) ←− Fenômenos

pessoas sem aula fı́sica

A primeira linha do esquema representa um grau muito grande de entendimento e
vivência da fı́sica, onde teorias e fenômenos são dimensões integradas de um conhecimento mais amplo do mundo material, do qual educadores e pesquisadores da ciência
são potencialmente portadores. Seria um entendimento de fı́sica máximo possı́vel. Na
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verdade, esse patamar representa uma situação utópica e idealizada, cujos representantes
não existem na plenitude.
Na segunda faixa, encontram-se os alunos de cursos de fı́sica, tanto os do ensino médio
como os da graduação. Ela é estudada de maneira aprofundada, mas a dimensão teórica
representa cerca de 90 % do conteúdo visto. Há pouca conexão com os fenômenos fı́sicos,
ﬁcando a cargo do aluno unir essas dimensões por esforço próprio. As aulas de laboratório
didático têm papel pequeno na grade curricular, deixando a desejar um ensino eﬁciente
de fı́sica experimental integrada com a teórica. Um ensino melhor poderia acontecer
se houvesse um deslocamento dos pesos dos enfoques: de teoria para os fenômenos, da
esquerda para a direita no esquema.
Na terceira faixa, temos uma fı́sica ”sub-escolar”, aprendida e observada antes de
o aluno entrar no ensino médio ou durante os seus anos iniciais. A via de entrada no
mundo fı́sico desses alunos, pelo fato de ainda não estudarem a fı́sica oﬁcialmente na
escola, é através dos fenômenos vistos à sua volta. Por isso o sentido da ﬂecha é para a
esquerda. Como as crianças ainda não têm contato com as explicações e causas daquilo
que vêem, elas criam dentro delas suas próprias explicações, dando origem às concepções
espontâneas. Várias vezes ouvi de alunos explicações deles mesmos para determinados
fenômenos como, por exemplo: ”o céu é azul por que é um reflexo do mar que é azul”,
”o arco-ı́ris é redondo porque é um indı́cio que a Terra também é”.
No âmbito das fı́sicas escolar e espontânea, existem desiquilı́brios indicados pelos
sentidos das ﬂechas. No conhecimento espontâneo esse desequilı́brio é para a direita, havendo maior percepção da fı́sica através dos fenômenos. Na fı́sica escolar, o desiquilı́brio
é para a esquerda, pois o conteúdo dado na escola ou faculdade tem maior ênfase na parte
teórica. Não há um esforço explı́cito para achar um ponto de equilı́brio entre teorias e
fenômenos. Ingenuamente, acha-se que sobrecarregando a parte teórica, os alunos passariam alcançar, por si próprios, os pesos certos entre fenômenos e teorias. Essa atitude
seria análoga à de um cozinheiro que estivesse preparando um prato e, experimentando-o
após terminá-lo, percebesse que está muito salgado. Como ele poderia fazer para con-
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sertar a sua comida? Certamente, ele não acrescentaria um ingrediente oposto ao sal, o
açúcar talvez, na tentativa de achar o tempero justo para o seu prato. Uma saı́da seria
aumentar o volume da sua comida, misturando-a com os ingredientes iniciais, de forma
a diluir mais o sal, mas nunca colocar açúcar...
Se no inı́cio da aprendizagem os fenômenos estão em maior evidência, a solução para
um ensino equilibrado, certamente, como o exemplo do cozinheiro, não é sobrecarregar o
extremo oposto, enfocando 100 % de fı́sica teórica. Supor que os alunos consigam achar
sozinhos o equilı́brio ideal, é ingenuidade.
Ao entrarem na escola ou ingressarem no primeiro ano do ensino médio, os alunos
são apresentados a um conhecimento fı́sico estruturado teoricamente, o que é, para eles,
um fato completamente inédito e chocante.
Um grande problema está nesse ponto, quando há um choque entre o que eles já
incoorporaram espontaneamente, pelo senso comum, e a teoria que o professor apresenta
em sala, da qual normalmente discordam. Por exemplo, uma percepção bem imediata a
respeito da Terra é que ela seria plana e estaria parada, sendo necessário um raciocı́nio
articulado e construções lógicas associadas à ciência para concluir que ela é esférica e
está em movimento. Nesse caso, o conteúdo ensinado na sala de aula vai contra o senso
comum, além de ampliá-lo e transcendê-lo.
Uma falha importante no processo de aprendizado comum, é tentar fazer o aluno
pular as suas concepções espontâneas para o conhecimento teórico, sem passar por uma
discussão adequada dos fenômenos, que foi a via de entrada do seu primeiro conhecimento
e a origem das suas concepções mais ﬁrmes acerca do mundo material.
Dentro da sala de aula, os interesses dos alunos e do professor são bastante distoantes.
Na ﬁgura abaixo, representamos a comunicação entre professor e aluno pelo contato entre
suas mãos. Para um bom ensino seria desejável que suas mãos se tocassem plenamente.
Entretanto, apenas um dedo é o que há, normalmente, em comum entre professor e aluno.
A cabeça do aluno está voltada principalmente para os fenômenos que ele percebe, que
estão à sua volta, enquanto a intenção do professor é ensinar teorias abstratas, cuja
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motivação escapa deles completamente. O trânsito de informações é bem complicado,
quando apenas dois dedos se tocam.

Ao sair da escola, se o aluno deixar de estudar fı́sica, é possı́vel que as concepções
espontâneas sobrevivam após terminar o processo educacional, sem que haja uma grande
reestruturação em seu conhecimento. A fı́sica oﬁcial que é discutida e ensinada é considerada, por muitos estudantes, massante e muito abstrata, pois trata de assuntos que
eles nem sonham que existe e, muito menos, têm interesse em saber. É como se alguém
respondesse para eles uma pergunta que eles não ﬁzeram e não querem saber a resposta. Normalmente, uma porcentagem não muito alta do conhecimento é aproveitada pelo
aluno. Provavelmente, apenas aquele conhecimento onde há a comunicação entre a teoria
dada na escola a os fenômenos observados por ele, que representa a minoria do conteúdo
do ensino médio.
Pensando em mim mesma, parece que minha vida se dividiu em três etapas bem distintas no que diz respeito ao contato com a fı́sica: estudante do ensino médio, estudante
da graduação e professora-pesquisadora do ensino de fı́sica. Buscando em minha memória
a fase do colegial, o ”saber fı́sica”se restringia a resolver problemas e exercı́cios. Não
houve um momento em que algum fenômeno tivesse sido demonstrado em sala de aula
e, muito menos, a oportunidade de trabalhar com eles num laboratório. Na graduação,
mesmo tendo poucas aulas de laboratório, parece que a realidade vivida no colegial se
repetiu igualmente. O maior enfoque no curso foi a parte teórica, e a cobrança e a maior
valorização sempre esteve relacionada à resolução dos problemas e exercı́cios sugeridos
pelo professor. Achava esquisitas e desnecessárias aquelas aulas de fı́sica experimental
pois, na minha opinião, àquela época, não via a razão de fazermos as experiências. E,
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também, as aulas teóricas que tı́nhamos na sala, nunca estavam de acordo com os tópicos
abordados nas aulas do laboratório. Hoje, percebo que essas aulas não contribuı́ram para
desenvolver uma metodologia experimental e um senso crı́tico que, como estudantes de
fı́sica, deverı́amos ter.
Após cinco anos de formada, entrando em contato com os estudos feitos na pósgraduação, vejo a quantidade de buracos que tenho no conhecimento e a diﬁculdade
de enxergar a ligação entre teoria e fenômeno. Na verdade, eu me tomo como exemplo
exatamente de tudo que acabei de descrever sobre outros alunos. E me sinto vı́tima dessa
situação. Pergunto-me por quê cinco anos de estudo na graduação não são suﬁcientes
para nos levar à cidadania em fı́sica. Ou dá para mudar a forma do ensino de fı́sica, a
ﬁm de agilizar a escalada rumo à uma fı́sica mais ampla?
Atualmente, em minha prática como professora, noto que essas diﬁculdades também
se repetem. Lecionando há cinco anos, tento encontrar a razão e utilidade de demonstrações de fenômenos em sala de aula, bem como as formas para fazer isso. Segui, no
último colégio em que lecionei, uma apostila de ensino feita pela própria escola e foram
raras as vezes em que nela existiu uma exempliﬁcação da teoria com um fenômeno fı́sico.
É como se fossem desnecessárias tais demonstrações para o aprendizado da fı́sica.
No primeiro ano do colégio, por exemplo, ensinamos toda a Mecânica. E, logo no
inı́cio, damos os conceitos de cinemática: posição, referencial, repouso e movimento,
trajetória, espaço, velocidade média... Esses conceitos são tratados de maneira tão formal
e sem ligação com o dia-a-dia, que diﬁculta o entendimento, ﬁcando a cargo do professor,
se ele tiver essa consciência, utilizar de criatividade para incrementar essas aulas. Muitos
alunos já chegam à escola com uma idéia desses conceitos. Por exemplo, alguns deles já
sabem o que é velocidade! Eles andam de carro desde que nasceram! Mas na hora que o
professor fala que VM =

∆S
,
∆t

o aluno pega horror àquilo. O mesmo acontece quando se

fala sobre trajetória. Essa palavra é bem conhecida e faz parte do vocabulário de quase
todos os alunos. Daı́, damos o conceito de trajetória assim: ”é o lugar geométrico das
posições ocupadas pelo ponto material no decurso do tempo, isto é, a união de todas as
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posições por onde o ponto material passou.”5 Essa trajetória pode ser descrita por uma
equação, a equação da trajetória, que é uma função que relaciona as suas coordenadas
cartesianas. Aonde o aluno vê as coordenadas x e y? E como explicar, então, que a
trajetória de uma pedra caindo pode ser uma reta ou uma parábola, dependendo do
sistema de referência onde estiver o observador....
Esses conceitos poderiam ser mais facilmente entendidos se fossem apresentados, não
por meio de fórmulas e contas e sim por demonstrações visuais, que se apóiam no contato
com os sentidos de modo incontestável.
Certa ocasião, numa aula de ”Tópicos de Epistemologia”, ouvi o professor Nilson J.
Machado fazer uma observação muito pertinente acerca do ensino de matemática. Ele
tinha visto num livro didático o tema Geometria, e o autor iniciava pelo ensino dos
sólidos (cubo, paralelepı́pedo, pirâmide) e não dos conceitos básicos ponto, reta e plano.
E a razão disso era bem simples e cabı́vel: ponto, reta e plano são coisas que não existem
no mundo real e são conceitos básicos abstratos da matemática. Ninguém tropeça num
ponto. Por que não começar pelo ensino de coisas que os alunos possam ver e pegar?
Acredito, como professora, que o ensino de fı́sica precisa ter uma contextualização com
o mundo que nos cerca pois a fı́sica nasceu do mundo, e não o contrário. A fı́sica é uma
construção humana e é a ciência que busca tornar inteligı́vel, o contato das pessoas com
o mundo e com os fenômenos da natureza. A importância de apresentar os fenômenos na
sala de aula, seja por meio de demonstrações ou citações, é evidenciar que também existe
uma maneira de se relacionar com o mundo sem a mediação da razão intelectual. Dessa
forma, estarı́amos, além de tudo, abrindo caminho do entendimento da fı́sica àqueles que
possuem diﬁculdade de raciocı́nio e lógica matemática. O conhecimento fı́sico existe em
vários nı́veis, e o papel do professor é costurar/juntar esses nı́veis na cabeça dos alunos,
dando a noção que a fı́sica é o conjunto. Se mostrarmos apenas uma faceta, limitamos
muito o todo que a fı́sica abrange.
Essas diferentes dimensões estão bem representadas no poema abaixo6 :
5

Definição tirada da apostila do 10 ano do ensino médio do colégio Objetivo.
6
Ref [6], pág 37.
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Terceiro Mundo
Não ao monismo que vê um mundo só,
material.
Não ao dualismo que enxerga dois mundos
estranhos entre si.
Falta o terceiro, que a nós todos toca.
O mundo objetivo se esconde
dentro de mim, no meu pensamento
(mundo subjetivo)
e ressoa em nós através da linguagem
(mundo intersubjetivo).
Por isso o mesmo cachorro
que encontramos pelas ruas
vive escondido em meu conceito
e transita livremente no relato.
São três cachorros que dormem em camas separadas.
No poema, temos três dimensões diferentes do mesmo cachorro, o conceito de cachorro, a palavra cachorro e o cachorro visto nas ruas. Cada uma delas, com seu
signiﬁcado, guardada em um local diferente da nossa racionalidade, ”não dormem na
mesma cama”. Assim também acontece com as dimensões fenômeno, teoria e linguagem/matemática, que estão separadas na cabeça dos alunos e na prática de ensino dentro
da sala de aula.
Existe muito para se falar e demonstrar a respeito dos fenômenos, mas a realidade
do ensino se limita a uma região inﬁmamente menor do que o conhecimento possı́vel.
Talvez isso aconteça por falta de informação e formação de professores. Esse processo
ocorreu comigo mesma no ensino médio e na graduação. Apenas agora, cursando uma
pós-graduação, é que estou tendo a oportunidade de me deparar com as raı́zes dessas
diﬁculdades. A maioria dos professores de fı́sica, cuja formação termina na graduação,
provavelmente não terá a mesma oportunidade de ter consciência do tamanho do problema.
A meta de qualquer professor de fı́sica deve estar centrada nessa união entre a teoria
e fenômenos, pois ambos fazem parte do corpo de conhecimento que constitui a fı́sica
e esse entendimento é imprescindı́vel, não só para a formação de cientistas (alunos do
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curso de graduação em fı́sica), como também para alunos do ensino médio, onde se busca
um conhecimento integrado de ciência, tecnologia e fenômenos, que faz parte da nossa
cultura e ao qual qualquer pessoa possa ter acesso.

Capı́tulo 3
Estruturas do Conhecimento - O
Céu das Idéias
3.1

Significados, Definições e Conceitos
O conhecimento de uma forma geral, não só o da fı́sica, mas os de outras natu-

rezas também, estão organizados em estruturas elaboradas e muito complexas, não se
restringindo apenas a um conjunto de dados e informações. Como diz Nilson Machado1 :

”[...] a construção do conhecimento pressupõe o estabelecimento de
uma densa rede de interconexões entre as informações, uma apreensão
do contexto, uma compreensão do significado, uma visão articulada
de todo o cenário de informações, que se torna passı́vel de uma mobilização para a ação. Em sı́ntese, a palavra-chave associada ao conhecimento é teoria, em seu sentimento mais nobre, de capacidade de
olhar... e ver.”
Existem várias caracterı́sticas e propriedades que podem ser analisadas acerca dessa
organização estrutural do conhecimento. Iremos, a partir de agora, por meio de analogias,
tentar aprofundar aspectos que dão razão às estruturas serem como são e que estão
implı́citos nelas.
1

Ref [13], pág 78.
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O conhecimento fı́sico está organizado em estruturas e, por isso, podemos compará-

lo com um mapa de uma cidade. Maurı́cio Pietrocola, em sua dissertação de mestrado
[14], descreve muito bem essa analogia, quando discute a profundidade e a extensão do
conhecimento. Também iremos usar uma analogia com um mapa, entretanto com outro
enfoque.
O mapa de uma cidade é um instrumento intelectual usado para situar as pessoas
e representá-la gráﬁca e ﬁsicamente. É o produto de uma organização que delimita um
sistema visando solucionar problemas, por exemplo, como ir de um bairro a outro dentro
da cidade. O mapa não é a cidade. Através de uma simbologia, ele representa a cidade.
Para mapear uma cidade, inicialmente é preciso selecionar seus elementos mais relevantes, pois estes têm valores e pesos diferentes. Por isso, são caracterı́sticas importantes
de um mapa tanto a presença como a ausência de elementos. Ele não pode ter tudo e
ao mesmo tempo não pode ser vazio. Deve valer pelo que tem e pelo que não tem.
Mapas de idéias ou teorias são semelhantes. Muitos conceitos e nomenclaturas, usadas
freqüentemente em nossa linguagem, aparecem em decorrência do sistema organizado
onde eles se situam, e só têm signiﬁcado dentro dele. Por exemplo, a noção de bairro,
é uma sub-estrutura da cidade e seu signiﬁcado está intimamente ligado a ela. Fora da
cidade, no oceano, bairros não existem.
A relação entre signiﬁcado e estrutura é muito importante e, por isso, vale a pena
discorrer um pouco sobre o papel das deﬁnições. É interessante pensar nas seguintes
perguntas:
- Deﬁnição de um conceito fı́sico e o seu signiﬁcado são as mesmas coisas?
- O que a deﬁnição e o signiﬁcado de um conceito têm a ver com estruturas/teoria?
Todo professor sabe que deﬁnir conceitos é algo muito difı́cil. No nosso cotidiano,
a simples palavra ”maçã”, acredito ser impossı́vel de ser deﬁnida para uma pessoa que
nunca tenha visto uma. Poderı́amos dizer: é uma fruta meio arredondada, vermelha,
tamanho médio, doce... Mas essa deﬁnição não contempla todas as maçãs, pois existem maçãs verdes!... Se conceitos simples são difı́ceis de serem deﬁnidos, quanto mais
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conceitos fı́sicos.
Imagine que você esteja numa conversa e uma pessoa fale a palavra ”AKAN”. Você,
não sabendo o que é, pergunta e a pessoa dá uma deﬁnição: ”AKAN é o nome de um
povo que vive na África”. No momento que ela disse essa frase, ela conectou a palavra
”Akan”com outras oito palavras, formando uma estrutura conforme está desenhado a
seguir.

Akan

é

o

nome

de

um

povo

que

vive

na

África

Figura 5: Cada uma das outras palavras já está conectada com outras partes e ramos de outras
estruturas, pré-existentes na cabeça do interlocutor.

A pessoa que ouviu esse deﬁnição provavelmente já tem dentro de si conhecimento
individual do que são as palavras é, nome, de, um, povo, que, vive, na e África. Esse
conhecimento já existe porque, de alguma forma, a pessoa já o aprendeu na infância
ou na escola. Se puxarmos pela memória (ou reﬂetirmos um pouco, pois diﬁcilmente
lembrarı́amos algo que aconteceu quando tı́nhamos 3 anos de idade) esse aprendizado
provavelmente se deu ao ouvir os pais ou outras pessoas mais velhas falarem cada uma
das palavras e observar como elas funcionam. Esse aprendizado decorre de uma vivência.
A conexão da palavra ”Akan”na estrutura não ocorre como, por exemplo, representado na ﬁgura seguinte, uma vez que não existe conexão única entre as palavras é e
nome, nome e de, de e um, um e povo,...
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Akan
é
o
nome

África
Figura 6: Estrutura sobre a definição de ”Akan”que, provavelmente, não ocorre.

A palavra ”Akan”, logo após o primeiro contato, antes da explicação ser dada, era tão
autônoma quanto as estrelas do céu. Quando ela é inserida na estrutura, essa autonomia
desaparece e a palavra passa a ser cercada com aquelas na sua vizinhança. Ela se torna
parte de uma constelação... Fecha-se, então, uma estrutura sem descontinuidades e
rupturas, conforme a ﬁgura 7 abaixo.

é

nome

de

Akan

África

na

vive

povo

que

Figura 7: Estruturação circular da palavra ”Akan”.

Entretanto, essa estruturação poderia tomar outros rumos se alguma palavra usada na
deﬁnição fosse desconhecida da pessoa. Se ”Akan”fosse deﬁnida como sendo ”designação
de um povo que vive ao sul do Sahel”, as palavras designação e Sahel poderiam não fazer
parte do vocabulário da pessoa, dando origem a lacunas na estrutura que impediriam
que o cı́rculo se fechasse.
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Tomando a primeira deﬁnição de ”Akan”e supondo que ela tenha sido entendida,
será que é o suﬁciente para se ter apreendido o signiﬁcado da palavra ”Akan”? Se lhe
perguntarem algo a mais sobre o povo Akan, provavelmente você não saberia responder...
ou seja, você entendeu a deﬁnição, mas não sabe o que Akan signiﬁca! Pois não sabe
dizer se as pessoas desse povo são brancas ou negras, como se vestem, o que comem,
quais os seus costumes, etc. Uma deﬁnição é uma tentativa de inserir um conceito num
contexto, cercando esse conceito, que é uma palavra, por outras palavras. Por isso,
muitas vezes, a deﬁnição é pobre. Uma deﬁnição não é um conceito. Para se entender
o conceito a partir da deﬁnição, é necessário entender as relações entre as palavras na
estrutura e, também, as relações das palavras com as não-palavras. Relações estas que
são representadas pelos traços dos desenhos, e não apenas pelas palavras.
O signiﬁcado de um conceito parece ter diferentes graus, existindo em diferentes
planos, como mostra a ﬁgura abaixo. O primeiro deles representa o ”mundo das palavras” onde podem acontecer as deﬁnições. O segundo plano corresponde a um mundo
mais concreto, onde algumas das relações da palavra com o mundo são percebidas. O terceiro é mais profundo, envolvendo outros graus de signiﬁcado e mais conhecimento sobre
o conceito. O que liga um plano ao outro é um tipo de sentimento, gerado por vivências
envolvendo facetas do conceito, que se ligam a estruturas mais amplas, promovendo o
entendimento das relações entre as palavras.

MUNDO DAS PALAVRAS

Figura 8: Planos dos significados de conceitos.
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Por exemplo, uma pessoa que se encontra no primeiro plano sabe uma deﬁnição qual-

quer da palavra Akan. A que está no segundo já leu livros acerca desse povo e analisou
vários aspectos sobre a sua cultura, ligando a palavra a muitos outros conceitos. E a
que está no terceiro plano, pode ter convivido diretamente com o povo e, com certeza,
através dessa vivência, ”Akan”terá um signiﬁcado muito maior para este. Isso também
pode ser aplicado a conceitos do nosso cotidiano como, por exemplo, o conhecimento do
que é ser brasileiro. Vários podem ser os sentimentos, dependendo do nı́vel de profundidade, em relação a essa idéia. A palavra brasileiro, para um estrangeiro que estuda
história pelos livros, no colégio, está no primeiro nı́vel. Provavelmente, esse estrangeiro
deve ouvir coisas a nosso respeito cujo signiﬁcado ele não apreende bem. Se esse mesmo
estrangeiro vier para cá e conhecer o Brasil como turista, ele reformula o seu conceito
do que é ser-brasileiro. Se ele vier morar aqui, o conceito passa, mais uma vez, a ser
muito diferente. Finalmente, ser brasileiro, para nós, tem uma dimensão muito mais
profunda e com um signiﬁcado bem mais amplo do que os vários nı́veis acessı́veis ao
estrangeiro. Continuamente, o signiﬁcado de algum conceito pode ser aprofundado e
descascado como, as camadas de uma cebola.
De modo geral, os conceitos estão organizados em redes, e o signiﬁcado de cada um
deles é determinado por um feixe ou cruzamento de linhas, que só pode ser entendido
no âmbito dessas relações. Podemos observar uma representação dessa rede na ﬁgura 9,
e existem algumas caracterı́sticas dela que vale a pena citar.

Figura 9: ref [13], pág 102.
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Uma dessas propriedades, referida por Nilson José Machado2 , é o acentrismo. Segundo ele, no conhecimento não existem centros. O que há são centros de interesses e
cada um dos nós da rede, de alguma forma, está relacionado com todos os outros, não
existindo nenhum nó privilegiado. Na praça da reitoria da USP existe uma frase que
descreve bem esse acentrismo do conhecimento: ”no universo da cultura o centro está
em toda parte”.
A noção de rede se aplica tanto ao conhecimento individual quanto ao coletivo gerado
por uma sociedade. Em ambos os casos, os pontos da rede carregam signiﬁcados que
só podem ser entendidos através das relações que os circundam. E essas relações/linhas
podem sofrer mudanças com o tempo. Essa caracterı́stica das redes é dinâmica, a qual
Nilson chama de metamorfose, importantı́ssima para o ensino.
No caso do conhecimento individual, mudanças de relações na rede também podem
acontecer. Todas as pessoas possuem uma rede individual, que está estruturada de
uma determinada forma, com muitas informações. Ao obter algum conhecimento ou
informação inédita, este poderá ser conectado à sua estrutura, promovendo uma mudança e reorganização na forma com que as palavras estão ligadas entre si. Exemplo
prático: faz de conta que moro num prédio e conheço todos os vizinhos. Num dia, descubro que um deles é um poeta. Essa informação, na minha cabeça, faz parte de uma
”caixa”completamente diferente da ”caixa”de vizinho. Na ”caixa”de poesia existem os
conceitos: literatura, arcadismo, passado, Carlos Drumond de Andrade, Camões, etc.
Na ”caixa”que está o conceito de vizinho também existem outros: prédio, andar, condomı́nio, cachorro latindo, elevador, música de madrugada, etc. Após o conhecimento
que meu vizinho é poeta, todas essas palavras, de alguma forma, passam a se relacionar
e ter conexões entre si.
No caso do conhecimento coletivo, essas mudanças não são aleatórias e podem ser
compreendidas com a história do conhecimento. Metamorfoses também ocorrem no caso
do conhecimento coletivo. Por exemplo, na matemática, essa mudança de signiﬁcado
2

Ref [11], pág 117.
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ocorreu com o logarı́tmo. Ele surge no século XVII, na época das navegações. Quando
não se tinha tecnologia e instrumentos, o logarı́tmo foi criado para facilitar os cálculos
matemáticos. Hoje, o professor que ensinar logarı́tmo dizendo que ele serve para facilitar
os cálculos provavelmente será motivo de gozação e piedade por parte dos alunos, porque
qualquer calculadora fajuta (que não existia naquele tempo) faz contas e o logarı́tmo,
que é um conceito complicado, só diﬁculta as contas ao invés de facilitá-las!... Ou seja,
as relações que dão força à idéia de logarı́tmo são diferentes das do passado. Hoje o
logarı́tmo existe por outras razões e serve para expressar grandezas (pH de uma solução,
intensidade sonora, quantidade de energia liberada num tremor de terra na escala Richter...) e não mais para simpliﬁcar cálculos.

3.2

Mapas Conceituais

A fı́sica, como corpo de conhecimento coletivo, também está organizada em estruturas formadas por redes de conceitos, que a tornam compreensı́vel e passı́vel de
articulações racionais. Podemos citar inúmeros exemplos de estruturas na fı́sica que
foram articuladas a ﬁm de suprir as necessidades humanas. A astronomia é um dos
mais antigos conhecimentos e tornou-se a primeira parte da fı́sica a ser desenvolvida. Ao
ver as estrelas no céu, o ser humano teve a necessidade de juntá-las e organizá-las em
constelações. A constelação é uma construção humana e não existe na natureza, pois
as estrelas são autônomas. É algo inventado com uma ﬁnalidade, fruto da imaginação e
racionalidade humanas e passı́vel de modiﬁcações, conforme épocas e culturas. A ﬁgura
abaixo constitui o céu andino visto pelos incas.

.
.
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Figura 10: ref [15], pág 4.

Para a civilização inca, zonas negras dentro do brilhante da Via-Láctea eram chamadas de constelações escuras, formando ﬁguras que representavam animais, como serpente,
perdiz e lhama3 .
No século II, o sistema geocêntrico de Ptolomeu (100-170 d.C.) também foi proposto
como uma forma organizacional de compreender os movimentos dos planetas e do Sol.
Porém essa organização, com o tempo, deixou de explicar alguns fenômenos observados e
foi substituida pelo sistema heliocêntrico de Copérnico (1473-1543). Na ﬁgura, os corpos
celestes fazem parte da natureza, mas as organizações representadas pelas linhas são
construções humanas.
Do mesmo jeito que é possı́vel fazer um mapa do céu, podemos representar os conceitos de uma teoria de forma organizada, por meio de mapas conceituais. Estrelas viram
conceitos, no céu das idéias.
.
.
.

3

Ref [15], pág 4.
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Figura 11: ref [15], pág 6.

Um exemplo de uma teoria organizada em forma de mapa conceitual pode ser encontrado no estudo de Sônia Salém [8], para o caso da eletrostática. Nesse mapa, ela
estruturou as grandezas fı́sicas, suas manifestações e estabeleceu as ligações e pontes entre elas. Observando-o, podemos ver algumas dessas relações, portadoras de importantes
signiﬁcados dentro da teoria.
Ele apresenta a carga elétrica no centro da teoria, rodeada de ligações fortes com as
⃗ energia potencial (U) e potencial elétrico (V).
grandezas: força (F⃗ ), campo elétrico (E),
Essas relações carga-força, carga-campo, carga-energia e carga-potencial são ao mesmo
tempo conceituais e matemáticas. Formalmente elas são descritas pelas equações a seguir:

.

F⃗ =

qQ 1 ⃗r
4πϵo r2 r

⃗ = Q 1 ⃗r
E
4πϵo r2 r

U =

qQ 1
4πϵo r

V =

Q 1
4πϵo r
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Figura 12: Mapa da Eletrostática [8].

Cada linha desse mapa tem um conteúdo conceitual importante. No caso do campo
⃗ entende-se que a carga Q é a fonte dele, e sua intensidade depende da distância a ela.
E,
⃗ é a da reta que une o ponto onde está a carga ao ponto onde se observa o
A direção de E
campo e tem direção paralela ao vetor ⃗r. Como no caso do campo gravitacional, pode-se
pensar no campo elétrico como uma parte real, mas não material da carga, que existe
em volta dela. Essa aura eletromagnética é algo sutil, semi-material e, ao mesmo
tempo, real, com muitas propriedades importantes. A energia eletromagnética de uma
carga elétrica é associada ao seu campo e está localizada fora dela, na região do espaço
que a envolve4 . Uma discussão mais detalhada da construção e do conteúdo do mapa
4

Baseado na referência [16].
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pode ser vista na dissertação de Salém[8].
Os mapas que representam as teorias fı́sicas facilitam a sua integibilidade e tornam
concretas e palpáveis as idéias que elas contêm. Uma das diﬁculdades de entender uma
teoria deve-se ao fato que elas são estruturas fechadas e os conceitos, assim como os
bairros para a cidade, só tem signiﬁcados dentro dela. Esses signiﬁcados são construı́dos
com elementos e critérios gerados no seu interior. Por exemplo, como podemos saber o
que é uma carga elétrica, sem pensar nas relações conceituais e matemáticas do mapa
descrito?
Entretanto, muitos autores e professores tratam o conhecimento de forma simpliﬁcada. Por exemplo, o livro de Marcelo Alonso e Edward Finn5 consta uma tentativa de
conceituação de carga. Após descrever suas propriedades, como eletrização de corpos,
sinais positivo e negativo e sua conservação, é feita uma analogia com a massa:

”Da mesma forma que caracterizamos a intensidade da interação gravitacional atribuindo a cada corpo uma massa gravitacional, caracterizamos o estado de eletrização de um corpo definindo uma massa elétrica,
mais comumente chamada de carga elétrica, ou simplesmente carga, representada pelo sı́mbolo q. Desse modo, qualquer porção de matéria ou
qualquer partı́cula é caracterizada por duas propriedades independentes,
porém fundamentais: massa e carga.”

Essa situação evidencia que deﬁnir algo em fı́sica é muito difı́cil. A noção de carga,
quando abordada como no exemplo acima, é praticamente impossı́vel de ser entendida.
Ela não tem existência própria e é preciso falar de suas manifestações: força eletrostática,
campo elétrico, energia e potencial. Por outro lado, essas manifestações fazem parte da
própria teoria na qual a carga está inserida. Como o bairro só adquire signiﬁcado dentro
da cidade, um conceito só o faz dentro da teoria. Cada parte dessa teoria só adquire
signiﬁcado se estiver inserida no seu todo. Com isso, quero dizer que o conceito de carga
elétrica só tem signiﬁcado, e utilidade portanto, quando estamos dentro de um todo, tal
como a eletrostática.
5

Ref [7], pág 2.
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Rubem Alves expressa a relação de um conceito com o seu todo, ao construir um
cachorrinho com diversas peças e manchas. A orelha sozinha não é mais que uma orelha,
ou seja, não tem signiﬁcado. Por estar descontextualizada, é apenas uma manchinha
sem utilidade alguma, e ainda aﬁrma6 :
”O que a psicologia da forma nos diz é que a percepção é um ato pelo
qual organizamos dados soltos e isolados em totalidades significativas.
É isto que conhecemos: a totalidade. As partes adquirem sentido na
medida em que as identificamos como pertencentes a um todo.”
Fazendo uma analogia da ﬁgura do cachorro com a eletrostática, cada parte do animal
pode ser associada a uma grandeza da teoria. Por exemplo, orelha ⇔ Q, nariz ⇔ E,
olho ⇔ U e assim por diante. O cachorro como um todo, corresponde à eletrostática.
A questão das grandezas fı́sicas adquirirem signiﬁcado apenas dentro do contexto da
teoria também é descrita por Kneller. Segundo ele7 : ”De acordo com a ”tese da variância
de significado”, proposta por Paul K. Feyerabend e Thomas S. Kuhn, os significados de
termos cientı́ficos estão ”impregnados de teoria”ou são determinados pelas teorias em
que eles ocorrem. Para Kuhn e Feyerabend, o significado de um termo é a sua própria
”referência”, ou seja, o conjunto de coisas a que o termo é aplicado em virtude de
possuı́rem a propriedade associada ao termo.”
Essa questão do signiﬁcado dos conceitos virem de dentro da própria teoria é uma
caracterı́stica relacionada à sua auto-consistência e auto-contenção, formas de coerência
interna que fazem parte de todas as estruturas. Nada que venha de dentro de uma
teoria auto-consistente pode invalidá-la, uma vez que os conceitos e leis no seu interior
se sustentam mutuamente. É como se fosse um cı́rculo de conhecimento que não tem
começo nem ﬁm, onde todas as peças são importante e nenhuma pode ser tirada do lugar
para não haver uma ruptura ou desestruturação do restante do conjunto. Se tirarmos
um pedaço da circunferência, ela deixa de ser um cı́rculo fechado e perde a força e as
propriedades a ela concernentes.
6
7

Ref [9], pág 153.
Ref [10], pág 39.
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a orelha sozinha

Figura 13: A Parte e o Todo, de Rubem Alves8 .

Ao se variar o contexto, o signiﬁcado de um conceito pode variar. Isso corresponde à
”variância de signiﬁcado”de Kuhn e Feyerabend. Uma teoria funciona como um par de
óculos. Um tipo de óculos permite ver de um jeito, e outro tipo, de outro jeito. No caso
de teorias auto-consistentes, não existe a noção interna de certo ou errado e termos iguais
podem ter signiﬁcados diferentes. É como se o conceito fı́sico perdesse a identidade e
validade fora da teoria que o sustenta.
Exemplos muito marcantes de conceitos fı́sicos que mudaram de signiﬁcado são os
casos de massa e comprimento. Com a relatividade restrita, eles passaram a assumir
propriedades dependentes do referencial, coisa que não acontecia na mecânica clássica.
A velocidade, também, passa a ter um valor limite independente do referencial, igual à
8

Ref [9],pág 154.
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velocidade da luz no vácuo. Isso se choca com a possibilidade de uma soma vetorial de
velocidades poder resultar num valor inﬁnito, como se pensava até antes de 1905.
Podemos utilizar representações esquemáticas da mecânica clássica e da relatividade
para observar mudanças de estrutura. De maneira simples, comparamos os eventos fı́sicos
no universo com um espetáculo9 , que ocorrem num palco e envolvem a participação de
atores. No caso do universo clássico, os acontecimentos envolvem os elementos mostrados
na tabela abaixo.

palco:
diretor:
atores:

espaço

tempo

leis dinâmicas de Newton: inércia, aceleração proporcional à força, ação e reação
massa ←→ campo gravitacional
carga ←→ campo eletromagnético

O palco em que eles ocorrem são o espaço e o tempo pré-existentes, independentemente dos eventos ocorrerem ou não. Existindo ou não matéria e leis que rejam (dirijam)
o seu comportamento, o espaço e o tempo existem e são absolutos. No universo clássico,
as leis de Newton comandam as relações entre os atores materiais, que são massas, cargas
elétricas e os respectivos campos. Por isso, nesse esquema, só têm relevância o espaço, o
tempo, a massa/carga, os campos e as leis dinâmicas.
No inı́cio do século XX, houve uma mudança muito grande na fı́sica. As relatividades
restrita e geral mudaram a concepção do universo fı́sico e promoveram ligações diferentes
entre conceitos que já estavam estabelecidos. Observe o quadro abaixo:

palco:
diretor:
atores:

espaço

R

←→

tempo

novas leis dinâmicas
massa ←→ campo gravitacional
carga ←→ campo eletromagnético

9

Baseado na referência [12].
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A ligação R foi introduzida pela relatividade restrita e promoveu uma mudança geral

no quadro. Antes, o espaço e o tempo eram considerados absolutos e independentes um
do outro e, com a relatividade, essas duas grandezas foram fundidas numa nova entidade,
o espaço-tempo. Mais tarde, em 1915, a relatividade geral colocou a massa, ligada
com a energia, no ”palco”dos acontecimentos, deixando ela de ser um ”ator”. Segundo
Einstein, uma concentração grande de massa distorce as caracterı́sticas de isotropia e
homogeneidade do espaço-tempo (palco), tornando-o curvo.
A mecânica quântica também deu outro signiﬁcado a conceitos já conhecidos e estudados, como é o caso da luz. Pensando classicamente, a luz é uma onda que possui
energia devido aos seus campos elétrico e magnético. Ao incidir num objeto opaco, por
exemplo, num metal, provoca a vibração dos elétrons dentro desse metal e essa energia
é absorvida. O mesmo fenômeno de absorção, se olhado quanticamente, possui outro
signiﬁcado: a luz é considerada um feixe de fótons que colide com os elétrons, ocorrendo
choques entre eles e, nesse espalhamento, os fótons desaparecem. Pode-se até fazer o
cálculo da seção de choque e obter uma expressão da quantidade de fótons que conseguem sair do outro lado do metal, em função da densidade de fótons incidente. O mesmo
fenômeno fı́sico é enxergado de dois modos diferentes.
Um outro aspecto importante, ainda ligado à estrutura do conhecimento, é o fato
de ela ser espacial e, eventualmente, organizada tridimensionalmente. Numa teoria,
os conceitos fı́sicos têm um lugar bem estabelecido e ﬁxo, hierarquizados dentro de
um ”locus”atemporal no qual existem ligações e pontes entre todas elas. Como no
mapa conceitual da eletrostática descrito anteriormente, o lugar da carga elétrica é bem
estabelecido e dá razão às outras grandezas e relações, que por sua vez a sustentam.
A representação de uma teoria por meio de um mapa permite uma reﬂexão racional
sobre a mesma. Por outro lado, ela está limitada por seu caráter bidimensional, como
uma foto. Imagine que estejamos diante de uma paisagem muito grande e batamos uma
fotograﬁa. Na imagem da foto, que é bidimensional, não conseguimos perceber todos
os elementos da paisagem. Se mudarmos o nosso olhar ou, simplesmente, andarmos um
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pouco para o lado na paisagem podemos, por exemplo, ver um pequeno lago à direita
da casinha que estava escondido atrás da árvore ou, então, chegando um pouco mais
perto dessa casinha, ver que ela é construı́da de tijolos à vista ao invés de madeira,
como parecia de longe. Com a fotograﬁa na mão, não conseguimos chegar mais perto da
casinha ou olhar atrás dela. O conhecimento fı́sico é análogo à paisagem: espacializado,
permitindo que caminhemos dentro dele, o que gera a noção de perspectiva ou ponto de
vista. Por isso, talvez, as suas representações devessem ser feitas por meio de maquetes.
O conhecimento fı́sico também é espacial, tendo os conceitos localizados em lugares
diferentes dentro das teorias, tal como os elementos de uma maquete de uma cidade.

O caráter espacial do conhecimento fı́sico faz com que seja muito difı́cil descrevê-lo
adequadamente por meio de palavras. Se descrevermos verbalmente uma paisagem, por
melhor que o façamos, a imagem resultante nunca será a mesma da pessoa que a descreve.
Além disso, a seqüência em que a descrição é feita por uma pessoa também não coincidiria
com a seqüência empregada por outra pessoa. Tive oportunidade de presenciar uma
atividade muito interessante, numa aula de ”Metodologia do Ensino Superior”, em que
a professora propunha para a classe, composta por cerca de 60 alunos, seqüenciar alguns
tópicos segundo a lógica e bom senso de cada um, tendo em vista construir uma proposta
de ensino desses assuntos. Após todos completarem a tarefa, foram escolhidas algumas
seqüências e colocadas na lousa. Curiosamente, dentre 60 pessoas, não houve nenhuma
seqüência igual! Isso signiﬁca que cada um poderia, segundo o seu raciocı́nio, colocar a
ordem que quisesse, e isso não teria problema algum. Por outro lado, tal procedimento
destrói as hierarquias espaciais que um conhecimento estruturado possui.

Quando tentamos ensinar uma teoria fı́sica, o nosso discurso nos restringe a colocar
⃗ → V → U. Tal forma de
conceitos atrás de conceitos, como na seqüência: Q → F⃗ → E
encadeamento do conhecimento foi defendida por Descartes. Para ele, a estrutura era
uma cadeia, podendo ser quebrada em pedaços. Havendo uma ordem na sequënciação, os
pré-requisitos seriam muito importantes, e necessários para que o aprendizado ocorresse.
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Dizia10 : ”Conduzir por ordem os seus pensamentos, partindo dos objetos mais simples,
para subir pouco a pouco, gradualmente, até o conhecimento dos mais compostos. Supor
também ordem entre os que não se sucedem naturalmente uns aos outros.”
Sendo a estrutura da fı́sica tipo espaço, existe a noção de lugar onde cada conceito
deve ser guardado, assim como os alimentos dentro da geladeira. Uma estrutura fı́sica
tem, também, aspectos análogos a uma geladeira pois, em ambas, os lugares têm funções
especı́ﬁcas. Faz de conta que uma pessoa que nunca tenha visto uma geladeira ganhe
uma de presente de alguém, sem pedir. Dentro da geladeira, existem prateleiras, gavetas,
porta-ovos (que está na porta...), grades e suportes. Aı́, alguém compra as comidas e
pede para a pessoa guardar na geladeira, sem dizer qual é o melhor lugar para cada
alimento. A pessoa sozinha, talvez não perceba qual é o melhor jeito de guardar tudo
aquilo... Pode ser que ela resolva ir preenchendo as prateleiras de cima para baixo para
facilitar pegá-los e após alguns dias os alimentos de baixo venham a estragar (aﬁnal
nunca ninguém disse que o ar frio circulava de cima para baixo por convecção). Não
adianta darmos uma geladeira de presente para o aluno sem ao menos dar as dicas de
onde ele deve guardar (estruturar) cada alimento.
A caracterı́stica espacial do conhecimento contribui para a enorme diﬁculdade do
ensino da fı́sica. A palavra construção, acredito ser a mais apropriada para descrever
as formas eﬁcientes de transmissão do conhecimento fı́sico. Para se construir uma casa,
é necessária uma ordem e um tipo de organização dos elementos, se não ela pode ruir.
Como uma casa, a fı́sica também precisa ser construı́da e estruturada na racionalidade
dos alunos.
A construção do conhecimento fı́sico é árdua. Observa-se que, após meses de aulas sobre um determinado assunto, é difı́cil obter um conhecimento organizado e sedimentado.
Isso pode estar associado ao fato que precisamos usar a linguagem oral para passar esse
conhecimento. A linguagem é bastante linear: as palavras são organizadas em frases,
uma palavra atrás da outra, tornando difı́cil a percepção da espacialidade do conheci10

Ref [24], pág 30.
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mento. Por isso, o ensino de estruturas torna-se um desaﬁo para qualquer professor de
fı́sica. A contradição entre a estrutura e o verbo está representada no esquema abaixo:

3.3

Conhecimento fı́sico

estrutural

tipo espaço

Discurso (mundo das palavras)

linear

tipo tempo

Matemática, a Linguagem da Fı́sica
No século XVII, Galileu começa uma revolução na fı́sica, pensando e acrescen-

tando a ela dois fatores importantes: a experimentação e a matemática. Sobre a matemática, ele aﬁrmou11 :
”A Ciência está escrita neste imenso livro que continuamente se abre
diante dos olhos (refiro-me ao Universo), livro que só pode ser entendido, entretanto, se aprendermos antes a entender sua lı́ngua e
a conhecer os caracteres nos quais está escrito. Ele está em linguagem matemática e os caracteres são triângulos,cı́rculos e outras figuras
geométricas sem cujos meios é humamente impossı́vel entender-se uma
só palavra; sem eles, é um vagar por um obscuro labirinto.”
Nessa seção discutimos o papel da matemática dentro de uma teoria fı́sica. Observando o mapa da eletrostática, mostrado na ﬁgura 12 da secão anterior, notamos que
os conceitos não aparecem enﬁleirados. O potencial V, por exemplo, tem ligações com
⃗ com a força F⃗ e com a energia potencial U, e podemos transitar de um
o campo E,
conceito para outro através dele. No mapa, as ligações entre as várias grandezas são
feitas através de operações matemáticas.
A matemática, assim como a fı́sica, possui muitas facetas. Na seqüência, abordamos
alguns aspectos da sua relação com a fı́sica.
No âmbito da linguagem, ela é estruturante do pensamento fı́sico, servindo como
ferramenta para organizar idéias e conceitos abstratos. Analisando esse primeiro aspecto,
11

Ref [11], pág 117.
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relativo à linguagem, a matemática comporta-se como uma ”gramática”, tal como a que
existe na lı́ngua portuguesa. Como um conjunto de regras organizadoras da linguagem,
suporta um tipo especial de pensamento racional. Muitas são as formas que temos para
nos comunicarmos com as pessoas e com o mundo. Podemos chamar de linguagem, o
conjunto dessas formas que exprimem idéias, sentimentos e emoções. Para os animais, a
forma de comunicação com o ser humano é através de uma linguagem não articulada e
momentânea. Eles latem, mordem, choram, rosnam,... para satisfazer uma necessidade
imediata e nessa forma de expressão não há uma articulação de idéias, o que não permite a
imaginação/criação. Já o ser humano pode se relacionar com o mundo de várias maneiras.
No mundo ”comum”, aquele relacionado com o cotidiano das pessoas, normalmente a
linguagem (que é diferente de lı́ngua) usada é a falada e/ou a escrita. Essas duas formas
são, normalmente, suﬁcientes para que haja a comunicação informal.
No mundo da fı́sica, a linguagem é a matemática. É ela que permite o desenvolvimento de conceitos e idéias cientı́ﬁcas, que na maioria das vezes são abstratas e sutis.
Nesse mundo cientı́ﬁco, a palavra deixa de ser eﬁciente e os sı́mbolos e expressões matemáticas passam a ser, não só úteis, como essenciais. Um sı́mbolo matemático diz mais
do que muitas palavras. Peguemos, por exemplo, a palavra ”força”. Essa palavra é dita
com muita freqüência e ao a escrevermos num papel, qualquer pessoa que não tenha uma
formação cientı́ﬁca poderia entendê-la com vários signiﬁcados. Porém ao escrevermos F⃗ ,
só o fato da letra ser maiúscula e ter o sı́mbolo de vetor em cima do F, transmite uma
sensação muito forte a respeito do conceito de força. O sı́mbolo F⃗ diz muito mais que
a palavra ”força”. Força é um conceito fı́sico e o conteúdo desse conceito parece estar
armazenado dentro do sı́mbolo, que de alguma forma passa para a pessoa, talvez por um
tipo de sentimento.
O conteúdo/signiﬁcado de qualquer informação está apoiado na estrutura da linguagem e nas relações desta com o mundo. No caso de um cachorro, o signiﬁcado de um
latido pode ser um pedido de alimento. Na fı́sica, cada expressão e sı́mbolo matemático
possui um signiﬁcado muito importante e preciso na representação de conceitos. A função
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y = ax + b, não nos passa nenhum sentimento. Mas ao vermos a expressão S = S0 + vt,
embora ela seja uma função igual à primeira, parece que um conteúdo muito grande está
contido dentro dela.
Atualmente, é nı́tida a inseparabilidade entre a fı́sica e a matemática e esta, por sua
vez, é essencial à criação e compreensão dos conceitos fı́sicos. Sem ela, ﬁca praticamente
impossı́vel aprender fı́sica. As idéias da ciência ganham signiﬁcado quando expressas em
estruturas matemáticas. Segundo Pietrocola [18], a matemática é estruturante do pensamento e, sem ela não conseguimos expressar as idéias do mundo fı́sico. Ela empresta
sua própria estruturação ao pensamento, para compor os modelos fı́sicos que explicam
o mundo. Na fı́sica, a matemática não é autônoma. Comporta-se como um esqueleto
que sustenta o pensamento fı́sico. Ela é muito mais do que um modo de expressão, é
uma nova forma de pensar o mundo material. Como diz Bachelard12 : ”É um instrumento matemático que cria a ciência fı́sica contemporânea como o microscópico cria a
microbiologia.”
Temos muitos exemplos de cálculos e operações matemáticas que foram desenvolvidos para poder exprimir idéias e conceitos fı́sicos. Com o seu sistema de coordenadas,
elaborado durante a década de 1630, Descartes mostrou que as equações não eram a
única forma de relacionar termos matemáticos. Ele abriu uma grande gama de possibilidades no estudo da mecânica, com o uso de gráﬁcos, linhas e curvas. Em 1660,
astrônomos alimentados com o trabalho de Kepler, começaram a se interessar por modelos matemáticos que descrevessem a nova mecânica celeste: a matemática de como os
planetas mantinham suas órbitas em torno do Sol. Pouco depois, Newton[17], inspirado
por todos esses elementos matemáticos já existentes, desenvolveu o cálculo diferencial e
integral para resolver problemas fı́sicos.
Além de dar sustentação à fı́sica, a matemática é preditiva. Com ela, podem fazer
deduções lógicas, ou seja, tirar conclusões a partir de conclusões anteriores. Estando ela
já construı́da, proporciona segurança que nos permite seguir por caminhos possivelmente
12

Ref [1], pág 52.
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desconhecidos. Fazendo uma metáfora para exempliﬁcar esse segundo aspecto, que é
muito importante, a matemática pode ser pensada como se fosse o trilho de um trem.
Se o maquinista não conhece bem o caminho, ou viaja à noite, sem luz e sem poder
enxergar, ele pode ﬁcar tranqüilo e sem medo de se perder, porque a estrada já possui o
trilho para ele chegar ao seu destino ﬁnal.
No caso da eletrostática, por exemplo, é a matemática que faz a ponte entre os
conceitos campo, energia, potencial e força. São operações precisas que permitem que,
sabendo qualquer uma dessas grandezas, se consiga chegar em qualquer outra dentro do
mapa sem descarrilar. Basta que se saiba, por exemplo, a função potencial elétrico V,
∫
⃗ Ou, partindo de outro ponto
⃗ V = E.
⃗ dL.
para que se possa obter o campo elétrico E:
⃗ . Pode-se também
do ”mapa”, da energia potencial, pode-se chegar à força: F⃗ = −∇U
calcular a densidade de energia potencial numa região de campo elétrico:

dU
dV

=

ϵo 2
E .
2

A matemática mostra-se como um instrumento seguro e essa caracterı́stica, quando se
caminha na fronteira da ciência, permite a descoberta de conhecimentos novos. Mesmo
sem conhecer totalmente o signiﬁcado dos conceitos de uma teoria, é possı́vel manipular
grandezas dentro de sua estrutura e achar conceitos e relações escondidos dentro dela.
Podemos exempliﬁcar isso com a descoberta da anti-matéria. Em 1930, Paul Dirac
(1902-1984) desenvolveu uma descrição do elétron que era consistente com a mecânica
quântica e com a relatividade especial. Uma das notáveis previsões desta teoria era a de
que uma anti-partı́cula de elétron deveria existir, com a mesma massa do elétron mas com
carga e momento magnético opostos. Essa conclusão e previsão teórica veio da análise
da expressão da energia relativı́stica das partı́culas, E 2 = p2 c2 + m2 c4 , que é bastante
√
simples. Extraindo a raiz para obter o valor da energia, temos E = ± p2 c2 + m2 c4 .
Essa expressão possui duas soluções e isso fez Dirac pensar que poderia haver uma
partı́cula semelhante ao elétron. Ou seja, mesma massa e mesmo momento para poder
ser solução da equação, porém deveria ter algo com sinal contrário, que seria sua carga.
Em 1932, Carl Anderson, ao examinar as trajetórias produzidas por raios cósmicos,
observou que uma das trilhas de uma partı́cula assemelhava-se a de um elétron, no
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entanto sua curvatura, sob a ação de um campo magnético, mostrava que ela estava
positivamente carregada. Ele chamou este elétron positivo de pósitron. Hoje sabemos
que tal partı́cula detectada por Anderson é o anti-elétron predito por Dirac.
Um último aspecto da matemática que gostarı́amos de mencionar é o de concentrar
muito conhecimento dentro de expressões compactas. Esse conhecimento, muitas vezes,
passa desapercebido quando apenas utilizamos as expressões para fazer contas. Por
exemplo, no caso do campo eletrostático, podemos tirar várias informações da expressão:

⃗ = Q 1 ⃗r ,
E
4πϵo r2 r

onde Q é a carga criadora do campo, r é a distância do ponto considerado até a carga e
ϵo é a permitividade do vácuo. A carga não tem formato fı́sico, portanto é puntual pois
à variável ”Q”não está associado nada, além de um número. Isso obriga as linhas de
campo serem radiais, passando pela carga. O fato do campo elétrico depender apenas de
”r”corresponde à existência de uma simetria esférica nas linhas de campo, pois nenhuma
delas pode ser privilegiada em um espaço homogêneo e isotrópico. A simetria esférica e
o caráter radial do campo fazem com que o trabalho realizado numa trajetória fechada
seja zero, independentemente do caminho. Isso corresponde a um campo conservativo.
Mesmo no caso do campo coulombiano, esse tipo de análise poderia ser muito mais
amplo, de modo a abranger a sua independência do tempo e as suas relações com a
geometria espacial.
No caso do Eletromagnetismo, que é extremamente mais complexo que a Eletrostática,
a teoria está compactada nas quatro Equações de Maxwell. Essas poucas equações,
que incorporam uma quantidade enorme de informações, entre elas a existência de ondas
eletromagnéticas, ilustram bem o quão abrangente e necessária é a matemática para a
fı́sica.

50
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3.4

Implicações para o Ensino
A multiplicidade de nuances acerca da estrutura das teorias em fı́sica torna o seu

ensino visı́velmente difı́cil e, talvez, seja essa a causa de grande parte das diﬁculdades
de relacionamento dos alunos com essa ciência. Nas seções anteriores, abordamos várias
facetas das estruturas, dentre elas, representações por mapas estruturais, deﬁnição e signiﬁcado, redes de conceitos, espacialidade do conhecimento, matemática e linearidade
do discurso. Todas elas contribuem para as diﬁculdades que surgem quando se tenta
transmitir o conhecimento, ou seja, na prática do ensino. Juntos, esses aspectos contribuem para os contratempos e situações não desejáveis pelas quais um professor passa no
dia-a-dia dentro da sala de aula. Esse tipo de diﬁculdade do aprendizado/ensino só pode
ser entendido quando o professor tem consciência de que a diﬁculdade de entendimento
emana de algo genuı́no da própria fı́sica, como se fosse assim: para se entender a fı́sica é
necessário um pré-requisito, que é ela mesma. Para nós, que lecionamos, essa diﬁculdade
se desdobra em duas: a de entender e a de ensinar.
No nı́vel médio, o ensino de fı́sica utiliza muitas deﬁnições. Principalmente nos livrostexto adotados, elas aparecem em destaque, normalmente no inı́cio do capı́tulo, como as
seguintes, encontradas nos livros do Ramalho[23]:
- ”Podemos considerar a temperatura de um corpo como sendo a medida do grau de
agitação de suas moléculas.”
- ”Lente esférica é o sistema óptico constituı́do por três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfı́cies esféricas ou por uma superfı́cie esférica e outra
plana.”
- ”Denomina-se onda uma perturbação que se propaga num meio.”
- ”A velocidade escalar instantânea é o valor limite a que tende a velocidade escalar
média

∆S
,
∆t

quando ∆t tende a zero.”

- ”A capacitância é o quociente constante de sua carga pela sua ddp.”
Para a pesquisa em fı́sica, talvez, a deﬁnição de conceitos não seja relevante. A
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deﬁnição é um artifı́cio de comunicação na tentativa de passar um signiﬁcado. A questão
para o ensino é: será que ela consegue ser uma boa portadora do signiﬁcado para outras
pessoas entenderem? Será que, com as deﬁnições acima, os alunos realmente poderiam
entender o que é cada um desses conceitos citados?
Para aprofundar essa discussão, é interessante comparar uma deﬁnição com uma
conceituação, pois as duas coisas são diferentes. Quando discutimos o signiﬁcado de
uma definição na seção anterior, vimos que o ato de deﬁnir um conceito consiste em
cercá-lo de outras palavras, na tentativa de inserı́-lo numa estrutura. Ao deﬁnirmos
algum conceito fı́sico na sala de aula, a maioria das vezes, os conceitos que o cercam
também são desconhecidas para o aluno. Conseqüentemente, não há ligação com a
estrutura já existente e a deﬁnição ﬁca ”solta”dentro do conhecimento dele, como se
fosse uma ”ilha”perdida e desconectada.
Enganosamente, pode-se achar que o problema do ensino da fı́sica são as deﬁnições
mal feitas. Mas o problema é estrutural, pois uma deﬁnição não consegue carregar a totalidade do signiﬁcado e, quando se trabalha com a fı́sica, operamos com essa totalidade.
O signiﬁcado de qualquer coisa não está nela. O signiﬁcado de um conceito não é ele.
Signiﬁcar é ligar. Ligar é estruturar.
A deﬁnição, em geral, é curta, absoluta e tenta expressar com justeza um conceito. O
professor, ao deﬁnir algum conceito, o faz pensando nas ligações que ele poderá gerar nas
estruturas prontas de cada aluno. Esse é o desaﬁo da deﬁnição. Caso isso não aconteça
a deﬁnição não terá função alguma e, muito menos, signiﬁcado.
A conceituação é diferente da deﬁnição e muitos conceitos não podem ser deﬁnidos
apropriadamente. Para tornar uma idéia mais próxima do entendimento do aluno, é
preciso conceituá-la. Os conceitos são fortemente imbuı́dos de sensações/sentimento. As
sensações são muito importantes no entendimento de conceitos, não só os fı́sicos, como
quaisquer outros. A vivência através dos sentidos pode trazer mais signiﬁcado a algo do
que mil palavras. Como deﬁnir, por exemplo, uma maçã, para alguém que nunca tenha
visto uma? A visão, o olfato, o tato e o paladar, com certeza, trazem mais conhecimento
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sobre ela do que um conjunto articulado de palavras. Como diz Robilotta [16], ”Não é
silencioso o nosso conhecimento de uma maçã?”
Para um exemplo fora da fı́sica, consideremos o conceito de amor. Ele não possui
uma deﬁnição justa e absoluta e, no dicionário, constam as seguintes deﬁnições:

1. Sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo, digno ou grandioso.
2. Forte inclinação, de caráter sexual, por pessoa de outro sexo. 3. Afeição, grande
amizade. 4. Objeto dessa afeição. 5. Benevolência. 6. Caridade. 7. Coisa ou pessoa
bonita, preciosa. 8. Tendência da alma para se apegar aos objetos.

Será que alguma dessas oito aﬁrmações acima contempla realmente o que é o amor?
Uma pessoa que as leia e nunca tenha visto uma manifestação do amor, consegue entender
que sentimento é esse?
Podemos tentar conceituar o que é o amor. Poderı́amos dizer: é o sentimento que
uma mãe tem pelo ﬁlho, sentimento de afeição por alguém, sentimento que um casal
tem de altruı́smo, um em relação ao outro ou sentimento de solidariedade em relação ao
próximo.
Para conceituar uma idéia, caminhamos pelas estruturas vizinhas a ela, na tentativa
que a pessoa chegue a ela e entenda. Na conceituação, há uma descontinuidade e a
pessoa precisa dar um salto para apreender aquele signiﬁcado. É tipicamente um salto
indutivo. Tentamos ilustrar esse processo no esquema abaixo, onde tenta-se a indução do
entendimento por meio da intersecção das frases. A pessoa que conceitua, diz algumas
coisas em torno da idéia e é a outra pessoa que, sozinha, deverá sentir o que é aquele
conceito. Cabe à pessoa capturar o conceito por sua conta e isso corresponde a um
salto individual e descontı́nuo. Nesse salto, ele entende o signiﬁcado do conceito amor,
como um tipo de relação e aprende a identiﬁcar esse conceito em situações diferentes.
Generalizando, ele torna-se capaz de transferir e estender esse sentimento a outros casos.
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A deﬁnição não consegue fazer isso, pois ela é limitada e não promove uma aproximação adequada a um conceito. Ela trata o mundo do conhecimento como se fosse
contı́nuo. Quando um professor deﬁne algo, ele acredita ser capaz de levar o aluno pela
mão, caminhando num mesmo plano de conhecimento. Na deﬁnição, o entendimento
ocorreria do centro para a periferia do conhecimento. Entretanto, de fato, para entender
algo, é necessário que o aluno já esteja parcialmente imerso naquele conhecimento. Por
isso, a deﬁnição não funciona como instrumento para se promover o entendimento, pois
ela somente tem sentido dentro de uma estrutura já pronta, que dá razão à sua existência.
Ao contrário, o conceituar é baseado em estruturações.
Um processo análogo de inserção de um conceito numa estrutura ocorre quando
aprendemos somar frações. Não existe uma deﬁnição absoluta e nı́tida de como somar
frações. Quando observamos o professor operando com elas, após algumas tentativas,
apreendemos uma regra, apreendemos o conceito e damos o salto sozinhos, na direção do
real entendimento. O professor não deﬁne soma de frações, ele mostra alguns exemplos de
como fazer isso. Os exemplos fazem parte e são muito importantes numa conceituação,
porque através deles, achamos a razão, a lógica que permeia todos eles. Por exemplo,
somar

3
4

com

2
3

é totalmente diferente de somar

2
5

com 67 . Mas, ao vermos alguém fazendo

essas somas, através de uma abstração, é possı́vel entender o que está por detrás dessa
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operação e, generalizando, aprende a somar qualquer tipo de fração.
O mesmo processo também acontece com o conhecimento fı́sico, que está escondido
dentro de situações concretas e não se consegue representar a sua totalidade por meio
de palaras apenas. Aliás, grande parte do conhecimento é tácita, não dita, e as aulas
somente podem explicitar um pedaço dele. Como se fosse um iceberg13 , 10% é o visı́vel
e dito. A essência representa 90% do conhecimento que está submerso. Certa vez, num
desabafo com meus alunos, falei sobre esse aspecto do conhecimento implı́cito da fı́sica e
que isso tornava difı́cil o seu entendimento. Daı́, um deles me disse:”Então porque você
não fala esse conhecimento que está escondido?” Eu respondi: Porque não dá! A fı́sica
é muito complexa. As entrelinhas são vocês que têm que perceber. A gente fala tudo o
que dá para ser falado. Vocês que têm que fazer as conexões. É como encontrar uma
razão para as coisas, de repente a ligação é feita e você entende. Depois dessa resposta,
me senti um pouco frustrada. O aluno entendeu direitinho o que eu tinha dito, mas
ﬁquei pensando como fazer para que esses alunos consigam fazer as tais das conexões e
entender a entrelinhas.
O objetivo do ensino não é fazer com que o aluno saiba ”de cor”a deﬁnição das
grandezas. Uma vez, numa aula de eletricidade, uma aluna do 3o colegial confessou que
não conseguia imaginar o que era um elétron. Ela conseguia fazer as contas, entender
meio superﬁcialmente, mas se perguntasse lá no fundo, com o coração (não com a cabeça),
não sabia o que era o elétron. Quando ela disse isso, em voz alta, alguns meninos do
lado deram risada... Imediatamente, ela falou: ”deixa, Fabi, não tem problema.” Eu disse
que esse sentimento que ela tinha era muito legal e realmente ela estava chegando perto
de algo que os outros não chegaram. Se ela me perguntasse o que é a carga elétrica,
honestamente eu não saberia responder o que ela realmente gostaria de saber. Mais
tarde, levando esses questionamentos para pessoas mais experientes, percebi que elas
possuiam as mesmas indagações. A Fı́sica é assim mesmo!
Entender certas coisas em total profundidade é muito difı́cil. Entretanto, esse apro13

Ref [13], pág 138.
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fundamento dos conceitos não é tudo. É importante, também, saber como as coisas funcionam, como elas se comportam, como podemos medir e quantiﬁcar as grandezas,...Ou
seja, precisamos entender que relações com outras grandezas também contribuem para
a construção do seu signiﬁcado.
Por exemplo, na cinemática colegial, que inicia os alunos no estudo dos movimentos,
o que é relevante? O que precisamos saber para conhecer o movimento de algo? As
grandezas essenciais são a posição no espaço, a velocidade e a aceleração. Qual a relação
entre elas? Uma depende da outra? Como? Para discutir essas questões com meus
alunos, passei a integrar, no inı́cio de todas as minhas aulas de cinemática, um ”mapa”que
ensino passo a passo:

S(t) F.H.das Posições

VM =

γM =

S−S0
t−t0

V(t) F.H.da Velocidade

V −V0
t−t0

γ(t) F.H.da Aceleração

Nesse mapa, do lado direito estão as grandezas instantâneas e, no esquerdo estão as
grandezas médias. Eu friso como transitar de um lugar para outro, caminhando pelas
ﬂechas. São operações matemáticas que permitem obter qualquer uma das grandezas
VM , γM , V e γ, partindo da função horária das posições. Nas ligações 1 e 2, para obter
as grandezas instantâneas, usamos a operação derivada, que felizmente, ensinamos no
ensino médio: V (t) =

dS
dt

e γ(t) =

dV
dt

. Nas ligações 3 e 4, para as grandezas médias,

utilizamos a substituição nas funções horárias da posição e da velocidade.
A diﬁculdade no ensino da cinemática, observo, não são os conceitos e sim, os cálculos
matemáticos que possibilitam o trânsito entre pontos diferentes desse mapa. Não só na
mecânica, mas em outras áreas da fı́sica, a matemática é um fator complicador e, não
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raras vezes, tem sido um dos motivos de fracasso no ensino da fı́sica. Possuindo um
conjunto muito elaborado de regras, normalmente implı́citas, a lógica operacional da
matemática nem sempre faz parte do dia-a-dia dos alunos. Percebemos serem inúmeras
as deﬁciências que a grande maioria deles traz consigo para o ensino médio e, muitas
vezes, elas continuam até o último ano do ciclo sem serem sanadas. Diﬁculdades em
resolver equações do 10 e 20 graus, sistemas com duas variáveis, operações com frações e
potências, divisão com números decimais e muitas outras. Esses são problemas básicos,
mas há, também, a diﬁculdade de traduzir o enunciado numa expressão matemática e
interpretar gráﬁcos. Esse problemas persistem até o ensino superior.
As diﬁculdades dos alunos ao lidarem com a matemática na fı́sica podem estar relacionadas ao não entendimento da razão de como os conceitos se ordenam e das regras do
jogo. Normalmente, o que acontece com o aluno ao tentar resolver um problema? Vendo
os problemas já resolvidos pelo professor anteriormente, o aluno copia mecanicamente
modelos de determinadas operações, sem entender porque determinados passos podem
ser dados e outros não. Sem saber ser crı́tico, ele erra. Por exemplo, na resolução de
um problema, o professor simpliﬁca a expressão

a
b.c

= dc , sem dar maiores explicações,

cortando a variável ”c”nos dois denominadores das frações. O aluno, não entendendo a
razão daquilo que foi feito, pode achar que sempre o termo ”c”poderá ser simpliﬁcado
inclusive na expressão

a
b+c

=

d
c

. Com freqüência vi, também, o seguinte erro: 23 = 6.

Provavelmente, ao professor efetuar, numa vez anterior, o cálculo 22 = 4, o aluno pode
ter sido induzido a pensar que, nessa operação, deve-se multiplicar os dois números, integrando uma conduta incorreta, por não perceber as regras e a lógica do jogo. O que ele
aprendeu não deixa de ser um conhecimento, embora errado, que é diferente da ausência
do conhecimento. Podem existir vários saberes entre o não-saber e o saber-correto.
As diﬁculdades do ensino e aprendizagem da fı́sica estão presentes em todos graus de
formação. Após anos expostos à fı́sica num curso de graduação, será que podemos dizer
que, ao nos formarmos, entendemos a fı́sica? Considerando que o ”saber”é inﬁnito, é
claro que a resposta é não. Mas com essa pergunta quero dizer: será que somos capa-
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zes de, sozinhos, com os conceitos e técnicas já aprendidos, compreender os fenômenos
da natureza? Para nossa tristeza, parece que a história do ensino médio se repete na
graduação, e os mesmos aspectos da estrutura e complexidade do conhecimento fı́sico
perseguem nossas vidas. Saimos da universidade com uma quantidade enorme de lacunas, que só serão tapadas após um esforço e uma dedicação muito grandes.
O que queremos argumentar neste trabalho, é que a fı́sica precisa ser construı́da
dentro de nós de maneira ﬁrme, como o bambu, que pode se ﬂexionar sem quebrar.
Para não se romper e poder ser ﬂexionada ao mesmo tempo, uma estrutura deve estar
construı́da de modo seguro dentro do aluno, de modo a permitir que ele venha possuir
independência de pensamento e liberdade de se localizar e transitar dentro dela sem
se perder. Acredito que o conhecimento da fı́sica só poderá ser integrado ao intelecto
das pessoas caso haja a percepção da sua ligação com o mundo que nos cerca, com os
fenômenos do cotidiano e com a imagem do mundo real que ela traz ou, pelo menos, que
através de um modelo ela tenta trazer. Esse tipo de ligação atua no ı́ntimo do indivı́duo.
Segundo o dicionário Aurélio:
Íntimo: 1.Que está muito dentro. 2.Que atua no interior. 3.Estreitamente ligado por
afeição e confiança. 4.Âmago, imo.
Não seria esse tipo de ligação que transportaria o conhecimento da superfı́cie para
dentro de cada um, dando assim a segurança e as bases fortes para a sua construção?
É como se o mundo da fı́sica somente fosse acessı́vel através de uma porta, cuja chave
é o sentimento. Existe um conhecimento que é silencioso, não adianta negarmos, ele
existe...!!
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Capı́tulo 4
Imagens do Mundo

4.1

Coisas e Relações
Nesse capı́tulo discutimos a ligação das questões fenomenológica e teórica com a

idéia de realidade. O entendimento da ciência pode se dar através dessas duas dimensões,
teoria e fenômeno, e a realidade também pode se manifestar por meio delas.
O fenômeno é uma das manifestações da realidade. É a mais imediata, próxima do
mundo que nos cerca, e que nos toca sensivelmente. Essa é a dimensão tangı́vel da realidade, podendo até ser classiﬁcada como premente e necessária para a sobrevivência.
Por exemplo, nesse instante, onde quer que estejamos, há um inﬁnidade de fenômenos
ocorrendo à nossa volta: a visualização dos objetos, a chuva caindo, sensação de fome,
etc... Todos eles fazem parte do nosso cotidiano e são percebidos essencialmente pelo
corpo ou órgãos do sentido. Essa realidade que nos cerca adquire caracterı́sticas concretas, verdadeiras e hı́per tangı́veis, a ponto de podermos dizer: ”a fome existe mesmo! se
eu não comer agora, eu passo mal...”
Essa mesma realidade imediata torna-se menos tangı́vel, à medida em que tentamos
estabelecer relações causais entre os acontecimentos. Nesse momento, a realidade passa se
mostrar mais incompreensı́vel, pois nossa relação com ela começa a requerer mediação de
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elementos abstratos. Adentramos uma dimensão de realidade mediada, e não imediata,
que é sentida não mais com o corpo e, sim, pensada com a cabeça, na busca da razão para
explicar os fatos. Lidamos, agora, com a manifestação da realidade mais teórica, que
consiste na natureza pensada. Sobre o ato de ”pensar a natureza”, Bachelard comenta
a respeito do spin do elétron1 :
”Primeiramente, é muito certo que a rotação é o simples pretexto do
spin. A melhor prova, é que ele é quantificado com uma simplicidade
muito grande. Se se tratasse de uma rotação real, concebida sobre o tipo
ultrarico das rotações do mundo usual, seria preciso considerar quanto
mais numerosos e mais elevados. Em seguida, o spin encontra sua
legitimação em composições. Sobre um elétron isolado, ele não teria
de nenhum modo sentido. O spin é portanto pensado, absolutamente
imaginado.
Além do que, no próprio nı́vel da imaginação, a rotação do elétron,
como o próprio elétron não tem sentido.(...) Liga-se um número à
imagem de um objeto para marcar a pequenez deste objeto: a imaginação não segue a inclinação matemática. Não podemos pensar senão
matematicamente; do próprio fato do enfraquecimento da imaginação
sensı́vel, passamos portanto ao plano do pensamento puro onde os
objetos não têm realidade senão em suas relações.”
Nessa complementaridade entre realidade imediata (concreta) e realidade mediada
(abstrata), percebemos que, na verdade, as duas são uma mesma ”coisa”, juntas e separadas ao mesmo tempo. Como faces da mesma moeda, nenhuma delas representa
isoladamente a totalidade da nossa percepção do mundo. No caso da ciência, Bachelard
chama essas dimensões de realismo e racionalismo e, segundo ele2 :
”Assim, desde que se medite a ação cientı́fica, verifica-se que o realismo e o racionalismo trocam sem fim seus conselhos. Nem um nem
o outro isoladamente basta para constituir a prova cientı́fica; no reino
das ciências fı́sicas, náo há lugar para uma intuição do fenômeno que
designaria de uma só vez os fundamentos do real; nem tampouco para
uma convicção racional - absoluta e definitiva - que imporia categorias
fundamentais a nossos métodos de pesquisas experimentais. Há aı́ uma
razão de novidade metodológica que teremos de expor; as relações entre
a teoria e a experiência são tão estreitas que nenhum método, seja
experimental, seja racional, não está seguro de manter seu valor.”
1
2

Ref [1], pág 116.
Ref [1], pág 17.
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Na fı́sica, a distinção entre algo concreto e algo abstrato pode não ser nı́tida, e
vale a pena analisarmos esse ponto. Quando se pensa numa estrutura/teoria costumase distingüir o que é um conceito do que é uma relação entre conceitos. Em fı́sica,
conceitos representam idéias ou grandezas como, por exemplo, comprimento, massa,
tempo, velocidade, temperatura, energia, carga elétrica, etc..., que são tratados como
objetos/coisas.
Existem algumas sutilezas na distinção entre ”coisa”e ”relação”. Estamos acostumados a pensar que ”coisas”são entes concretos ou abstratos, representados por substantivos, que têm existência própria, como cadeira, régua, cama, pente, vidro, molécula,
isolante, carga, pensamento, etc. As relações, por outro lado, podem ser caracterı́sticas
que adjetivam esses objetos ou que indicam uma dependência mútua entre eles. Podemos citar alguns exemplos de relações: verde, escuro, macio, capacitância, derivada,
conservação da carga, etc.
Como vimos no capı́tulo anterior, o signiﬁcado dos conceitos fı́sicos mudam quando
transportados de uma estrutura para outra. Então, parece que as ”coisas”não são tão
”coisas”assim... Se elas mudam de signiﬁcado, não têm substância, apesar de serem
substantivos. Podemos perceber que a deﬁnição e a existência de um objeto estão intimamente ligadas à sua função, às suas caracterı́sticas e manifestações. Temos, portanto,
que a conceituação de um objeto depende essencialmente de suas relações.
Por exemplo, uma régua, por podermos tocá-la, nos dá a sensação de ser um objeto.
Mas o que deﬁne uma régua? Ela pode ser de plástico, de vidro, de madeira, de metal,...
Não conseguimos separar o objeto da sua função, porque um pedaço de madeira é completamente diferente de um pedaço de vidro e, no entanto, podemos chamar ambos de
régua se eles possuı́rem marcações de medida ou escalas. Em contraponto, se acharmos
um pedaço de vidro na rua, idêntico ao anterior, sem as marcações, nunca irı́amos dizer
que é uma régua. A palavra régua, inevitavelmente, carrega dentro de si um conceito,
uma abstração que representa uma idéia, no caso, a idéia de medir objetos ou traçar
retas. Ela não tem existência própria. Ao contrário, é mediadora das nossas relações
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com a realidade.
Muitos substantivos, se forem analisados por esse tipo de critério, podem ser classiﬁcados mais como relações do que como objetos concretos. Por exemplo, uma nuvem
é facilmente taxada como uma ”coisa”. Entretanto, se pensarmos diferente, vemos que
ela é um estado em que moléculas de água podem se encontrar, ou seja, uma relação.
Do mesmo modo, um nó dado num ﬁo também pode ser visto como uma relação, uma
vez que ele não existe e só passará a existir se torcermos uma linha ou um ﬁo de um
determinado jeito. E o ﬁo, é uma relação entre átomos, que são relações entre prótons,
elétrons e outros entes..., que são ...
Nas estruturas teóricas, as grandezas e entidades fı́sicas também dependem de um
conjunto de relações. Se tentarmos interpretar as entidades fı́sicas como ”coisas”ou
”relações”de modo rı́gido, estaremos criando, para nós mesmos, um problema muito
complicado pois os conceitos fı́sicos estão totalmente sustentados pelas suas relações.
Levando essa discussão para a eletrostática, como os conceitos de carga e campo poderiam
ser classiﬁcados?
Numa primeira análise, normalmente encontrada nos livros didáticos, o campo é
mostrado como uma manifestação da carga e esta é tida como algo real e concreto,
embora microscópico. A carga é tratada como um substantivo e, talvez, ela não o
seja, pois não pode existir sozinha e precisa de um portador/partı́cula para conduzı́-la.
Parece que partı́cula, carga e campo são dimensões diferentes e inseparáveis de uma
mesma entidade, e esses conceitos têm uma concretude sutil. Não existe elétron sem
carga, não existe carga sem campo. A carga parece ser menos concreta que a partı́cula
mas, também, não existem partı́culas sem algum tipo de carga ou campo.
Quem é mais real, a carga ou o campo? O conceito de campo é, atualmente, um
dos pilares mais importantes que sustentam a fı́sica. Seja ele elétrico, gravitacional
ou magnético, explica as interações entre massas e cargas e, à região do espaço onde ele
existe, está associada uma quantidade de energia. Embora seja impossı́vel separar cargacampo e massa-campo, as manifestações do campo e suas propriedades são bastante
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evidentes, seja num caso simples de eletrização por atrito ou num caso mais complicado,
como a radiação eletromagnética produzida por deformações nas linhas de campo de uma
carga acelerada. A entidade campo parece ser tão real e palpável quanto a entidade carga
elétrica. Como menciona Maria Inês N. Ota em seu trabalho de mestrado3 , Einstein e
Infeld4 aﬁrmaram, no inı́cio do século XX, que:

”... o conceito de campo nada mais era do que um meio para facilitar
a compreensão de fenômenos do ponto de vista mecânico. Na nova
linguagem do campo, é a descrição do campo entre duas cargas e não
as cargas em si, o que é essencial para a compreensão de sua ação. O
reconhecimento dos novos conceitos cresceu consistentemente, até que
a substância foi ocupada pelo campo. Percebeu-se que algo de grande
importância havia aparecido na fı́sica. Uma nova realidade foi criada,
um novo conceito para o qual não havia lugar na descrição mecânica.
Lentamente e com luta, o conceito de campo firmou para si um lugar de
predominância em fı́sica e permaneceu um dos conceitos fı́sicos básicos.
O campo eletromagnético é, para a fı́sica moderna, tão real quanto a
cadeira que sentamos.”

O objetivo da nossa discussão não é responder o que é a carga ou o que é o campo
mas, sim, chamar a atenção para a existência de facetas das estruturas do conhecimento
que o fazem complexo, muito rico e passı́vel de várias interpretações. Na verdade, os
conceitos carga e campo são complementares e, quando pensamos na inserção deles numa
estrutura, seu caráter relacional se manifesta claramente. A carga elétrica se conceitua
⃗ U e V e, ainda assim, ela tem caráter substantivo,
com a relação entre seus atributos F⃗ , E,
potencialmente concreto, comportando-se como uma ”coisa”.
Por outro lado, numa interpretação dual podemos, também, transmitir uma sensação
de que o campo pode ser mais real do que a carga. Isso mostra uma caracterı́stica
muito interessante, misteriosa e natural do conhecimento fı́sico. As estruturas que, de
inı́cio, pareciam ser constituı́das de conceitos e relações, simples, vão invertendo essas
propriedades, até que as relações se tornam mais complexas que os conceitos, que o
estudo dos objetos pode ser deixado para um segundo plano e o novo objeto de estudo
3
4

Ref [27], pág t67.
Ref [19], pág 125.
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passa a ser as relações. Talvez seja por isso que é difı́cil e, talvez, inútil deﬁnir carga, e
suas manifestações são mais interessantes, do ponto de vista de estudo, do que ela mesma.
Essa caracterı́stica bipolar da coisa-relação (carga-campo) se apresenta constantemente
e os dois pólos compõem os pratos de uma balança instável, própria do mundo dual que
se manifesta aos nossos sentidos. Ora temos a sensação que campo é relação e ora parece
ser substância real. O mesmo também podemos dizer da carga elétrica. Ora ela existe, é
real e concreta, e ora perde a nitidez. Por exemplo, a lei de Coulomb relaciona o campo
⃗ em qualquer ponto do espaço, a uma distância r de uma carga Q. Na expressão
E,
abaixo, esta relação adquire a forma:
⃗ = Q 1 ⃗r .
E
4πϵo r2 r

(4.1.1)

Os conceitos são, ao mesmo tempo, abstrações e expressões de idéias. É como se eles
existissem com duas faces: a face pensada e a face real. A primeira delas é abstrata e
contempla a idéia do conceito e a real é a sua manifestação como algo visı́vel e palpável.
Por exemplo, o conceito de inveja. Existem duas invejas: a inveja abstrata, conceitoidéia que todos sabem que existe e a inveja como sentimento manifestado em alguém ao
desejar um objeto de outra pessoa. Elas são iguais? Acredito que não. A idéia inveja
pode se manifestar também de outras formas. A inveja real não é a mesma inveja teórica,
são duas dimensões diferentes.
Na fı́sica, os conceitos estão organizados em teorias, que têm o papel de formalizar as
relações entre eles. Uma teoria, isoladamente, é extremamente abstrata. A eletrostática
não diz o que é a carga elétrica e nem onde ela existe. Que carga é essa da teoria? Ela é
a mesma que sabemos existir dentro dos átomos, dos metais, das soluções iônicas? Uma
teoria parece estar num mundo totalmente diferente do mundo real em que vivemos. O
mundo à nossa volta é fenomenológico e as teorias fı́sicas estão distantes, parecem não o
tocar.
Para entender e interpretar o mundo real, é necessário unir o fato observado com o
conceito teórico e efetivar a ligação entre teorias e fenômenos. Do mesmo modo que as
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duas invejas, existem duas cargas elétricas: a carga ”Q”da teoria, que é aquele conceito
central do mapa da eletrostática visto no capı́tulo anterior, e a carga manifestada nos
fenômenos de eletrização quando atritamos um canudo de plástico com lã. Ao vermos o
fenômeno de atração entre o canudinho e pedacinhos de papel, dizemos que aquilo ”é”a
carga elétrica! Ou seja, através de uma interpretação, vestimos a realidade ”visı́vel”com
um conceito abstrato tirado de uma teoria.
Em muitas deﬁnições nos livros, a carga é colocada como uma caracterı́stica fundamental e intrı́nseca de algumas partı́culas. Há outros livros, e esses são mais comuns,
que dão como exemplos de cargas as próprias partı́culas: elétrons, prótons e quarks.
Com isso, não há uma dissociação entre partı́cula e carga e essa confusão pode passar
desapercebida e inibir perguntas do tipo: ”mas aﬁnal, o que é carga elétrica?”, pois
acabamos achando que a carga é o próprio elétron e que os dois são sinônimos. Essas
interpretações e confusões a teoria não prevê e muito menos explica.
Para fazer a ligação entre o real e o abstrato, entre o perceptı́vel aos sentidos e a
teoria idealizada, é necessário, na fı́sica, o uso de modelos.

4.2

Modelos e Realidade
No primeiro capı́tulo desta dissertação, dissemos que o conhecimento do mundo

invisı́vel, misterioso e abstrato da ciência torna-se acessı́vel para nós, fı́sicos, através dos
fenômenos. Quando um cientista ”observa”um acontecimento, como no efeito Hall, ele
cria interpretações e signiﬁcados a respeito do que viu ou, até mesmo, conceitos para
tentar expressar a natureza. Apesar disso, ele tende a dizer que está ”vendo”a natureza.
Do ponto de vista da razão, não somos capazes de conhecer a realidade diretamente,
e o mundo se mostra para nós através dos fenômenos. A ciência procura uma ordem
duradoura que é invisı́vel, e a experiência cotidiana mostra, apenas, coisas efêmeras
e transitórias. O entendimento do mundo pode acontecer, e o ingrediente necessário
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é a interpretação das observações por meio de formas simbólicas. Todas as relações
intelectuais do ser humano com a ”realidade”não são diretas, e sim feitas por construções
simbólicas.
Para Cassirer5 , existem várias formas de objetivação da ”realidade”, o que ele chama
de ”formas simbólicas”ou signos, e todas elas têm o mesmo grau de validade. As formas simbólicas podem ser o mito, a linguagem, a religião, a arte e a ciência. Os signos/sı́mbolos podem ser não apenas lingüı́sticos, mas também artı́sticos ou matemáticos.
Com esse enfoque, o aspecto absoluto dos conhecimentos produzidos pela fı́sica e pela
matemática desaparece e conceitos cientı́ﬁcos como átomo, carga, força, massa e campo
podem não existir, de fato, na realidade. Construções conceituais são necessárias para
interpretar o real, o que torna impossı́vel existir um dado observacional puro, pois a
percepção é intrinsicamente carregada da razão, imaginação e de aspectos culturais do
observador.
Cabe ao cientista a interpretação, e esta acaba ﬁcando particularizada à sua forma
de pensar. Assim, a construção da ciência é feita com artifı́cios inteligentes advindos da
mente do cientista. Conceitos, idéias e a própria fı́sica não são autônomos. Apenas a
natureza é autônoma, a sua interpretação não o é. Ao invés de o cientista dizer que está
vendo a natureza quando observa um fenômeno, ele de fato está pensando a natureza
daquela maneira.
Quando um cientista pensa ”eu observo um fenômeno dessa maneira”, a palavra
”eu”tem um peso grande e caracteriza o aspecto individual da sua relação com o mundo.
Sua observação, e principalmente a interpretação produzida, é fruto de sua estrutura
ideológica individual que organiza o pensamento, dando como resultado a visão do
mundo. Porém, existe ainda um aspecto social importante nessa relação, que normalmente é pouco enfatizado e está relacionado ao fato de que a estrutura ideológica individual decorre da combinação de caracterı́sticas biológicas da pessoa com elementos
importantes da cultura onde ela vive.
5

Ref [20], pág 112.
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Por isso, a construção da realidade, apesar de ser feita a partir de esquemas mentais,
não é fruto de um indivı́duo isolado, podendo também ser feita socialmente. Desse modo,
não existe uma realidade construı́da por nós totalmente social/cultural ou totalmente
individual/instintiva. Todos estão sujeitos a inﬂuências externas, que podem conduzir o
pensamento e a forma de ver o mundo. Rubem Alves6 cita Kant a respeito disso:

”O que os objetos são, em si mesmos, fora da maneira como a nossa
sensibilidade os recebe, permanece totalmente desconhecido para nós.
Não conhecemos coisa alguma a não ser o nosso modo de perceber
tais objetos - um modo que nos é peculiar e não necessariamente
compartilhado por todos os seres...”

No caso da fı́sica, a interpretação dos fenômenos e a visão de mundo recebem inﬂuências tanto vindas de dentro da própria ciência como outras, de essência polı́tica,
religiosa ou ligadas a outros aspectos da cultura.
A relação da fı́sica com a realidade é muito complexa. O fato de que ela depende do
observador signiﬁca que é impossı́vel conhecê-la totalmente. Como disse o biólogo inglês
J.B.S.Haldane7 : ”O universo é não só muito mais ”extravagante”do que sabemos, mas
muito mais extravagante do que podemos saber.”
Em fı́sica, a tentativa de se aproximar ao máximo da realidade é feita com o uso de
artifı́cio de modelos, que têm papel de mediadores entre teorias abstratas e fenômenos
reais. Como diz Pietrocola8 , ”a explicação cientı́fica não se constitui numa cópia da
realidade, mas numa representação simbólica e imperfeita da mesma”. As teorias, sendo
abstrações construı́das por nossa razão, não são diretamente aplicáveis às coisas reais.
Por outro lado, as medidas experimentais puras não constituem elementos suﬁcientes
para o corpo de conhecimento da ciência9 .
O uso do modelo é essencial para o pensamento de um fı́sico, pois ele suporta explicações do ”porque”tal fato aconteceu daquele jeito. Mesmo ele não sendo a realidade,
6

Ref [9], pág 53.
Ref [10], pág 50.
8
Ref [5], pág 22.
9
Baseado em [5], pág 80.
7
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a comunidade cientı́ﬁca ﬁca satisfeita com modelos da realidade, na medida que procura
relações entre as teorias e os dados empı́ricos. Eles são portas de comunicação entre dois
mundos: a realidade imediata, sentida através dos fenômenos, e a realidade inatingı́vel,
representada pelas teorias fı́sicas.
No desenho abaixo, na ﬁgura 14 tentamos mostrar um esquema de como o homem
pode enxergar a realidade. Ao observar o mundo visı́vel aos seus olhos, sua interpretação
se dá num nı́vel mais profundo, que chamamos de plano da percepção e a visão de mundo
é construı́da a partir dos elementos de seu pensamento.

Figura 14: Visão de mundo de um homem.

Transportando esse esquema para uma visão cientı́ﬁca do mundo, na ﬁgura 15, a
estruturação do pensamento é feita pela matemática e teoria, que é altamente lógica e
racional e a ponte que as ligam com a realidade impalpável é o modelo. Observe que,
no desenho, a realidade é muito distante do cientista e sua dimensão mais próxima a ele
são os fenômenos. Agora, nesse caso, os instrumentos organizadores do pensamento são
a matemática e a teoria.
.
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Figura 15: Visão de mundo de um cientista.

Para Mário Bunge, a dicotomia entre teórico e empı́rico, torna imprescindı́vel o
uso de modelos na fı́sica. Segundo ele10 ,
”Um modelo fı́sico, por menos intuitivo que seja, é sempre um esboço
conceitual de algum objeto que se pressupõe estar fora dali. Que esta
hipótese de existência possa vir a ser falsa foge do assunto. O ponto
em discussão, na controvérsia entre realismo e objetivismo, é que o
fı́sico inventa alguns conceitos-chave (e.g., ”temperatura”) que de algum
modo ele consigna a objetos fı́sicos (e.g., estados térmicos de corpos).
Esta correlação objeto fı́sico-conceito é em parte enunciada nas regras
de interpretação que consignam um significado fı́sico aos sı́mbolos dados. Supõe-se que os modelos téoricos ou idéias representam, de uma
maneira mais ou menos simbólica, convencional e indireta, com certa
aproximação, alguns traços da constituição e comportamento de sistemas fı́sicos. Todo modelo assim é parte de pelo menos uma teoria
fı́sica.”

Desse modo, nenhuma teoria fı́sica representa exatamente um sistema fı́sico pois, se
ela é constituı́da de conceitos (o que ele chamou de conceitos-chave), e estes conceitos
não são dados empı́ricos (o que nós chamamos de realidade imediata - dimensão dos
fenômenos), as teorias não formam as imagens do objeto fı́sico, apenas o representam
de maneira esquemática e articulada. Bunge, ainda deﬁne modelo teórico como sendo
”um sistema hipotético-dedutivo que concerne a um objeto-modelo, que é, por sua vez,
10

Ref [22], pág 163.
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uma representação conceitual esquemática de uma coisa ou de uma situação real ou
suposta como tal”.11
Podemos entender melhor o funcionamento de modelos, recorrendo a exemplos da
própria fı́sica, como o que buscava uma explicação para o átomo. Em 1910, Thomson
propôs um modelo, que ﬁcou conhecido como ”pudim de passas”, na tentativa de descrevê-lo. Por quê, nesse caso, dizemos modelo de Thomson e não teoria de Thomson? Esse
modelo não deu ao átomo uma explicação racional, matemática e articulada, mas sim
uma imagem de como ele podia ser: formados por elétrons carregados negativamente,
localizados no interior de uma distribuição uniforme de carga positiva. Um ano depois,
Rutherford demonstra, através de experimentos com espalhamento de partı́culas α, que
o modelo de Thomson deveria ser abandonado pois, seus resultados evidenciavam que as
cargas positivas estavam concentradas numa região muito pequena, no centro do átomo.
Nesse exemplo, o modelo do átomo tem papel intermediário entre o átomo (objeto
real) e a sua medida (objeto empı́rico). O átomo, tido como verdadeiro, não pode ser contestado, nem, tampouco, as medidas realizados no laboratório. O que é possı́vel, então,
de ser refutado? O modelo, que tem papel simulador da realidade. Para Pietrocola12 ,
”fica definido que não é possı́vel testar teorias gerais pois elas não dizem nada a respeito
do mundo empı́rico (realidade), apesar de permitirem o estabelecimento de relações dedutivas. Apenas os modelos teóricos produzidos a partir delas podem ser submetidos ao
crivo da experiência e por conseqüência serem refutados e gerarem problemas.”
Nesse sentido, parece ser o modelo o agente que permite um entendimento da realidade abstrata aplicada em situações práticas. Seu emprego depende muito da capacidade
criadora e criativa do cientista pois, nas dimensões teórica e empı́rica, ele é inexistente.
Cabe ao fı́sico inventar tal peça para solucionar os seus quebra-cabeças. Como disse
Rubem Alves13 , se você tem um quebra-cabeça e há uma peça faltando, pode construı́-la
por imaginação. A forma dessa peça será o encaixe justo daquelas que já estão coloca11

Ref [22], pág 16.
Ref [5], pág 82.
13
Ref [9], pág 154.
12
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das. A sua cor deverá ser a continuação das cores ao seu redor. Por este processo você
construiu mentalmente a peça e é somente em decorrência deste fato, isto é, de você
ter pensado o ﬁm, que poderá procurar a peça que está faltando. O ”ﬁm”, nessa frase,
representa uma certeza que o cientista tem, apoiada na teoria já existente, que ordena a
realidade.

4.3

O Ensino de um Modelo
Modelos requerem imaginação e criação, além do conhecimento de teorias e fe-

nômenos. Por isso o seu emprego em aulas de fı́sica, muitas vezes, deixa a desejar. As
teorias fı́sicas que ensinamos estão prontas. Os fenômenos que sentimos, o tempo todo,
à nossa volta, podem ser observados. Mas como explicá-los usando as teorias?
Imagine uma situação que pode ocorrer em sala de aula, por exemplo, numa discussão
sobre circuitos elétricos. Ao conectarmos uma pilha num ﬁo metálico, aparecerá uma
corrente elétrica, que nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons naquele ﬁo,
numa determinada direção. Uma primeira pergunta que pode se fazer é a seguinte: ”Por
quê os elétrons se deslocam naquela determinada direção, após colocarmos a pilha?”.
A primeira resposta, superﬁcial até, poderia ser que a pilha, como geradora de energia
elétrica, fornece esse energia para os elétrons caminharem. Essa resposta poderia suscitar uma segunda pergunta num aluno curioso: ”Como essa energia é transferida aos
elétrons, de que forma?”. Bom, agora é preciso aprofundar um pouco mais... A segunda
resposta seria: ”O campo elétrico da pilha gera uma força elétrica que atua nos elétrons,
promovendo esse movimento.”Bom, esse aluno, que tem um bom conhecimento de fı́sica
e ótima imaginação, faz o seguinte desenho da pilha, com seu campo elétrico e o ﬁo
metálico:

.
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Figura 16

... e pergunta, para o desespero do professor: ”Mas, como? Se as linhas de campo estão
desse jeito, como os elétrons andam paralelamente ao ﬁo???”. Observe que o ”como”
das perguntas são muito importantes pois exprimem um desejo de aprofundar/explicar
o fenômeno. É como se o aluno quisesse saber o por quê do por quê do por quê !.... E
quando o professor recorre à eletrostática e ao eletromagnetismo, parece que essas teorias
não dão conta de responder tais perguntas satisfatoriamente. A satisfação só pode ser
encontrada com um modelo14 .
A construção de modelos no ensino de fı́sica é essencial para uma aprendizagem
signiﬁcativa. Para Moreira[26], em seu artigo ”Modelos Mentais”, os modelos fı́sicos
são modelos conceituais, isto é, modelos inventados por pequisadores para facilitar a
compreensão de sistemas fı́sicos. Porém, os alunos também constróem modelos, aos quais
chamou de modelos mentais. Segundo ele, estudantes que não construı́rem modelos
mentais poderão até lembrar e usar sı́mbolos e fórmulas matemáticas que representam os
conceitos e leis fı́sicas, mas não conseguirão explicar, prever e transferir seu conhecimento,
ou seja, não darão evidências de uma aprendizagem signiﬁcativa.
Em resumo, a fı́sica pretende representar a realidade, mas o faz de maneira imcompleta e parcial pois, essa realidade, está numa dimensão muito distante dos nossos
sentidos e da nossa racionalidade, sendo intangı́vel. O uso de modelos é, por isso, um ar14

O exemplo dado foi estudado por Pietrocola [14].
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tifı́cio necessário e essencial para unir teorias com fenômenos e, para o ensino, mostra-se
como elemento muito importante à compreensão da fı́sica.
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Capı́tulo 5
Um Texto de Eletromagnetismo

Na segunda parte desse trabalho, exploramos um modelo fı́sico particular, destinado a explicar a interação de ondas eletromagnéticas com a matéria, conhecido como
modelo de Drude1 .
Acreditamos que esse modelo, dada a sua complexidade, exempliﬁca muito bem os
aspectos abordados na primeira parte com relação às estruturas, à matemática, às nuances do conhecimento e às diﬁculdades do ensino. Além de possuir inúmeros detalhes que
podem ser explorados, o modelo de Drude têm papel muito importante na compreensão
dos fenômenos associados à interação de radiações com a matéria. Por isso, nossa intenção a partir de agora é construir e organizar as idéias da fı́sica, tendo em visto
o projeto discutido na primeira parte. Em palavras alegóricas, a primeira parte foi o
projeto de uma casa e a segunda, que se inicia, será a construção da casa.
No texto, antes de abordar o modelo propriamente dito, tratamos de alguns prérequisitos que julgamos importantes para a sua compreensão. Nesse texto didático,
tentamos abordar e enfatizar as nuances das questões de ensino de fı́sica, vistas nas
seções anteriores. Ele foi confeccionado com a intenção implı́cita de incentivar o leitor
a usar a imaginação na busca do conhecimento. Peço, nesse momento, ao leitor que
passe para a segunda parte dessa tese, antes de ver a conclusão final (que é o ı́tem 6)
1

Proposto por Paul Karl Ludwig Drude (1863-1906).
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do trabalho pois, nela faremos alguns comentários sobre o que foi discutido na parte de
fı́sica.

Capı́tulo 6
Conclusão

O que quisemos mostrar com esse trabalho é que o uso de modelos no ensino
pode renovar a nossa relação com a fı́sica. Durante quase todo o processo de formação
de alunos e, posteriormente, de professores de fı́sica, percebo que muitos de nós nos
acostumamos a achar que essa ciência é um ”horror mesmo”e a matéria mais difı́cil
do ensino médio. Mesmo que essa diﬁculdade possa, muitas vezes, ser verdadeira, não
acredito que ele deva ser pronunciada sem se ter consciência das razões que a fundamentam. Em função de situações desagradáveis que passamos em nossos dia-a-dia na sala
de aula, brotou em mim a vontade, ou melhor, a necessidade de entender a natureza
epistemológica das diﬁculdades do ensino de fı́sica. Aﬁnal de contas, mesmo tendo, atualmente, a posição de educadora, eu me recordo muito bem, em meu próprio aprendizado
na graduação e na pós-graduação, que senti como um peso toda a complexidade da fı́sica
que quis mostrar nessa tese.
Acredito que o ensino da fı́sica pode se tornar mais concreto e mais próximo das
pessoas se considerarmos adequadamente as facetas fenomenológica e teórica da fı́sica
e a possibilidade de usarmos modelos como ponte uniﬁcadora dessas duas dimensões.
Vimos que as imagens mentais têm papel fundamental na construção sólida da fı́sica,
ao passo que uma aula tradicional, expositiva e apenas teórica, do ponto de vista da
fı́sica como um todo, é extremamente incompleta. Cada um dos aspectos desse corpo
77
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de conhecimento pode ser muito bem explorado. Teoria e fenômenos são faces da
mesma moeda, que se complementam indissociavelmente. Entretanto, sua união requer
o uso de modelos, que percebo ser algo desconhecido no meio escolar.
A segunda parte do nosso trabalho, o texto didático ”Luz e Matéria”, embora tendo
ﬁcado bastante extensa, com uma inﬁnidade de informações a respeito de ondas e suas
interações com a matéria, mostra o quanto podemos nos aprofundar nas idéias.
Antes de entrar no modelo de Drude, propriamente dito, ﬁzemos uma exposição de
alguns pré-requisitos, pois, sabemos que eletromagnetismo é um tema com muitas
nuances e que, nem sempre, os livros didáticos, colocam tais assuntos de maneira totalmente clara. Por exemplo, tanto a série como a transformada de Fourier julgamos ser
conhecimentos indispensáveis no entendimento dos tipos de onda que encontramos na natureza. Também achamos essencial, além de muito interessante, a discussão das relações
entre equações de onda e suas soluções que eu, particularmente, não vi na graduação.
Ainda antes do modelo de Drude, demos um exemplo de modelo, sem dizermos que
era um modelo. Construı́mos o signiﬁcado de um metal. Para isso, abordamos a sua
estrutura de diferentes formas, caracterizando-o qualitativa e quantitativamente. Deste
modo, enfatizamos a questão do signiﬁcado de conceitos que discutimos na primeira
parte pois, como podemos explicar o que acontece com a onda eletromagnética dentro
de um metal, sem saber, com alguma profundidade, o que ele signiﬁca? A partir dessa
parte do texto, a palavra metal passou a estar inserida numa rede muito grande, cheia
de relações.
Em seguida, tratamos de modo extenso a interação de ondas com os metais, um
tópico que, em vários livros que consultamos, não passa de 4 ou 5 folhas. A discussão
do modelo de Drude evidencia a caracterı́stica do conhecimento fı́sico ser altamente
complexo e, principalmente, possuir muitas informações e nuances nas ”entrelinhas”.
Esse modelo, em especial, é bastante eﬁciente e descreve muito bem o que acontece no
interior do metal, aproximando-se muito da realidade que nos toca. Após uma inﬁnidade
de cálculos, que correponde à parte dura e racional da fı́sica, os resultados do modelo de
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Drude mostram aspectos fascinantes como os fenômenos visı́veis sendo um produto do
diálogo entre a luz e o metal. Nessa interação não conseguimos distinguir o ”antes”e o
”depois”pois, parece que ”tudo”ocorre ao mesmo tempo. Não existe a noção de tempo.
É o que chamamos de auto-consistência. Todas as grandezas fı́sicas estão vinculadas
umas nas outras e os fenômenos decorrem dos diálogos entre a luz e a matéria dentro
e fora do metal. Ao explicitarmos os signiﬁcados fı́sico, matemático, conceitual das
várias grandezas e expressões, mostramos que todo conhecimento pode ser expandido.
E ﬁcarı́amos muito contentes se o prazer de conhecer a natureza fosse sentido como uma
recompensa adequada pelas durezas do caminho.
Por ﬁm, procuramos aplicar os resultados obtidos com o modelo na explicação de
alguns fenômenos. Mesmo sabendo a teoria, suas expressões e os signiﬁcados dos conceitos, nem sempre, conseguimos entender o mundo à nossa volta. Porque esse mundo
sensı́vel é feito de fenômenos e para termos suas explicações, é necessário um esforço
mental especı́ﬁco, ao qual não estamos acostumados, provavelmente por falta de treino
durante a nossa educação. Por esse motivo, o capı́tulo ﬁnal foi inteiramente dedicado
aos fenômenos. Essa parte do trabalho, teve como objetivo enfatizar que a fı́sica é muito
mais do que várias facetas separadas. Ela encerra uma visão de mundo e o entendimento
de leis que regem o comportamento de tudo que tange os mundos da matéria e da energia.
A reﬂexão um pouco mais profunda acerca da natureza das diﬁculdades do ensino de
fı́sica parece levar a uma consciência maior da importância de aspectos intrı́nsecos dessa
ciência. Muitas vezes, achamos que o problema poderia estar no sistema educacional, tão
somente. Nesse trabalho, mostramos o quanto ”o saber fı́sica”é inesgotável e que isso é
uma caracterı́stica muito forte do conhecimento fı́sico. Por essa razão, seu ensino abrange
muitos e muitos elementos, sendo susceptı́vel a múltiplas maneiras de entendimento e
estruturação. Enfatizamos, também, a construção do conhecimento como uma atividade
humana. Cabe a nós, professores, inserir os alunos nesse ”mundo novo”, contextualizando
o conhecimento e construindo relações signiﬁcativas.
Sabemos que ser professor é uma atividade muito importante. Está mais do que
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provado que as coisas que os alunos aprendem em aula não se restringem apenas ao que é
ensinado explicitamente pelo professor. Existe um currı́culo oculto que está intimamente
ligado com o ser do professor. Por isso, a relação do professor com a fı́sica não pode
ser dura e formal, ela deve ser maleável e ﬁrme. Tampouco, a relação entre professor e
aluno, impessoal. Faz-se necessária uma constante análise da atitude individual, ou seja,
da postura que um professor deve ter no seu tratamento com os alunos.
Nessa proﬁssão, a transparência da relação com o conhecimento parece ser o que
mais passa segurança aos alunos e dá liberdade de ação ao professor. Professor precisa
saber tudo? Obviamente, não! Depois de vermos que o ”saber fı́sica”não tem ﬁm,
por que não manifestar as várias facetas da fı́sica na sala de aula? Isso não soaria
honesto com os alunos? Claro, que tudo na dose certa. Essa conduta vai na direção de
compreender as diﬁculdades dos alunos, aﬁnal de contas, todos também passamos pelas
mesmas adversidades... ou será que esquecemos?
Existe um conhecimento invisı́vel, silencioso e grande na fı́sica. O seu ensino, ou
aprendizado, está relacionado, também, com ”coisas”invisı́veis, com tipos de sentimentos.
Cada vez mais, essa consciência da própria atitude dentro da sala de aula torna-se
necessária. Sejamos humildes para estar aprendendo até o último dia de nossas vidas...!

”Há mais coisas entre o céu e a terra, do que sonha nossa vã filosofia...”

William Shakespeare

.
.
.
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Capı́tulo 1
Alguns Fenômenos

No Universo, o papel da radiação eletromagnética é muito importante e ela se
manifesta de diversas formas, desde a radiação de fundo que, é uma evidência do Big
Bang, até passando por formas mais comuns, como microondas, raiosX, ondas de rádio
e televisão, raios gama, luz, etc.
A luz corresponde a uma pequena faixa desse espectro e é a única radiação que nossos
olhos conseguem enxergar. O que diferencia uma radiação de outra é a sua freqüência.
A faixa de freqüência da luz visı́vel está no intervalo de aproximadamente 4, 3 × 1014 Hz
a 7, 5 × 1014 Hz ou, considerando o comprimento de onda, o intervalo vai de 700 × 10−9 m
a 400 × 10−9 m. A ﬁgura abaixo representa o espectro das ondas eletromagnéticas.
A luz corresponde a uma pequeninı́sima parte da inﬁnidade de outras ondas existentes. Não enxergamos freqüências abaixo do vermelho e chamamos essa faixa de infravermelho. Também não enxergamos freqüências maiores que o violeta, que estão na
faixa ultravioleta. As várias cores correspondem à ondas com freqüências bem deﬁnidas,
dentro do intervalo visı́vel. Cada cor tem a sua freqüência própria e, por exemplo, a
freqüência da luz amarela é cerca de 5, 09 × 1014 Hz e a do laranja, aproximadamente
4, 57 × 1014 Hz.
1
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Figura 1.0.1: Espectro eletromagnético.

Estamos habituados a dizer que são apenas sete as cores do arco-ı́ris, que cobrem
as freqüências do intervalo visı́vel na seguinte ordem decrescente: vermelho, laranja,
amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Figura 1.0.2: Estojo de Lápis de cor.

Normalmente dizemos que existem apenas essas sete cores, mas muitas crianças têm
estojos de lápis de cor com 24 cores! Como isso é possı́vel? Na verdade, o fato de
dizermos que existem apenas sete cores é um costume cultural, porque existem inﬁnitas
cores. O espectro da luz visı́vel é contı́nuo, ou seja, não há rupturas de freqüências entre
uma cor e outra. Entre as freqüências do amarelo e laranja, citadas acima, há inﬁnitos
valores possı́veis e poderı́amos dizer que existem inﬁnitas cores entre essas duas. É o
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que chamamos de diferentes tonalidades da mesma ”cor”. A ﬁgura abaixo, ilustra bem
o fato de existirem inﬁnitas cores, pois não conseguimos distingüir onde uma começa e
outra termina.

Figura 1.0.3: Espectro da Luz Visı́vel.

Podemos ter, também, os lápis brancos e pretos. Essas duas ”cores”não estão no
espectro da luz. O branco e preto são tratados como cores mas, a rigor, não o são. Os
antigos pitagóricos acreditavam que para se enxergar um objeto, a luz saia dos nossos
olhos em direção a eles. Hoje, sabemos que isso não acontece e a visualização dos
objetos se dá devido à reﬂexão da luz. Um objeto mostra-se preto ao absorver todas
as freqüências do espectro visı́vel. Assim, um pedaço de carvão é preto porque ele
quase não reﬂete luz. Por outro lado, por que um pedaço de papel é branco? Para
compreender porque um objeto é branco, precisamos primeiro discutir o que se entende
por luz branca.
A luz branca não faz parte do espectro das ondas eletromagnéticas mostrado anteriormente. Se observarmos a ﬁgura 1.0.3, não há uma luz branca. Isaac Newton, no
século XVII, fez várias experiências para tentar entender a natureza da luz. Numa delas,
construiu um disco, que ﬁcou conhecido como ”disco de Newton”, como se fosse uma
pizza cortada em sete fatias, sendo cada setor pintado de uma cor diferente. Ao girar
esse disco, as cores especı́ﬁcas não eram mais vistas e o disco parecia branco. Devido
ao movimento dessas cores, o cérebro não consegue mais distinguı́-las separadamente e
interpreta o conjunto como branco. Isso nos mostra que a luz branca é uma onda que
possui todas as freqüências juntas e sobrepostas, conforme ﬁgura abaixo.
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Figura 1.0.4:

(a) Luz branca, contendo várias freqüência em diferentes fases. (b) Luz
monocromática: uma única freqüência, mas as ondas não são coerentes,
ou seja, não tem todas a mesma fase. (c) Laser: as ondas têm todas a
mesma freqüência, são coerentes e polarizadas.

Outra experiência que evidencia o fato de a luz branca possuir todas as freqüências,
que também foi feita por Newton, utiliza um prisma de vidro. Quando a luz que o sol
emite atinge esse prisma, ele promove a dispersão da luz branca. Através dos desvios,
que são diferentes para cada freqüência, observamos as várias cores separadas.

Figura 1.0.5: Dispersão da Luz num Prisma.

A decomposição da luz pode também ser facilmente observada quando ela incide
num CD. A luz não o atravessa e a visualização das diversas cores é devido à reﬂexão e
interferência da luz incidente. Sendo a luz branca composta por todas as freqüências, um
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objeto, como o papel, é branco por ser formado por ﬁbras transparentes que promovem
a reﬂexão difusa de todas essas freqüências.
Após os objetos pretos e brancos, precisamos entender os objetos coloridos. Por que
a lousa não é branca? O que tem de diferente nesses materiais que fazem com que
eles tenham cores diferentes? Se vemos a lousa como sendo verde, é porque chegou aos
nossos olhos a luz verde1 , apesar de ela ter sido iluminada com luz branca. Ou seja,
houve a reﬂexão de uma determinada freqüência e as outras foram absorvidas. Para
entender o modo como essa reﬂexão se dá, é necessário conhecer algumas caracterı́sticas
dos materiais, pois as cores dos objetos resultam da interação da luz com os diferentes
meios.
Outro objeto doméstico bastante intrigante, que todos usam, é o espelho. Como
funciona realmente um espelho? Normalmente, dizemos que a luz bate no espelho e
volta. Mas para a luz, que é uma onda eletromagnética, o que é bater numa superfı́cie?
Por que a luz não a atravessa, no caso do espelho, e é totalmente reﬂetida? Esses
fenômenos ópticos também dependem das caracterı́sticas dos átomos de que o espelho é
feito.
Além da reﬂexão, que é responsável pela visualização dos objetos e formação de
imagens nos espelhos a luz, ao incidir numa superfı́cie, pode também atravessá-la, ou
seja, refratar. Quando a luz é quase totalmente refratada, temos corpos transparentes
como, por exemplo, água, vidro e o plástico. Do que decorre a transparência de um meio
material? O que acontece de diferente quando a luz incide num metal (que é opaco) ou
na água (que é transparente)? Que comportamento microscópico é esse que promove
tanta variedade de fenômenos ópticos visı́veis?
Cores dos objetos, reﬂexão nos espelhos, dispersão da luz num prisma, transparência
dos materiais, não transparência dos metais,... todos esses fenômenos são resultados de
diálogos da luz com a matéria. Eles podem ser bastante bem explicados por meio das
equações de Maxwell aplicadas a um modelo desenvolvido pelo fı́sico alemão Paul Karl
1
Isso não é necessariamente verdade pois, como na televisão, as nossas sensações de cores podem ser
geradas por combinações de três cores básicas. Entretanto, para simpliﬁcar a discussão, supomos que o
verde da lousa seja quase monocromático.
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Ludwig Drude (1863-1906), que nos permite fazer uma viagem ao interior da matéria e,
juntamente com a matemática, dar razão a esses fenômenos ópticos/elétricos advindos
da interação de ondas com os meios materiais. É o que veremos a partir de agora.

Capı́tulo 2
Ondas

Como iremos estudar a interação de ondas eletromagnéticas com a matéria, os
dois capı́tulos que seguem são dedicados à discussão dessas ondas no vácuo. Em seguida,
discutiremos o comportamento dessas mesmas ondas dentro de um metal.
As ondas eletromagnéticas são chamadas de ondas porque os campos elétrico e
magnético podem se propagar. Nesse aspecto as ondas eletromagnéticas são semelhantes
a todos os outros tipos de ondas. Por isso, primeiramente, precisamos entender o que é
uma onda qualquer e quais são as suas principais caracterı́sticas para, depois, passarmos
para as ondas especı́ﬁcas de nosso interesse. As ondas eletromagnéticas, como outras,
podem se propagar em uma, duas ou três dimensões.
Um tipo de onda unidimensional importante ocorre em cordas. Chamamos essa onda
de mecânica, pois a propagação é feita pelas partı́culas do meio material, os átomos
que constituem a corda. Imagine que tenhamos uma corda bem amarrada num poste
e alguém produza nela um pulso, pegando a extremidade livre, e subindo e descendo a
mão apenas uma vez. O que acontece com a corda? Uma deformação, que se desloca
até chegar ao poste, como na ﬁgura abaixo.
7
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Figura 2.0.1: Pulso numa corda.

Se tirarmos diversas fotograﬁas dessa deformação durante o seu percurso até o poste,
em instantes diferentes, elas mostrarão conﬁgurações como as da seguinte ﬁgura.

Figura 2.0.2: Fotograﬁa sucessivas na corda.

É possı́vel notar que a deformação da corda tem a mesma forma em todas elas,
mudando apenas a sua posição. Esse comportamento caracteriza uma onda1 , pois o
formato da deformação que se propaga permanece sempre igual.
Se, numa segunda experiência, a pessoa ﬁzer um outro movimento na corda, por
exemplo, mais amplo, em que sua mão subia mais do que na vez anterior, a deformação
na corda seria diferente. A amplitude dessa onda será maior que a anterior, como sugere
a ﬁgura abaixo.
1

Nesta discussão, desprezamos os efeitos de amortecimento.
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Figura 2.0.3: Outro tipo de Pulso - experiência 2.

De modo geral, o formato da deformação da corda só depende do movimento que a
mão da pessoa executa. Por isso, essas ondas podem ter também os seguintes formatos:

Entretanto, qualquer que seja o formato da onda, triangular, quadrada,... essa propriedade de propagação e permanência da forma é o que a caracteriza. Como no caso
da ﬁgura 2.0.2, cada uma dessas deformações se propagariam até chegar ao poste e
fotograﬁas em instantes diferentes mostrariam conﬁgurações semelhantes.

foto 1

foto 3

foto 2

Ondas em cordas são classiﬁcadas como unidimensionais, pois se propagam em uma
única direção, ao longo do comprimento da corda. Já as ondas bidimensionais se propagam, não apenas em uma direção, mas em duas. Ao jogarmos uma pedrinha na superfı́cie
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da água de um lago, o formato da frente de onda será o de um cı́rculo, que é uma ﬁgura
bidimensional.

Se tirarmos fotograﬁas sucessivas, o formato da onda permanece o mesmo, porém
com um raio maior, pois os pontos do cı́rculo anterior se propagam2 , ou seja, se afastam
do ponto inicial onde a pedrinha foi lançada, como nas ﬁguras abaixo. Na primeira,
temos um cı́rculo menor com alguns pontos marcados e, na segunda, esses pontos se
deslocaram na direção das ”ﬂechas”, de modo a abrir o cı́rculo.

Essa ﬂecha é chamada de raio de onda, que nada mais é que a direção de propagação
dos pontos da onda. Na fotograﬁa em que o cı́rculo é maior, a deformação é menor, ou
seja, a amplitude da onda diminuiu. Isso acontece pois a energia da onda se conserva
e, como a circunferência vai aumentando, essa energia é diluı́da num ”2πR” maior.
2
É importante notar que quem se propaga é a deformação e não as moléculas de água, que se deslocam
pouco.

2.1. EQUAÇÃO DE ONDA
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Podemos, também, ter ondas que se propagam nas três direções espaciais, que são
as tridimensionais. Nesse caso, ao invés dos pontos da frente de onda formarem uma
linha, tal como o cı́rculo, elas formam uma superfı́cie. Por exemplo, ao darmos um
”click”num isqueiro, a luz que sai dele se propaga em todas as direções e, se colocarmos
várias pessoas em volta desse isqueiro, todas elas enxergarão a luz emitida. Isso mostra
que essa luz se propaga nas três dimensões, o que corresponde a uma onda esférica. O
som também pode se propagar como uma onda esférica pois, se ao invés do isqueiro,
colocássemos uma bombinha, todos ouviriam o seu estouro, independentemente da sua
posição relativa.
Essas deformações que se propagam podem ser de muitos tipos diferentes. Sejam
deformações na superfı́cie de um lago ou numa corda, sejam variações de pressão que
se propagam num meio, sejam variações de campos elétrico e magnético, todas elas são
consideradas ondas e possuem caracterı́sticas comuns. Por isso, parte das suas descrições
matemáticas podem ser feitas de maneira uniﬁcada.

2.1

Equação de Onda
Iniciamos essa discussão com o caso de uma onda unidimensional, como no exem-

plo da corda, por ser mais simples do ponto de vista matemático. Nesse tipo de onda, se
não houver perda de energia, o formato é sempre o mesmo em qualquer ponto da corda
e o seu perﬁl independe do tempo.
Suponhamos que a forma da corda na ﬁgura 2.0.1, tirada no instante t = 1s, seja
descrita matematicamente por uma função f(x), que representa, em cada ponto, o seu
deslocamento em relação à posição de equilı́brio. Uma possı́vel função deste tipo é:

f1 (x) = y = A e−

(x−xo )2
α2

(2.1.1)

Nessa expressão, as constantes A, xo e α representam, respectivamente, a amplitude
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CAPÍTULO 2. ONDAS

da deformação, a posição no eixo horizontal onde está o máximo da função e a largura
da curva. Essas constantes caracterizam a forma da função e o ı́ndice 1 indica o instante
em que a foto foi tirada. Atribuindo valores a elas, A = 30cm, α = 0,5m e xo = 1m,
a função pode ser escrita como a função abaixo e tem a forma dada pelo gráﬁco seguinte.

f1 (x) = 30 e

−

(x−1)2
0,52

(2.1.2)

40
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2

4
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8
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Figura 2.1.1: Foto 1.

A fotograﬁa 2, tirada dois segundos após a primeira, representa o perﬁl da corda no
instante t = 3s. O gráﬁco da função nesse instante será semelhante, como pode ser visto
abaixo:
.
.
.
.

2.1. EQUAÇÃO DE ONDA
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Figura 2.1.2: Foto 2.

Comparando as duas fotos, notamos que elas são muito parecidas, embora não
idênticas. A função matemática que descreve a deformação é do mesmo tipo. O que
há de diferente, então? Percebemos que a posição no eixo horizontal onde o máximo
está mudou de 1 para 5. Portanto, a função será agora diferente da anterior:
f3 (x) = 30 e

−

(x−5)2
0,52

.

(2.1.3)

Ela também pode ser representada por:
f3 (x) = 30 e

−

[x−(1+4)]2
0,52

−

= 30 e

[(x−4)−1]2
0,52

.

(2.1.4)

Note que f3 (x) é muito parecida com f1 (x), a menos de um número que foi subtraı́do
da variável x, ou seja, f3 (x) = f1 (x − 4). Concluı́mos que a função f3 (x) pode ser
obtida a partir de f1 (x), com um argumento deslocado, nesse caso, de 4 unidades. Essas
4 unidades correspondem à distância percorrida pela onda em dois segundos (entre os
instantes t = 1s e t = 3s), portanto equivale ao produto vt, onde t é o intervalo de tempo
decorrido entre as duas fotograﬁas e v é a velocidade da onda, que vale 2m/s. Esse tipo
de raciocı́nio permite escrever a função que representa a foto da onda, num instante
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genérico t, como
f (x, t) = A e−

[x−v.t]2
α2

.

(2.1.5)

Esse procedimento permite transformar uma função que não depende do tempo em
outra, que depende do tempo. A partir de duas fotograﬁas em instantes diferentes,
podemos construir um ﬁlme em movimento, usando
ft (x) ⇒ f (x, t) = f (x − vt) .

(2.1.6)

Essa função descreve uma onda que se desloca para a direita. Se o deslocamento
fosse para a esquerda, a função seria f (x + vt).
Essa discussão foi feita para a deformação da corda da foto 1. Entretanto, na foto
2, a forma da corda seria dada por uma função diferente, F(x). Mesmo a função F(x)
sendo diferente, a regra de transformar uma ”foto num ﬁlme”é a mesma, pois a essência
da propagação da onda não é a forma da função F(x), mas o seu argumento! É por isso
que encontramos na natureza muitos tipos diferentes de onda. O que elas têm em comum
são argumentos da forma (x ± vt).
Alguns exemplos de possı́veis funções de ondas são
f (x, t) =

1
tg(x − vt)
α

e

g(x, t) = β senh(x + vt) .
Uma caracterı́stica importante de funções com argumento (x ± vt) é que a derivada
em relação à variável x é proporcional à derivada em relação à variável t. Para acharmos
a equação que caracteriza uma onda, derivamos uma função F (x ± vt) genérica, que
pode se deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda. Chamando γ = x ± vt,
podemos escrever:
∂F ∂γ
∂F
=
,
∂x
∂γ ∂x

(2.1.7)

∂F ∂γ
∂F
∂F
=
=±v
,
∂t
∂γ ∂t
∂γ

(2.1.8)

2.1. EQUAÇÃO DE ONDA
pois

∂γ
∂x

=1e

∂γ
∂t
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= ± v. Juntando (2.1.7) e (2.1.8), temos que:
∂F
∂F
=±v
.
∂t
∂x

(2.1.9)

A princı́pio, poderı́amos parar por aqui, e já terı́amos uma equação que relaciona as
derivadas da função F. Porém, nesse resultado aparecem os sinais ± e queremos uma
equação que valha para qualquer onda, independentemente de ela se deslocar para a
direita ou esquerda. Por isso, calculamos as segundas derivadas das expressões (2.1.7) e
(2.1.8) e obtemos
∂ 2F
∂ 2F
=
,
∂x2
∂γ 2

(2.1.10)

2
∂ 2F
∂ ∂F
∂ ∂F
∂
∂F
2 ∂ F
=
±
v
(
)
=
±
v
(
)
=
±
v
(±
v
)
=
v
. (2.1.11)
∂t2
∂t ∂γ
∂γ ∂t
∂γ
∂γ
∂γ 2

Juntando as expressões (2.1.10) e (2.1.11), temos a equação de onda dependente
apenas do tempo e da posição, dada por
∂ 2F
1 ∂2F
=
.
∂x2
v 2 ∂t2

(2.1.12)

As soluções dessa equação são funções que contêm os argumentos (x − vt) ou (x + vt),
podendo também ser combinações de ambos. Assim, de um modo genérico,

F = C1 f1 (x − vt) + C2 f2 (x + vt) ,
onde C1 e C2 são constantes quaisquer.
Essa discussão que ﬁzemos diz respeito às ondas unidimensionais. Equações de onda
válidas para os casos bidimensional e tridimensional são obtidas acrescentando as coordenadas y e z, e têm as formas dadas abaixo.

∂2F
∂ 2F
+
∂x2
∂y 2

=

1 ∂2F
,
v 2 ∂t2

(2.1.13)

∂ 2F
∂2F
∂ 2F
+
+
∂x2
∂y 2
∂z 2

=

1 ∂2F
.
v 2 ∂t2

(2.1.14)
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2.2

Onda Harmônica
Uma onda é dita harmônica quando ela possui uma freqüência bem deﬁnida. No

caso de ondas eletromagnéticas, costumamos, também, chamá-la de monocromática. A
equação que representa uma onda harmônica é uma função que oscila periodicamente e
pode ser escrita como um seno ou um cosseno. Por exemplo:
f (x, t) = A cos[κ(x−vt)], sendo A a amplitude da onda e κ é uma constante chamada
número de onda.
Existem, ainda, algumas outras grandezas que contribuem à caracterização de uma
onda. No caso da ondas harmônicas, há uma periodicidade nas oscilações. O tempo
necessário para que a perturbação tenha uma oscilação completa chama-se perı́odo e o
representamos pela letra T . Outra grandeza importante é a freqüência da onda, que
chamamos de f e corresponde ao número de oscilações que ela faz por unidade de tempo,
sendo f = 1/T . Para ondas que se propagam, o espaço percorrido no intervalo de tempo
equivalente ao perı́odo chama-se comprimento de onda e é representado pela letra
grega λ. Essas grandezas estão relacionadas à constante κ.
Assim, se a onda tiver um deslocamento x igual a ±λ, o argumento da função cosseno
varia de ±2π, que é uma volta/oscilação completa, e podemos escrever
cos [κ(x − vt)] = cos κ[(x ± λ) − vt].
Desse resultado, tiramos a relação entre o número de onda e o comprimento de onda,
que é dado por
|κλ| = 2π.

(2.2.1)

O mesmo podemos fazer com o tempo. Se ele variar de um perı́odo inteiro ±T ,
o argumento também irá variar de 2π. Assim, podemos escrever a expressão da onda
harmônica variando no tempo
cos[κ(x − vt)] = cosκ[(x − v(t ± T )]

2.2. ONDA HARMÔNICA
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e, para a relação acima ser verdadeira, devemos ter
|κvT | = 2π.

(2.2.2)

Das equações (2.2.1) e (2.2.2), obtemos a relação vT = λ, que no ensino médio, é
chamada de equação fundamental da ondulatória. Reescrevendo esse resultado acima,
em função da freqüência f , temos que: κv =

2π
T

= 2πf . É comum usarmos outra

grandeza, também chamada de freqüência angular, representada pela letra ω, que
vale 2 π f = κ v.
• Representação Complexa
Embora a equação que descreve a onda harmônica seja simples, pois é uma função
cosseno, muitas vezes essas ondas podem possuir fases. Quando várias ondas são superpostas, o argumento da resultante pode ter três ou quatro termos como, por exemplo,
cos(x − vt + α + β). Nesses casos, esse cosseno, desmembrado em somas de seno e
cossseno3 , acabaria tendo 8 termos, complicando as expressões.
A ﬁm de facilitar o estudo matemático das ondas, podemos representá-las usando
números complexos, porque eles permitem fazer contas de modo compacto. Embora o
número complexo não tenha signiﬁcado fı́sico, a sua parte real tem.
Lembremos algumas propriedades básicas dos números complexos. Seja um número
complexo z = x + iy, onde x e y são sua coordenada nos eixos real e imaginário, como
√
ﬁgura abaixo. Seu módulo é dado por |z| = x2 + y 2 e, portanto, x = r cosθ e y =
r senθ. Assim, obtemos z = x + iy = r(cosθ + isenθ) e a fórmula de Euler eiθ =
cosθ + isenθ, permite escrevê-lo na forma exponencial z = reiθ .

3

Lembrando que cos(a ± b) = cos a cos b ∓ sen a sen b.
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CAPÍTULO 2. ONDAS
O complexo conjugado de z é dado por z ∗ = x − iy = re−iθ e abaixo recordamos

algumas operações básicas:
i2 = −1,
z.z ∗ = (x + iy)(x − iy) = x2 + y 2 ,
|z| =

√
z.z ∗ ,

z1 .z2 = r1 r2 ei(θ1 +θ2 ) ,
z1
r1 i(θ1 −θ2 )
=
e
,
z2
r2
ez = ex+iy = ex .eiy ,
z = Re(z) + iIm(z),
z + z∗
,
2
z − z∗
Im(z) =
.
2i
Re(z) =

Essas propriedades permitem-nos, por exemplo, efetuar os seguintes cálculos envolvendo números complexos:
(a + ib) + (c + id) = (a + c) + (b + d)i,
(a + ib).(c + id) = a.c + a.id + ib.c + ib.id = (a.c − b.d) + (a.d + b.c)i,
(a + ib)
(a + ib) (c − id)
(a.c + b.d) + (b.c − a.d)i
=
=
,
(c + id)
(c + id) (c − id)
c2 + d2
ei(θ+iβ) = eiθ .e−β = e−β (cosθ + i senθ),
Re[ei(θ+iβ) ] = e−β cos θ.
Usando essas técnicas, uma onda que se propaga na direção y pode ser trabalhada na
forma complexa, lembrando que apenas a parte real é que tem signiﬁcado fı́sico. Aquela
onda do exemplo anterior, f (y, t) = A cos[κ(y − vt)], pode ser escrita como
f (y, t) = Re [A ei (κy−ωt) ].

(2.2.3)

2.3. PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO

2.3
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Princı́pio da Superposição

Um resultado importante obtido na seção 2.1 é que qualquer solução da equação
de onda F(x), independentemente da sua forma, possui argumento (x ± vt). Ou seja, a
forma da função F(x) não é a caracterı́stica essencial da onda, e sim o seu argumento.
Uma conseqüência dessa propriedade é que a soma de funções com o mesmo argumento
(x±vt) também é solução da equação de onda. Essa caracterı́stica dá origem ao princı́pio
de superposição, que aﬁrma que o resultado da coexistência de duas ondas numa região
do espaço também é uma onda. Por isso, podemos encontrar na natureza ondas com
muitos tipos de funções, podendo ser periódicas ou não.
O pulso que se desloca numa corda, conforme já vimos, é um exemplo de uma onda
não periódica. O movimento da mão é feito apenas uma vez e esse pulso, que é único,
não se repete em intervalo de tempos iguais e, consequentemente, não existe a noção
de perı́odo. Por outro lado, se o agente causador do pulso, que nesse caso é a mão,
continuasse os movimentos cadenciadamente (MHS), outros pulsos seriam originados e
a onda passaria a ser periódica. Nesse caso, a fotograﬁa da corda seria como a ﬁgura
abaixo. O perı́odo dessa onda é o intervalo de tempo que qualquer pulso demora para
percorrer a distância D, que corresponde ao tempo em que o movimento da mão volta a
se repetir.
.
.
.
.
.
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2

D=4
_________
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Figura 2.3.1: Foto 3.

Movimentos diferentes da mão originam ondas com formatos também diferentes. Por
exemplo, se a pessoa, ao subir e descer com a mão na corda, permanecesse um pouco de
tempo a mais em cima e em baixo, formar-se-iam degraus na corda, conforme o desenho
seguinte:

2

λ = 4m
_________________

y (m)
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-2
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8

10

12

14

x (m)

Figura 2.3.2: Foto 4.
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Nos dois exemplos, os comprimentos de onda são iguais. Embora as formas das ondas
sejam diferentes, a igualdade dos perı́odos espaciais permite que a segunda onda possa
ser reexpressa como uma soma de ondas senoidais. Essa aﬁrmação está fundamentada
no teorema de Fourier que, desde o século XVIII, tem sido largamente utilizado.
Os estudos que geraram a famosa transformada de Fourier tiveram inı́cio no século
XVIII, quando o fı́sico Joseph Sauvier e o músico Jean Philipe Rameau notaram que qualquer nota musical poderia ser analisada segundo uma freqüência fundamental e outras,
múltiplas dessa, chamadas harmônicos. Após isso, muitas outras pessoas trabalharam sobre tais observações, dentre eles Bernoulli e Euler, mas só em 1807, Jean-Baptiste Joseph
Fourier estabeleceu uma prova, através da qual, mostrou o quão geral era o fenômeno
observado por Sauvier e Rameau. Fourier demonstrou que qualquer função fı́sica f(x),
real e contı́nua, pode ser expressa como uma soma de funções periódicas.
Mostramos, a seguir, alguns exemplos de como funções somadas podem originar uma
outra função. Abaixo temos a ﬁgura dos quatro primeiros harmônicos da função seno.

o

1 Harm: senx

o

2 Harm: sen2x
1

sen2x

senx

1

0

-1

-1

0

5

10

15
X

.
.
.

0
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30
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15

x

20
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o

o

3 Harm: sen3x

4 Harm: sen4x
1

sen4x

sen3x

1

0

0

-1

-1

0

0

5

10

15

20

25

5

10

30

15

20

25

30

x

x

Figura 2.3.3: Harmônicos da Função Seno.

Somando esses harmônicos com pesos diferentes, podemos construir as seguintes
funções da ﬁgura 2.3.4.
Podemos notar claramente que, mudando os pesos dos harmônicos, que são os números
sublinhados, o perﬁl, a forma da onda muda. Porém o perı́odo é o mesmo para todas
essas somas. O que Fourier percebeu é que se conseguirmos descobrir os pesos de cada
harmônico a ser somado, ou seja, a contribuição de cada função, é possı́vel reproduzir
a forma de uma função qualquer de mesmo perı́odo. A técnica matemática para isso
costuma ser chamada de desenvolvimento em série de Fourier e está descrita na próxima
seção.
Uma aplicação da série de Fourier é feita no estudo da qualidade ﬁsiológica do som,
chamada timbre. O timbre é uma caracterı́stica do som que nos permite distinguir
dois sons de mesma intensidade, mesma altura, originados de instrumentos musicais
diferentes. Por exemplo, a nota ”LÁ”, que tem uma freqüência de 440Hz, quando emitida
por um violão é completamente diferente da de um piano. O som de um instrumento é
resultado da soma de harmônicos e o formato dessa onda é o que caracteriza o timbre.
A única diferença entre um instrumento e outro, não são os seus harmônicos, e sim os
pesos com que eles são somados. Conforme vimos nos gráﬁcos, variando-se os pesos, o
perﬁl da onda se modiﬁca e isso diferencia um instrumento do outro.
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Figura 2.3.4: Funções Soma dos Harmônicos.
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2.4

Série de Fourier
Toda função periódica pode ser expressa como uma soma de funções seno e cosseno

de mesmo perı́odo e seus harmônicos. De modo geral, podemos escrever

f (x) = ao +

∞
∑

(an cos

n=1

2nπ
2nπ
x + bn sen
x).
λ
λ

(2.4.1)

Os termos ao , an e bn representam os pesos dos harmônicos que são somados e Fourier
descobriu como obtê-los, pelas integrais abaixo:

ao

1
=
λ

an

2
=
λ

bn

2
=
λ

∫

λ
2

f (x) dx,

(2.4.2)

−λ
2

∫

λ
2

f (x) cos
−λ
2

∫

2nπx
dx,
λ

λ
2

f (x) sen
−λ
2

com n = 1, 2, 3, ...

2nπx
dx.
λ

(2.4.3)

(2.4.4)

Tomando como exemplo a onda da ﬁgura 2.3.2, a função que a representa pode ser
escrita como


 −a
f (x) =
 a

− λ2 < x < 0
0<x<

λ
2

onde a é a amplitude da onda. Note que o comprimento de onda para essa onda vale λ.
Para determinar os coeﬁcientes de Fourier, usamos as integrais acima e obtemos

1
ao =
λ

[∫

∫

0

−λ
2

−a dx +
0

λ
2

]

[
1
a dx =
−a x
λ

0
−λ
2

+ax

λ
2

0

]
=0
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an

2
=
λ
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[∫

0
−λ
2

2nπ
−a cos
x dx +
λ

∫

λ
2

0

2nπ
x dx
a cos
λ

[
2 −aλ
2nπ 0
aλ
2nπ
=
sen
x λ+
sen
x
λ 2nπ
λ
2nπ
λ
−2
[
]
2 aλ
aλ
=
sen(−nπ) +
sen(nπ) = 0,
λ 2nπ
2nπ

λ
2

]

]

0

pois sen(−nπ) = −sen(nπ).

bn

2
=
λ

[∫

0

−λ
2

2nπ
−a sen
x dx +
λ

∫
0

λ
2

2nπ
a sen
x dx
λ

]

[
]
2nπ 0
aλ
2nπ λ2
2 aλ
cos
x λ−
cos
x
=
λ 2nπ
λ
2nπ
λ
0
−2
[
]
2 aλ
aλ
aλ
aλ
=
−
cos(−nπ) −
cos(nπ) +
λ 2nπ 2nπ
2nπ
2nπ
=

2a
[1 − cos(nπ)] .
nπ

Podemos, então, escrever a função f(x) como

∞
∑
2a
2nπ
f (x) =
[1 − cos(nπ)] sen
x.
nπ
λ
n=1

Para melhor visualizar essa somatória, consideramos os 5 primeiros valores de n. Para
n par, o termo cosseno se anula, e a função se restringe a uma soma de funções seno, da
forma
f (x) =

2π
1
2π
1
2π
4a
( sen
x + sen
3x + sen
5x + ...) .
π
λ
3
λ
5
λ

(2.4.5)

Essa série de Fourier desenvolvida para a função f(x) do exemplo, indica as funções
que somadas equivalem à função original. Podemos visualizar melhor como essa série
converge através do gráﬁco das contribuições separadas. Dando valores a = 3 e λ = 4
para as constantes e somando termo a termo a série, podemos notar, na ﬁgura abaixo,
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que a forma do gráﬁco se gradualmente da ﬁgura original 2.3.2. Podemos perceber pelas
ﬁguras, que a cada termo que somamos, a forma da função se aproxima mais da original.
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f2(x)= 4a/π [sen(2π/λ) x + 1/3 sen(2π/λ) 3x]

f1(x)= 4a/π sen(2π/λ) x
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Figura 2.4.1: Funções da Série de Fourier.
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As funções que estão dentro do parênteses da equação (2.4.5) são os harmônicos da
função seno4 com coeﬁcientes diferentes, que representam as diferentes porcentagens com
que cada harmônico contribui para essa soma. A tabela e a ﬁgura abaixo mostram a
relação entre cada harmônico da função seno e seu respectivo coeﬁciente.

Harmônicos

coeﬁciente

1o Harm.(n = 1)

4a
π

2o Harm.(n = 3)

4a
3π

3o Harm.(n = 5)

4a
5π

4o Harm.(n = 7)

4a
7π

Tabela 1: Coeﬁcientes de Fourier.

Figura 2.4.2: Gráﬁco dos coeﬁcientes de Fourier.

.
.
.
4

Uma propriedade importante da série de Fourier é que ela pode ser escrita como uma soma de

funções seno se a função original for ı́mpar e uma soma de funções cosseno se a função original for par.
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2.5

Transformada de Fourier

Vimos na seção anterior que, com a série de Fourier, podemos representar uma
função de perı́odo T através da soma de outras funções, também periódicas, de mesmo
perı́odos harmônicos, dados por T , T /2, T /3, T /4... Entretanto, é também possı́vel
somar funções com perı́odos não harmônicos e obter como resultado uma outra função
periódica. Por exemplo, se considerarmos duas funções f(x) e g(x), cujos perı́odos espaciais valem, respectivamente, 4 e 3, dadas por

2π
x,
4
2π
g(x) = B sen
x,
3

f (x) = A sen

a soma F (x) = f (x) + g(x) será uma função de perı́odo 12, conforme podemos notar na
ﬁgura 2.5.1.
Se quisermos acrescentar mais uma função a essa soma, com perı́odo 9, por exemplo,
h(x) = C sen

2π
9

x, a nova função F (x) = f (x) + g(x) + h(x) será representada pela

ﬁgura 2.5.2 e possuirá o perı́odo 36.
.
.
.
.
.
.
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f(x) = 3 sen(2 π/4) x

g(x) = 4 sen(2 π /3) x
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Figura 2.5.1: F (x) = 3 sen
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4
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Figura 2.5.2: F (x) = 3 sen
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A partir desses exemplos, ﬁca fácil perceber que o perı́odo da onda resultante pode ser
obtido através do mı́nimo múltiplo comum (MMC) dos perı́odos das ondas contribuintes.
No primeiro caso, M M C(3, 4) = 12 e no segundo exemplo, M M C(3, 4, 9) = 36. Quanto
mais ondas com perı́odos diferentes somarmos, maior será o valor do MMC e, portanto,
o perı́odo resultante também aumenta, ou seja, as informações da onda passam a se
repetir em intervalos maiores.
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Nesses exemplos anteriores tomamos perı́odos dados por números inteiros, mas, em
geral, as funções a serem somadas podem ter perı́odos com quaisquer valores. Os perı́odos
das ondas que podem ser somadas não precisam, necessariamente, ser inteiros. No primeiro exemplo que demos, F (x) = f (x) + g(x), os perı́odos valem, 3 e 4. Mas entre esses
dois números, podemos também pegar outras ondas com perı́odos de valores quebrados,
pois entre o intervalo dos números 3 e 4 existem inﬁnitos outros números possı́veis: 3.1,
3.15, 3.2, 3.21, 3.3, 3.37, etc... Se somarmos um número muito grande de ondas (extrapolando para inﬁnito), o perı́odo da onda resultante será inﬁnito. Isso signiﬁca que
a noção de perı́odo desaparece e a onda acaba sendo não periódica. Um pulso único
promovido numa corda é um exemplo de uma onda não periódica. Isso sugere que uma
onda não harmônica pode ser escrita como uma soma de inﬁnitas ondas periódicas.
No caso de ondas periódicas, os coeﬁcientes das ondas somadas que determinam a
onda resultante são discretos, como mostra a tabela 1. Já numa onda não periódica, a
soma é feita continuamente, sendo impossı́vel contar freqüências. Por isso não podemos
usar a série de Fourier para somar inﬁnitos termos contı́nuos. Se a tabela 1 tivesse
inﬁnitos valores, tanto nas freqüências, como nos coeﬁcientes, o gráﬁco análogo à ﬁgura
2.4.2, teria a forma gennérica da ﬁgura abaixo.

Como não distingüimos mais as freqüências que precisamos somar, pois todas elas
estão envolvidas, temos que usar a ferramenta matemática disponı́vel para efetuar essa
soma: a integral.
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A integral de Fourier, que é a soma das inﬁnitas funções periódicas que representam

uma função não periódica qualquer f(x), pode ser escrita como
1
f (x) =
π

∫

∞

[A(w) cos wx + B(w) sen wx] dw .
0

Os coeﬁcientes A e B deixam de ser números, como na série de Fourier, e passam a
ser funções da freqüência ω, que podem ser calculados pelas relações
∫

∞

A(w) =

f (x) cos wx dx ,
−∞

∫

∞

B(w) =

f (x) sen wx dx .
−∞

Para exempliﬁcar o cálculo de uma transformada de Fourier, para uma onda não
periódica, tomemos o caso do pulso retangular numa corda, mostrado na ﬁgura abaixo
e descrito pela função f(x) dada por

 1
f (x) =
 0

|x| < 1
|x| > 1

Para achar as funções A(w) e B(w), usamos as integrais, onde os extremos de integração se restringem ao intervalo no qual o pulso está contido: [-1, 1]. Assim,
∫

1

A(w) =

cos wx dx =

sen wx
w

sen wx dx =

−cos wx
w

−1

∫

1

B(w) =
−1

1
−1

= 2

sen w
w

1
−1

= 0.

e
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Logo, a transformada de f (x) vale

2
f (x) =
π

∫
0

∞

sen w
cos (wx) dw .
w

Mostrando que tanto as ondas periódicas como as não-periódicas podem ser escritas
como somas de ondas periódicas. Por isso, o estudo de qualquer onda pode ser feito com
base em ondas periódicas.

2.6

Frentes de Onda

• Ondas Bidimensionais

As ondas bidimensionais, vistas na seção 2.1, se propagam em duas direções e têm
frentes de onda na forma de uma linha unidimensional. A frente de onda é o conjunto
dos pontos que num dado instante estão deformados do mesmo modo, ou seja, têm a
mesma fase. Uma onda bidimensional comum é a que tem frente de onda circular. Ela
pode ser produzida, por exemplo, quando uma pedrinha é jogada na superfı́cie de água
de um lago. Nesse caso, qual seria uma possı́vel equação que descreve essa onda circular?
Na seção 2.1, argumentamos que o mais importante na função que descreve uma
onda é o seu argumento. No caso unidimensional, ele deve ter a forma (x ± vt), onde x
representa a distância de um ponto genérico da onda a uma origem dada.
Se considerarmos uma onda circular, a distância de um ponto da frente de onda à
origem do referencial, estando ela no centro do cı́rculo, será o próprio raio do cı́rculo,
conforme vemos a ﬁgura abaixo. Desse modo, podemos escrever essa distância r em
√
termos das coordenadas x e y como r = (x2 + y 2 ).
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Para a onda circular, a energia é diluı́da no comprimento ”2πr”da circunferência
e a intensidade I é o quociente entre essa quantidade de energia total e o tamanho
da circunferência I =

E
.
2πr

Em geral, a intensidade de qualquer onda é proporcional

ao quadrado da amplitude e ao quadrado da freqüência : I = C A2 f 2 e, portanto, a
amplitude vai diminuindo conforme se afasta da origem.
Outro exemplo tı́pico de onda bidimensional são as ondas do mar que, ao invés
de serem circulares, têm frentes de onda que são aproximadamente paralelas à praia.
Quando a praia puder ser considerada como uma reta, temos a situação representada na
ﬁgura abaixo. Fixando os eixos de referência x e y, as frentes de onda caminham apenas
na direção y, sendo a coordenada x constante ao longo delas.

Nesse caso, a equação que descreve a onda pode ser escrita como uma função apenas
de y, da forma ϕ = f (y + vt), com o sinal positivo, pois a frente de onda está se
proximando da origem.
Há também situações em que as ondas se aproximam da praia inclinadamente, principalmente nas ”bordas”da praia, quando ela deixa de ser reta. Como a frente de onda
depende agora das duas coordenadas, temos que escrever a função levando isso em consideração. Na ﬁgura seguinte, podemos ver que, como todos os pontos da frente de onda
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estão sobre uma reta, basta ﬁxarmos um ponto genérico P sobre ela, descrito pelo vetor
posição ⃗r = xî + y ĵ, e um vetor ⃗κ = kx î + ky ĵ que indica a direção de propagação da
onda. Esse vetor ⃗k é sempre perpendicular à frente de onda e tem módulo

2π
.
λ

A função que descreve uma onda unidimensional deve ter o argumento que já sabemos, onde o primeiro termo representa a distância desse ponto P à origem do referencial.
Para esse exemplo, quanto vale a distância do ponto P à origem? É a projeção de ⃗r em ⃗k,
ou seja, o produto escalar entre esses dois vetores. Conseqüentemente, uma possı́vel
função que descreve essa situação tem a forma ϕ = f (⃗k.⃗r + ωt).
• Ondas Tridimensionais
O raciocı́nio para determinar a forma das frentes de ondas tridimensionais é semelhante ao caso bidimensional. As formas mais simples que aparecem são a esférica e a
plana5 .
Para ondas esféricas, a função que descreve sua propagação deve ter três coordenadas.
Se consideramos uma fonte emitindo luz, como por exemplo uma lâmpada, essa onda se
propaga em todas as direções do mesmo modo, ou seja, com a mesma velocidade, sendo a
frente de onda uma superfı́cie esférica. As possı́veis funções para descrever essa situação
√
dependem do raio r = (x2 + y 2 + z 2 ).
A intensidade dessa onda cai com a distância e para ondas esféricas, a energia total
da fonte ﬁca diluı́da na área da superfı́cie da esfera, que vale ”4πr2 ”. Como a intensidade
é dada por I = kA2 f 2 , a amplitude A da função é inversamente proporcional à distância
5
As ondas planas podem ser consideradas aproximações das ondas esféricas, num ponto distante da
fonte.
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r.
Para ondas planas, a direção de propagação é deﬁnida pelo vetor ⃗k, que agora têm
três coordenadas. Consideremos dois pontos quaisquer A e B, da frente de onda plana,
da ﬁgura abaixo. Suas posições são representadas pelos vetores ⃗rA e ⃗rB , de modo que:
r⃗A = (xA , yA , zA )
r⃗B = (xB , yB , zB )

Observando o desenho, a diferença r⃗A − r⃗B é um vetor contido no plano da onda e,
como ⃗k é perpendicular ao plano, (r⃗A − r⃗B ).⃗κ = 0. Assim, podemos escrever que:
(xA − xB ).κx + (yA − yB ).κy + (zA − zB ).κz = 0 ,
xA .κx + yA .κy + zA .κz = xB .κx + yB .κy + zB .κz .
Nessa expressão, os termos do lado direito são constantes e, portanto, xA .κx +yA .κy +
zA .κz = C. Os termos dos lados esquerdo e direito representam produtos escalares, o
que nos permite escrever ⃗κ.r⃗A = ⃗κ.r⃗B = C. Esse valor C é uma constante que deﬁne um
determinado plano.
Na deﬁnição de produto escalar ⃗κ.⃗r = |⃗κ|.|⃗r|.cosθ = C, a distância da frente de onda
à origem do referencial é proporcional à componente de ⃗r perpendicular ao plano e vale
|⃗r|.cosθ. Portanto, a distância que a onda está da origem vale C dividido pelo pelo
módulo de ⃗κ. Por exemplo, um plano com C = 3 corresponde a uma distância à origem
de

3λ
2π

e outro plano com C = 5, a

5λ
.
2π
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Então, para uma onda plana que se propaga numa direção qualquer, podemos escrever, sua equação como
ϕ(⃗r, t) = Acos(⃗κ.⃗r − ωt) = Re [A ei(⃗κ.⃗r−ωt) ].

(2.6.1)

Este resultado é geral e também serve para ondas que se propagam na direção y.
Quando isso acontece, ⃗κ pode ser escrito como ⃗κ = κĵ, ⃗r = xî + y ĵ + z k̂ e o produto
escalar ⃗κ.⃗r = κĵ.y ĵ = κ y, só depende da coordenada y, que é a distância do plano à
origem.
Importante: Nesse estudo das ondas, estamos tentando descrever a natureza, e
unidades de medidas tais como o metro, o segundo não são absolutas, com signiﬁcado
para a onda. Elas são invenções humanas, unidades convencionais. Por isso, para medir
distâncias é conveniente usar o próprio comprimento de onda. O mesmo acontece para
o tempo, e uma unidade conveniente para ele é o perı́odo da onda T.
.
.
.
.
.
.
.
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Capı́tulo 3
Ondas Eletromagnéticas

Ondas mecânicas, como as que podem existir em cordas, se propagam em meios
materiais. Entretanto, na natureza, existem também ondas eletromagnéticas, que têm
um papel muito importante na fı́sica. Essas ondas eletromagnéticas são oscilações dos
campos elétrico e magnético, que se propagam com a velocidade da luz, ao caminharem
no vácuo. Apresentamos uma descrição detalhada das ondas eletromagnéticas nas várias
seções deste capı́tulo, apenas revisando alguns conceitos básicos e importantes que as
descrevem.

3.1

Equações de Maxwell
Das quatro forças fundamentais1 , a eletromagnética é a única que se manifesta

na escala do corpo humano e está presente em tudo o que permeia os nossos sentidos.
A força eletromagnética é responsável pelas ligações entre átomos, dando existência à
matéria que nós percebemos, pelas forças de contato, e determina o funcionamento do
corpo humano e de muitos outros fenômenos.
1
Na fı́sica atual, acredita-se que todos os fenômenos são regidos pelas interações forte, fraca, gravitacional e eletromagnética.
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No eletromagnetismo, os fenômenos acontecem devido a interações, que são media-

das pelos campos elétrico e magnético, cujas propriedades são descritas pelas quatro
equações de Maxwell. Além delas, a teoria do eletromagnetismo envolve também mais
duas expressões muito importantes: a das forças criadas por esses campos2 agindo em
cargas paradas ou em movimento e a equação da continuidade, que expressa o princı́pio
de conservação de carga elétrica. Essas seis expressões, indicadas abaixo, na forma diferencial3 , resumem a teoria eletromagnética clássica.
⃗ E
⃗ = ρ,
∇.
ϵo

(3.1.1)

⃗
⃗ E
⃗ = − ∂B ,
∇×
∂t

(3.1.2)

⃗
⃗ = µo⃗j + ϵo µo ∂ E ,
⃗ B
∇×
∂t

(3.1.3)

⃗ B
⃗ = 0,
∇.

(3.1.4)

⃗ + E),
⃗
F⃗ = q(⃗v × B

(3.1.5)

⃗ ⃗j = − ∂ρ .
∇.
∂t

(3.1.6)

⃗ eB
⃗ representam os campos elétrico e magnético, ρ e ⃗j representam
Nessas equações, E
as densidades de carga e corrente, ϵo e µo representam as permeabilidades elétrica e
magnética do vácuo.
Cada uma dessas expressões possui um signiﬁcado fı́sico/conceitual bastante preciso.
A primeira delas, chamada lei de Gauss, diz respeito ao campo elétrico que é criado por
uma quantidade de carga numa região do espaço. A equação (3.1.2), a lei de Faraday,
explica o aparecimento de uma corrente induzida numa espira, gerada pelo movimento
de um imã. Isso acontece porque um campo magnético que varia no tempo, representado
pelo termo no lado direito da expressão, gera um campo elétrico, que é responsável pelo
movimento dos elétrons associado à corrente. Em conjunto, essas duas leis aﬁrmam que
2

Essa força é também chamada força de Lorentz.
Essas equações, exceto a (3.1.5), usando o teorema de Stokes, podem ser escritas na forma integral
e, para leitura desse texto, é suposto o seu conhecimento como pré-requisito.
3
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o campo elétrico pode ser gerado tanto por cargas elétricas como por variações temporais
de campo magnético.
O conteúdo da equação (3.1.3), a lei de Ampère-Maxwell, está relacionado com a
existência de um campo magnético sempre que tivermos corrente elétrica ou variação
temporal de campo elétrico. A última equação de Maxwell, a lei de Gauss magnética,
equação 3.1.4, diz que o ﬂuxo do campo magnético através de uma superfı́cie fechada é
sempre zero. O signiﬁcado fı́sico dessa lei é a não existência de monopólos magnéticos,
e ela explica porque uma linha de campo magnético que sai de um imã, deve entrar no
imã no pólo oposto, o que torna impossı́vel a existência de um imã com apenas um pólo.
A expressão (3.1.5) diz respeito a uma força que sempre atua em um carga quando
esta está na presença de um campo elétrico e/ou magnético. A ”parte elétrica”da força,
⃗ é paralela ao campo, dada a igualdade vetorial da
representada pelo termo F⃗ = q E,
⃗ por envolver um produto vetorial,
equação. Já a componente magnética, F⃗ = q ⃗v × B,
somente atua na carga se sua velocidade não for paralela ao campo.
Por ﬁm, a equação (3.1.6) traz um conteúdo conceitual muito grande e não menos
importante que as outras. Ela expressa o princı́pio de conservação da carga elétrica, pois
qualquer variação da densidade de carga, representada pelo seu lado direito, necessariamente deve resultar de um ﬂuxo de densidade de corrente. Ou seja, as cargas não podem
aparecer de algum lugar ou simplesmente sumir. Se há uma variação de ρ, ela deve estar
vinculada à densidade de corrente ⃗j.

3.2

Ondas Eletromagnéticas no Vácuo
As quatros equações da teoria eletromagnética de Maxwell, quando manipuladas

matematicamente, resultam em equações de onda semelhantes às que vimos na seção
2.1. As grandezas fı́sicas (perturbações) que oscilam no tempo e se propagam são os
campos elétrico e magnético. Deduzimos, a seguir, as equações de onda eletromagnética.
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Primeiramente abordamos o caso de ondas no vácuo e, depois, com o modelo de Drude,
o que acontece num meio material.
Chamamos de vácuo uma região onde não há cargas elétricas, por isso, as equações
de Maxwell se reduzem a:
⃗ E
⃗ =0,
∇.

(3.2.1)

⃗ B
⃗ =0,
∇.
⃗
⃗ E
⃗ = − ∂B ,
∇×
∂t
⃗
⃗ B
⃗ = ϵo µo ∂ E .
∇×
∂t

(3.2.2)

Vimos que a equação de qualquer onda é dada pelas variações de uma grandeza no
tempo e no espaço, podendo ser uma onda uni, bi ou tridimensional. Neste último caso,
ela é escrita na forma
∂ 2f
∂ 2f
∂ 2f
1 ∂2f
+
+
=
,
∂x2
∂y 2
∂z 2
v 2 ∂t2
onde v é a velocidade de propagação da onda.
⃗ e B
⃗ estão
Observando as expressões (3.1.2) e (3.2.2), notamos que os campos E
acoplados através de relações que envolvem apenas derivadas primeiras. Para obter a
equação de onda, efetuamos uma manipulação matemática, aplicando o rotacional aos
dois membros da equação (3.1.2), temos
⃗
⃗ B)
⃗
∂B
∂ (∇×
⃗
⃗ E)
⃗ = −∇×(
⃗
∇×(
∇×
)=−
;
∂t
∂t

(3.2.3)

substituindo a equação (3.2.2) neste resultado, obtemos
2⃗
⃗
⃗ E)
⃗ = −ϵo µo ∂ E .
∇×(
∇×
∂t2

⃗ escrevemos
Calculando o duplo rotacional de E,
[
]
2⃗
2⃗
2⃗
⃗
⃗ E)
⃗ = ∇(
⃗ ∇.
⃗ E)
⃗ − (∂ E + ∂ E + ∂ E ) .
∇×(
∇×
∂x2
∂y 2
∂z 2

(3.2.4)

(3.2.5)
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⃗ E
⃗ é zero, no vácuo, pois não há cargas, o primeiro termo do lado direito
Como ∇.
dessa equação anula-se e a equação (3.2.4) adquire a forma
⃗
⃗
⃗
⃗
∂ 2E
∂ 2E
∂ 2E
1 ∂ 2E
+
+
=
,
∂x2
∂y 2
∂z 2
c2 ∂t2

(3.2.6)

onde 1/c2 = ϵo µo , sendo c a velocidade de propagação da onda.
⃗
De forma análoga, podemos achar a equação de onda para o campo magnético B,
dada por
⃗
⃗
⃗
⃗
∂ 2B
∂ 2B
∂ 2B
1 ∂ 2B
+
+
=
.
∂x2
∂y 2
∂z 2
c2 ∂t2

(3.2.7)

Para uma onda plana e monocromática, a solução da equação de onda pode ser
escrita, na forma exponencial, como
⃗ =E
⃗ 0 ei(⃗κ.⃗r−ωt) ,
E
⃗ =B
⃗ 0 ei(⃗κ.⃗r−ωt) .
B
Na onda plana, o produto escalar ⃗κ.⃗r é constante para cada plano perpendicular a ⃗κ,
⃗ sobre esse plano seja a mesma, que
fazendo com que a intensidade do campo elétrico E
traduz o signiﬁcado da frente de onda.
Funções matemáticas desse tipo não necessariamente representam campos fı́sicos.
Para que isso aconteça, essas soluções também devem satisfazer as equações de Maxwell.
A discussão dessa questão ﬁca mais simples se utilizamos as soluções da equação de onda
plana, na forma da função cosseno, ao invés da forma exponencial e que se propagam ao
longo do eixo y.
⃗ =E
⃗ 0 cos(κy − ωt),
E

(3.2.8)

⃗ =B
⃗ 0 cos(κy − ωt).
B
Consideramos, inicialmente, o caso E⃗0 = E0 ĵ, em que a amplitude do campo elétrico
é paralela à direção de propagação. Um esquema que ilustra essa situação está desenhado
a seguir.
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⃗ esse campo poderia se propagar na direção y e têm
De acordo com a expressão de E,
essa mesma direção, que é a do versor ĵ. No plano 1, que é perpendicular ao eixo y, em
⃗ tem o mesmo valor E⃗1 . Isso acontece porque esse campo
todos os pontos o campo E
só depende da coordenada y e todos os pontos desse plano têm a mesma coordenada y.
Para o plano 2, o raciocı́nio é análogo: todos os pontos dessa linha têm o mesmo campo
E⃗2 . Mas, a ﬁgura mostra que, dependendo da distância entre os dois planos, podemos
ter que |E⃗1 | ̸= |E⃗2 |.
A lei de Gauss diz que o ﬂuxo do campo elétrico no vácuo, através de qualquer
superfı́cie fechada, deve ser zero. Considerando uma superfı́cie cilı́ndrica fechada, cujo
eixo coincide com y, e com tampas sobre os planos 1 e 2, conforme a próxima ﬁgura,
⃗ através do cilindro não dá zero4 . Portanto, a
notamos que a soma dos ﬂuxos do campo E
expressão do campo elétrico, embora seja solução da equação de onda, não tem signiﬁcado
⃗ não pode ser paralelo à direção de sua propagação.
fı́sico. Isso ocorre que o campo E

⃗
Pode-se também mostrar esse resultado pelo cálculo matemático do divergente de E.
4

⃗
Esse ﬂuxo é calculado como ϕE = |E|.S
cos θ, onde θ é o ângulo entre o vetor normal à superfı́cie

e o campo. Na tampa 1, θ = 1800 , então o ﬂuxo será um valor negativo. Na tampa 2, θ = 00 ,
conseqüentemente o ﬂuxo será positivo. Como |E⃗1 | ̸= |E⃗2 |, o ﬂuxo total, que é a soma dos ﬂuxos nas
duas tampas, não é nulo.
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⃗ = E0 ĵ cos(κy − ωt) na equação (3.2.1), temos
Usando a expressão E
⃗ E
⃗ = ∂Ex + ∂Ey + ∂Ez
∇.
∂x
∂y
∂z
= 0 − E0 κ sen(κy − ωt) + 0.
Assim, esse resultado viola a lei de Gauss elétrica. A única possibilidade para o ﬂuxo
do campo elétrico poder ser sempre nulo, é ele ser perpendicular à direção de propagação.
Ele pode ter qualquer direção desde que esteja contido no plano zx do desenho abaixo
e essa propriedade é uma caracterı́stica muito importante que qualiﬁca todas as ondas
eletromagnéticas como transversais.

⃗ também deve obedecer as equações de Maxwell e, em parO campo magnético B,
ticular, a lei de Gauss magnética (equação 3.1.4), que aﬁrma que o ﬂuxo do campo
magnético através de qualquer superfı́cie fechada deve ser nulo. De modo completamente análogo ao caso elétrico, o campo magnético também deve ser perpendicular à
direção de propagação da onda, e estar contido no mesmo plano zx que o campo elétrico.
⃗ deve ter alguma relação especial com o campo E?
⃗
Será que B
As equações de
Maxwell garantem que sim. Para obtermos essa relação, usamos a expressão (3.1.2),
que corresponde à lei de Faraday. Usando como exemplo o campo elétrico dado pela
eq.(3.2.8), com amplitude E⃗0 = E0 k̂, perpendicular à direção de propagação
⃗ = E0 cos(κy − ωt)k̂ ,
E
e calculando o seu rotacional, obtemos
⃗ ×E
⃗ =
∇

∂
[E0 cos(κy − ωt)]î
∂y

= −E0 κ sen(κy − ωt)î ,

(3.2.9)
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e a lei de Faraday fornece
−

⃗
∂B
= −E0 κ sen(κy − ωt)î .
∂t

(3.2.10)

Integrando a expressão acima em relação ao tempo, temos
∫
⃗ = î κ E0 sen(κy − ωt)dt = κ E0 cos(κy − ωt)î ,
B
ω

(3.2.11)

⃗ têm a direção do versor î. Assim, B
⃗ deve ser
indicando que o campo magnético B
⃗
perpendicular a E.
Lembrando que î = ĵ × k̂ e que, nesse exemplo, o número de onda ⃗κ pode ser escrito
como ⃗κ = κ ĵ, temos
⃗
⃗ = ⃗κ × E0 cos(κy − ωt) .
B
ω

(3.2.12)

⃗ e E,
⃗ dado por
Usando a eq.(3.2.9), obtemos o vı́nculo entre B
⃗
⃗ = ⃗κ × E .
B
ω

(3.2.13)

Essa expressão é muito geral e possui duas caracterı́sticas muito importantes. A
⃗ que é dada pelo produto vetorial entre ⃗κ
primeira diz respeito à direção do campo B,
⃗ e é, portanto, perpendicular a esses dois vetores ao mesmo tempo. Essa é uma
e E
propriedade muito importante e geral. A outra propriedade diz respeito ao módulo de
⃗ que é determinado pelo módulo de E.
⃗ Para ondas no vácuo, |B|
⃗ =
B

3.3

⃗
κ.|E|
ω

=

⃗
|E|
.
c

Vetor de Poynting
A energia que uma onda eletromagnética carrega depende de seus campos e o seu

ﬂuxo é descrito por um vetor, chamado vetor de Poynting, cuja expressão é
⃗= 1 E
⃗ ×B
⃗ .
S
µo

(3.3.1)

Ele descreve a energia eletromagnética que atravessa uma superfı́cie por unidade de
tempo e a unidade de medida da sua intensidade é W/m2 . Sua direção é expressa pelo
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produto vetorial, paralela à direção de propagação da onda e perpendicular aos dois
⃗ eB
⃗ são perpendiculares entre si, o módulo do seu produto
campos. Como os campos E
⃗ B|.
⃗ Usando os resultados anteriores para ondas monocromáticas,
vetorial é dado |E||
temos
⃗ =
|S|

⃗ B|
⃗
|E||
κ |E|2
=
.
µo
ω µo

⃗ num perı́odo, que chamaEm muitas aplicações, o que interessa é o valor médio de S
mos de intensidade da onda e representamos por < S >. O módulo do campo elétrico
depende da função cosseno e o valor médio do quadrado dessa função num perı́odo é 1/2.
Então, a expressão ﬁnal da intensidade da onda é dada por
< S >=

E2 κ
.
2 ω µo

(3.3.2)

Quando falamos da energia que uma onda carrega, temos uma intuição do que isso
signiﬁca no contexto da fı́sica clássica. Atualmente, podemos também formar a imagem
de fótons transportando essa energia. Mas qual seria um valor do módulo do campo
elétrico E0 que corresponderia ao transporte de energia no caso de uma onda numa
situação real? Um valor aproximado pode ser determinado por meio da relação entre
E0 e a potência de uma fonte conhecida que esteja emitindo uma determinada onda
eletromagnética.
Imaginemos, por exemplo, uma lâmpada de potência P. A energia média por perı́odo
que atravessa uma superfı́cie esférica de raio r é dada pelo vetor de Poynting e pode ser
escrita como
E02
P
=
.
4 π r2
2µo c
Assim, a intensidade E0 do campo a uma distância r da fonte tem o valor
√
µo c P
E0 =
.
2 π r2
No caso de uma lâmpada de 100W, por exemplo, o valor do campo elétrico a uma
distância de um metro vale
E0 =

√

6000 ∼
= 77, 5 V /m .
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3.4

Ondas Estacionárias
Quando temos duas ou mais ondas eletromagnéticas na mesma região do espaço,

pelo princı́pio da superposição, os seus campos elétricos e magnéticos se somam vetorialmente. Vejamos o que acontece quando duas ondas cujos campos elétrico e magnético
são paralelos e se propagam em direções opostas. Chamando de 1 e 2 as ondas que se
propagam nos sentidos paralelo e antiparalelo ao eixo dos y, temos
E⃗1 = E0 cos(κy − ωt)k̂ ,

B⃗1 = B0 cos(κy − ωt)î

E⃗2 = E0 cos(κy + ωt)k̂ ,

B⃗2 = −B0 cos(κy + ωt)î .

e

O campo elétrico resultante em qualquer ponto do espaço é dado pela soma vetorial
desses campos e escrevemos
⃗ R = E⃗1 + E⃗2
E
= E0 [cos(κy − ωt) + cos(κy + ωt)]k̂ .
Desenvolvendo o cosseno da soma e da subtração da expressão acima, temos:
⃗ R = E0 [2 cos(κy) cos(ωt)]k̂ .
E

(3.4.1)

⃗
O mesmo podemos fazer para o campo B:
⃗ R = B⃗1 + B⃗2
B
= B0 [2 sen(κy) sen(ωt)]î .

(3.4.2)

Essas expressões, por não terem o arco (ky ± ωt), representam ondas que não se
propagam. Portanto, são ondas estacionárias.
⃗ R está contido no plano zy e oscila à medida que o tempo passa.
O campo elétrico E
⃗ R é igual sobre o plano xz e, para um
Para uma posição y determinada, o campo E
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instante ﬁxo, como numa fotograﬁa, ele varia com a posição y, tendo amplitude máxima
2E0 .
⃗ R também está contido no plano xy e oscila de modo igual ao elétrico.
O campo B
Entretanto, há uma defasagem de

π
2

⃗R
entre os dois campos, implicando que, quando E

⃗ R = 0 e, quando E
⃗ R = 0, B
⃗ R é máximo.
é máximo, B
.
.
.
.
.
.
.
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Capı́tulo 4
Ondas Eletromagnéticas em Metais

Um meio material pode ser formado por átomos soltos ou agrupados. Quando
eles se agrupam em grandes quantidades, formam entidades visı́veis e palpáveis, tal como
sólidos e lı́quidos. Gases, por outro lado, são constituı́dos de sistemas de poucos átomos.
Não conseguimos ver átomos isolados pois, o comprimento de onda da luz visı́vel
está1 entre 7, 0 × 10−7 e 4, 0 × 10−7 m e, para enxergarmos qualquer coisa, o tamanho
desse objeto deve ser maior que o comprimento de onda da luz, para que ela consiga
”resolver”o objeto. Para que um objeto possa ser visto, ele precisa desviar a luz. É
um processo semelhante à difração, no qual o comprimento de onda deve ser menor
que o tamanho do obstáculo ou fenda. Não conseguirmos enxergar um átomo, pois seu
tamanho é da ordem de 10−10 m. Para que tal efeito pudesse ocorrer, os nossos olhos
precisariam perceber freqüências da ordem de 1018 Hz, na faixa dos raios-X, coisa que
só o super-man consegue fazer....
Podemos, em princı́pio, estudar o comportamento de ondas em todos os diferentes
meios existentes: em gases, em lı́quidos, em sólidos, sejam eles condutores ou isolantes,
em plasmas, etc. No caso de objetos sólidos, metais ou dielétricos, o comportamento das
ondas eletromagnéticas pode ser bastante bem descrito por meio do modelo de Drude,
proposto no contexto da fı́sica clássica.
1

Esse intervalo corresponde a uma freqüência entre 4, 5 × 1014 e 7, 5 × 1014 Hz.
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Nesse texto, analisamos o comportamento das ondas eletromagnéticas em apenas um

desses meios, os metais. Para iniciarmos essa discussão, precisamos rever o conceito de
metal. Quando encontramos esse tipo de conceituação em livros-texto, elas parecem
pobres e não permitem-nos ter uma idéia de metal que se aproxime do que realmente ele
é. Em aulas de eletricidade, costumamos dizer que metal é um objeto que possui elétrons
livres. Essa caracterı́stica, embora verdadeira, é insuﬁciente para permitir a formação
de uma imagem microscópica do metal.
Para podermos entender o modelo de Drude, é necessário analisar com alguma profundidade como um metal se comporta microscopicamente, pois isso permite imaginar e
simular o que acontece dentro da matéria.
O modelo de Drude é um modelo matemático, que se utiliza de idéias e imagens
para fazer deduções teóricas com o propósito de entender os fenômenos de interação da
luz com a matéria e o estudo requer o conhecimento de conceitos e grandezas relevantes acerca dos metais. Assim, pode-se prever as diﬁculdades de entendimento se essas
grandezas forem usadas sem uma explicação prévia de seus signiﬁcados. Por essa razão,
antes de entrarmos no modelo matemático, iremos fazer uma ”viagem”ao interior do
metal, caracterizando-o e procurando fazer um modelo mental. Do ponto de vista do
conhecimento, ao construir um conceito fı́sico, estamos dando signiﬁcado a ele ao juntá-lo
a informações pré-existentes que formam uma estrutura, processo esse importantı́ssimo
no ensino dessa ciência.

4.1

Metais
Podemos conceituar um metal por meio de suas caracterı́sticas macro e mi-

croscópicas. Pensando macroscopicamente, os metais são, na maioria das vezes, prateados (brilhantes), maleáveis, pois podem ser ﬂexionados sem quebrar, e esquentam
com facilidade pois são bons condutores térmicos e, também, elétricos.
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Microscopicamente, a imagem que temos dos metais é diferente. Eles são formados
por combinações de ı́ons, cuja estrutura se organiza de maneira bastante regular. Qualquer parte que se pegue de uma barra de ferro, por exemplo é, do ponto de vista da
estrutura cristalina, igual a todas as outras suas partes.
Um átomo isolado de um metal possui a maioria de seus elétrons organizados em
camadas fechadas, enquanto que outros, mais afastados do núcleo, são fracamente ligados
a ele. Quando vários átomos se juntam, alguns desses elétrons fracamente ligados se
desprendem do átomo, formando um sistema de ı́ons e elétrons livres. O metal é, então,
formado por ı́ons espaçados entre si, banhados por muitos outros elétrons livres.
Esse aspecto de possuir elétrons livres, que caracteriza um metal, decorre da forma
da energia de ligação entre um elétron e um ı́on. Imaginando que um ı́on tenha um único
elétron preso a ele, essa energia potencial de ligação é dada qualitativamente pelo gráﬁco
abaixo.

A energia ET que o elétron possui quando ligada ao ı́on é dada aproximadamente
por ET =

mv 2
2

− kr . No gráﬁco acima, se uma das partı́culas está presa à outra, a energia

total pode ser representada pela curva 1, que corresponde a ET < 0. Para conseguirmos
desprender esse elétron, é necessário fornecer energia a ele. Se essa energia for pequena,
ele pode passar para a curva 2, ainda com ET < 0. Por outro lado, se a energia fornecida
for suﬁciente para que ET = 0, o elétron será arrancado do átomo. Essa energia crı́tica
é chamada energia de ionização.
Cada átomo possui uma curva de potencial própria e portanto, uma energia diferente é
necessária para ionizá-lo, arrancando elétrons da sua última camada. Na ﬁgura 4.1.1, está
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CAPÍTULO 4. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS EM METAIS

mostrada a energia necessária para arrancar um elétron mais externo de um átomo, para
vários elementos quı́micos. Temos, por exemplo, que a energia de ionização do Hidrogênio
e do Hélio, que são o primeiro e o segundo elementos da tabela periódica, valem 13,6 eV
e 27 eV, respectivamente. O próximo elemento, o Lı́tio, tem uma energia de ionização
muito menor que a dos dois primeiros, porque ele tem 3 elétrons, e sua primeira camada,
com dois elétrons, está fechada, sobrando apenas um na segunda camada. Quando um
átomo se constitui de algumas camadas fechadas, com poucos elétrons nas camadas
mais externas, esses podem ser facilmente descolados, dando origem a uma energia de
ionização baixa. É isso que caracteriza um metal. Todos os pontos no gráﬁco com
mı́nimos de energia são metais (Li, Na, K, Rb, Cs,...) e todos os pontos com picos
de energia, que os antecedem, são gases nobres (He, Ne, Ar, Kr, Xe,...). Podemos
também notar no gráﬁco que, conforme aumenta o número atômico, a energia de ionização diminui2 , pois quanto mais elétrons o átomo tiver, os das últimas camadas estarão
mais afastados do núcleo, sendo mais fácil desprendê-los. No caso de números atômicos
grandes, os átomos são bastante complexos e o modelo de camadas não serve mais para
explicar os comportamentos de metais como o ferro, o cobre, o alumı́nio, o zinco, e o
ouro, dentre outros. Um metal para o qual a energia potencial entre o ı́on e o elétron seja
pequena, é pouco reagente, pois são necessárias energias altas para quebrar o sistema, o
que diﬁculta a reação com outros átomos. É o caso do ouro que, por não reagir com o
ar, não oxida e é brilhante.
Voltando ao gráﬁco da energia potencial, vejamos o que acontece quando juntamos mais ı́ons, formando um arranjo unidimensional. Quando aproximamos dois ou
mais ı́ons, as energias potenciais individuais se superpõem, somando-se, conforme ﬁgura
abaixo. Com isso, os nı́veis de energia necessários para liberar um elétron diminuem, possibilitando a mobilidade desses elétrons e permitindo que eles cheguem até os átomos nas
extremidades do arranjo, onde encontram uma barreira3 , que impede que eles escapem.
2

ELi > EN a .
Essa barreira aparece, pois, para o último átomo, não existe o vizinho cuja curva de potencial seria
somada para ”abaixar”o nı́vel de energia necessário para o elétron passar.
3
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Figura 4.1.1: Energia de ionização necessária para arrancar um elétron mais externo de
um átomo. Ref [2], pág 21.

Figura 4.1.2: Superposição dos potenciais de vários ı́ons. Ref [3], pág 272.

Esse tipo de interação dá origem aos metais, onde conﬁgurações de ı́ons organizados
regularmente se encontram embebidos em elétrons livres.
Entre os ı́ons, não há matéria alguma, apenas o vácuo. Existe uma força de coesão
entre esses ı́ons, pois um deles não descola dos outros, embora haja repulsão entre eles,
pois têm a mesma carga. Os elétrons livres, que têm carga contrária a do ı́on, banham
e atravessam todo o metal e fazem o papel de ”cola”para que ele se mantenha coeso,
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exercendo uma força atrativa sobre os ı́ons, que supera a repulsiva.
Para o estudo do modelo de Drude, é preciso saber quantos elétrons livres existem
por unidade de volume. Chamaremos essa grandeza de N e abaixo estimamos esse valor4 ,
para o caso do cobre.
A massa molar do cobre (Cu) é: M = 64g/mol e sua densidade vale: d = 8, 96g/cm3 .
Isso signiﬁca que em 1cm3 existem 8,96 g de cobre e, portanto, 64 g desse metal
ocupam 7, 14cm3 = 7, 14 × 10−6 m3 . Como em 1 mol, há 6, 02 × 10−23 átomos, o volume
ocupado por um átomo vale 7, 14×10−6 m3 /6, 02×10−23 = 1, 187×10−29 m3 . Na verdade,
esse volume calculado é o de um cubinho que possui um átomo em seu interior, pois o
tamanho do próprio átomo é tipicamente menor do que isso, da ordem5 de 4 × 10−30 m3 .
Para sabermos qual é a separação média aproximada entre dois átomos, é razoável
tirarmos a raiz cúbica do valor 1, 187 × 10−29 m3 . Esse número, que é a distância entre
os centros de cada átomo, vale d = 2, 28 × 10−10 m e mostra que o átomo ocupa cerca de
40% do volume do cubo e em 1 metro temos, aproximadamente, 4, 4 × 109 átomos.
Para o cobre, o número médio de elétrons livres para cada átomo6 é 1,3. Então,
o valor de N, número de elétrons por volume, é N = 1, 0968 × 1029 e− livres/m3 . Um
raciocı́nio similar permite acharmos esse número N para outros metais.
Dentro do metal, tanto os ı́ons quantos os elétrons livres estão em constante vibração.
Quando este estiver em equilı́brio térmico com o meio externo e não houver ﬂuxo de
calor em nenhum sentido, as energias cinéticas médias de todos os constituintes do
metal serão iguais. Como o ı́on é bem mais pesado que o elétron, sua velocidade é
muito pequena comparada com a do elétron7 . Por isso, para temperaturas ambientes,
os elétrons livres se deslocam aleatoriamente num velocidade altı́ssima, da ordem de 105
m/s. Esse deslocamento aleatório dos elétrons dentro do metal provoca choques tanto
4

Esses cálculos estão baseados em [1].
Esse valor é estimado pelo volume VOL = 43 πr3 de uma esfera de raio 10−10 m, que é a ordem de
grandeza do raio do átomo.
6
Ref [3], pág 572.
7
A energia cinética é dada por EC = 21 M V 2 . Como Mion >> Meletron e EC é igual para os dois,
5

Vion << Veletron .
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entre eles mesmos como entre eles e os ı́ons da rede. O caminho que um elétron percorre
em média entre dois choques consecutivos determina o conceito de livre caminho médio.
Com tudo isso, vemos que um metal está cheio de movimento interno. Esse movimento pode ser alterado ao colocarmos próximo a ele uma fonte térmica externa mais
quente, que promoverá o fácil aumento de temperatura, pois os metais são bons condutores térmicos. Microscopicamente, como isso acontece? A condutibilidade térmica dos
metais é devido à alta mobilidade dos elétrons, que podem ganhar ou perder energia
para o meio externo facilmente. Quando o metal está em equilı́brio com o meio, a taxa
com que os elétrons perdem energia é igual à taxa com que eles ganham energia e ele
ﬁca, em média, à mesma temperatura. Mas, com a fonte externa que fornece calor, cujo
ﬂuxo é de fora para dentro, esses elétrons ganham energia cinética, movimentando-se
mais rapidamente, podendo também transferı́-la para os ı́ons. Isso explica o aumento de
temperatura do corpo.
Se afastarmos a fonte quente desse metal, acontecerá o processo inverso, ou seja, seu
resfriamento, que pode ocorrer de dois modos, por condução e por radiação. Quando
temos um metal muito quente, incandescente, envolto por ar, o processo de condução
pode ocorrer e os elétrons livres perdem sua energia cinética, à medida que se chocam
com as partı́culas do ar. Se esse pedaço de metal estivesse no vácuo, ele também perderia
energia, não por meio de choques com as partı́culas do ar, mas sim por radiação. Mas
como isso ocorre microscopicamente? De onde vêm as ondas eletromagnéticas que ele
emite? Em outras palavras, de que modo a energia cinética mecânica dos elétrons se
transforma em fótons de luz ou calor, que carregam a energia eletromagnética? No metal,
esse fótons são originados pelos choques dos elétrons com os seus ı́ons que, por sua vez,
se excitam e liberam fótons ao voltar para o estado fundamental.
A emissão de fótons por um ı́on pode ser entendida como um fenômeno associado
à perda de energia do elétron no choque. Quando isso acontece, esse elétron deixa de
se deslocar dentro do metal com tanta rapidez e eﬁciência. Ou seja, ele é brecado,
o que corresponde a um tipo de atrito viscoso efetivo que o meio oferece a ele. As
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caracterı́sticas desse atrito dependem do tipo de ı́ons que constituem o metal e estão
associadas a uma caracterı́stica macroscópica, chamada resistência elétrica, que qualiﬁca
um condutor. Mais adiante, chamaremos de b o coeﬁciente desse atrito, que é outra
grandeza importante para o modelo de Drude.
Outra maneira de alterar o movimento interno dos elétrons livres é aplicar um campo
elétrico externo ao metal, por exemplo, por meio de uma bateria. Esse campo gerado
pela bateria se estabelece dentro do ﬁo metálico e os elétrons passam a se deslocar, em
média, numa determinada direção. Veja ﬁgura abaixo8 .

⃗ = 0 e (b)E
⃗ ̸= 0.
Figura 4.1.3: Movimento dos elétrons dentro do metal. (a)E

Esse movimento ”ordenado”9 dos elétrons é o que chamamos de corrente elétrica e
discutimos agora como se comportam esses elétrons dentro do metal e qual a relação
entre o movimento deles e o campo elétrico aplicado. Essa discussão envolve, também,
várias outras grandezas além da corrente elétrica, tais como condutividade, número de
8

Ref [4], pág 117.
Na verdade, os elétrons continuam se chocando entre si, espalhando-se em todas as direções, mas
são todos puxados na direção contrária ao campo elétrico que foi aplicado.
9
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elétrons por volume, velocidade dos elétrons, resistência que o condutor oferece à corrente
elétrica e tempo médio entre as colisões entre elétrons e ı́ons, no contexto de um modelo
de condução10 microscópico.
Considerando um pedaço de ﬁo cilı́ndrico, conforme a ﬁgura abaixo, a corrente elétrica
é deﬁnida como a relação entre a quantidade de carga ∆Q que atravessa uma secção do
ﬁo em um intervalo de tempo ∆t: i =

∆Q
.
∆t

A carga total ∆Q pode ser escrita como o

número n de elétrons que passa pela secção multiplicado pela carga de cada um deles,
ou seja, ∆Q = n e. A quantidade n pode ser relacionada ao número de elétrons por
unidade de volume N por n = N A v ∆t, onde v é a velocidade média dos elétrons e A
é a área da seção transversal do ﬁo. Assim, obtemos
i=

∆Q
=eN vA.
∆t

(4.1.1)

Para que essa relação ﬁque mais geral, e não dependa da área do ﬁo, deﬁnimos a
∫∫
grandeza ⃗j, como sendo a densidade de corrente elétrica, de modo que i = ⃗j.⃗n dS e
obtemos uma expressão ﬁnal11 muito importante, que relaciona a densidade de corrente
com a velocidade do elétrons dentro do ﬁo por
⃗j = − N e⃗v ,

(4.1.2)

onde o sinal negativo deve-se ao fato de o elétron se movimentar na direção contrária ao
campo elétrico.
A densidade de corrente ⃗j está relacionada ao campo elétrico aplicado, que é o responsável pelo movimento ”ordenado”dos elétrons dentro do ﬁo e têm ligação com a
⃗ constante no cilindro considerado, nos elétrons atua
velocidade deles. Sendo o campo E
10

Baseado em [4], pág 112.

11

Essa expressão não representa uma lei fı́sica, apenas uma relação entre ⃗j e ⃗v .
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⃗ cuja direção é contrária ao campo. Essa força acelera
uma força elétrica de módulo e |E|,
os elétrons e, com a segunda lei de Newton, podemos escrever
⃗ = m ⃗a ,
−e E
onde m é a massa do elétron. Os elétrons se deslocam dentro do condutor, que é composto
por muitos ı́ons, e têm uma aceleração de módulo a =

e.E
,
m

que promove um aumento de

sua velocidade. Porém, esse movimento é continuamente interrompido à medida que o
elétron se choca com os ı́ons do metal.
Sendo τ o tempo médio entre dois choques sucessivos, a velocidade que o elétron
adquire nesse intervalo de tempo é proporcional à aceleração e vale vF = aτ . Podemos
representar essa situação por meio do gráﬁco da ﬁgura 4.1.4, que mostra que a velocidade
dos elétrons entre dois choques varia uniformemente. Supondo que os elétrons parem
completamente após cada choque, perdendo toda a sua velocidade e iniciando cada novo
movimento a partir do repouso, a velocidade ﬁnal do gráﬁco vale vF =

e.E
τ.
m

Um valor

de velocidade constante que promoveria o mesmo deslocamento durante o intervalo τ é
a velocidade média v̄ e vale metade12 de vF . É o que vemos na ﬁgura 4.1.4(a).
v̄ =

e.E
τ.
2m

(4.1.3)

(a)

(b)

Figura 4.1.4: Velocidade dos elétrons, entre os choques, dentro do metal.

Se os elétrons não parassem após os choques, terı́amos um gráﬁco diferente, seria
conforme a ﬁgura 4.1.4 (b), e a velocidade média seria uma reta inclinada com valor
12
A velocidade média no movimento uniformemente acelerado pode ser calculada como sendo a média
aritmética entre a velocidade ﬁnal e inicial.
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variável. Porém a hipótese dos elétrons pararem a cada choque é boa pois, empiricamente, veriﬁcamos que a corrente que se estabelece no ﬁo é constante ao longo de tempos
grandes. Sendo assim, o valor de velocidade média constante tem por conseqüência a
inexistência de uma força resultante média. Portanto, podemos concluir que os choques
com os ı́ons dão origem a uma força média que se opõe ao movimento e anula a força
elétrica. Podemos considerar como um tipo de força de atrito que vale
FAT − eE = 0.
Usando a equação (4.1.3), concluimos que a força de atrito é proporcional à velocidade
FAT =

2m
v̄ .
τ

(4.1.4)

A proporcionalidade entre a força de atrito e a velocidade é muito importante no modelo de Drude, como veremos mais adiante. A constante de proporcionalidade depende
de τ , que é uma grandeza que não pode ser medida e, por isso, escrevemos genericamente
FAT = b v̄ ,

(4.1.5)

onde a constante b é dada por
b=

2m
,
τ

(4.1.6)

e está relacionada à resistência do condutor.
Finalmente, para obter a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico,
juntamos as equações (4.1.2) e (4.1.3) e obtemos
⃗ = e2 N b E
⃗ .
⃗j = e N ⃗v = e N ( e τ ) E
2m

(4.1.7)

Neste resultado, a proporcionalidade entre a densidade de corrente e o campo elétrico
corresponde à lei de Ohm microscópica
⃗ ,
⃗j = σ E

(4.1.8)

onde σ é a condutividade elétrica do material, dado por
σ=

N e2 τ
.
2m

(4.1.9)
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Juntando as expressões (4.1.6) e (4.1.9), podemos perceber que o coeﬁciente de atrito

do condutor é inversamente proporcional à condutividade, através da relação
N e2
b=
.
σ

(4.1.10)

Através desse modelo de condução elétrica, podemos chegar ao signiﬁcado microscópico
das grandezas relevantes para o modelo de Drude. A partir de grandezas ”macroscópicas”,
que podem ser medidas, podemos saber como funciona o mundo microscópico inatingı́vel13 . Um mundo que não conseguimos enxergar e muito menos medir, mas que podemos
nos aproximar através de estruturas matemáticas. Esse acesso é feito através dos modelos. A eq.(4.1.10), em particular, é um buraco de fechadura, pois as grandezas do lado
direito podem ser obtidas empiricamente. Assim, temos acesso, por meio da eq.(4.1.9),
ao τ , que representa o tempo médio entre dois choques do elétron com os ı́ons da rede.
Discutimos, a seguir, um caso concreto, onde poderemos perceber quais grandezas
podem ser medidas e quais devem ser calculadas com o modelo. Queremos obter, para o
cobre, a resistividade, a condutividade, a velocidade dos elétrons no seu interior, o tempo
médio entre cada colisão, o número de elétrons por unidade de volume, o coeﬁciente de
atrito desse condutor e o espaço percorrido por um elétron entre cada choque, que são,
respectivamente, as grandezas representadas por ρ, σ, v̄, τ , N, b e ∆S. Sabemos que
todas elas estão relacionadas e veremos como conseguı́-las, no exemplo a seguir.
Pegando um ﬁo de cobre de 2m de comprimento, 1mm2 de área da secção transversal
e fazendo passar por ele uma corrente de 1A, podemos, com as caracterı́sticas do ﬁo,
obter a resistência elétrica R, usando a segunda lei de Ohm. A resistividade do cobre14
vale ρ = 1, 7.10−8 Ω m, portanto,
R = ρ

L
A

R = 0, 034 Ω.
Podemos obter, usando a lei de Ohm macroscópica, o valor da tensão U entre os
terminais do ﬁo: U = R i = 0, 034V. Esse valor está relacionado ao campo elétrico
13
14

Esse processo é análogo ao que ﬁzemos e discutimos no efeito Hall.
Valor baseado em tabela da referência [9], pág 136.
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dentro do ﬁo, o que nos permite obter
E=

U
0, 034
=
= 0, 017V /m .
L
2

Com o valor da resistividade, podemos calcular a condutividade, pois elas são inversamente proporcionais. Então, para o cobre,
σ=

1
1
=
= 5, 88 × 107 Ω−1 m−1 .
ρ
1, 7 × 10−8

Vimos, também, que pela expressão (4.1.10), o coeﬁciente de atrito está relacionado
com a condutividade e com o número de elétrons por volume N (que já calculamos nessa
seção). Lembrando que a carga elementar vale 1, 6 × 10−19 C e N = 1, 0968 × 1029 e−
livres/m3 , já podemos ter o valor de b:
b=

1, 0968 × 1029 × (1, 6 × 10−19 )2
N e2
=
= 4, 352 × 10−17 C 2 Ω m−2 .
σ
5, 88 × 107

Usando a equação (4.1.6), podemos chegar ao valor do tempo médio entre cada
choque, b =

2m
,
τ

onde m é a massa do elétron e vale 9, 11 × 10−31 kg.
τ=

2 × 9, 11 × 10−31
= 4, 187 × 10−14 s .
4, 352 × 10−17

Por ﬁm, a velocidade média depende de τ , conforme expressão já deduzida e, como
todos os valores acima, podemos calculá-la
v̄ =

eE
1, 6 × 10−19 × 0, 017
τ=
4, 187 × 10−14 = 0, 625 × 10−4 m/s = 0, 0625mm/s .
2m
2 × 9, 11 × 10−31

Observe que os elétrons tem um valor de velocidade média muito inferior à velocidade
devido à agitação térmica. Essa velocidade que os elétrons possuem, mesmo sem ter o
campo externo, é da ordem de 105 m/s. Portanto, com o campo elétrico, seu movimento,
que era caótico, continua sendo, porém com um pequeno acréscimo de velocidade na
⃗ conforme vimos essa situação na ﬁgura 4.1.3(b).
direção contrária do campo E,
Com essa velocidade de 105 m/s, cada elétron pode percorrer uma distância entre
cada choque no intervalo de tempo τ . Também podemos calcular essa distância e vale
∆S = v τ = 105 × 4, 187 × 10−14 = 4, 187 × 10−9 m .
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Observe que, sendo o tamanho do ı́on da ordem de 10−10 m, o elétron percorre cerca

de 40 ı́ons até haver o choque. Mostrando que a rede cristalina de um metal parece ser
transparente ao movimento dos elétrons.
Nesse exemplo, vimos que com o conhecimento apenas das grandezas R, U , i e
ρ, pudemos obter os valores microscópicos de outras grandezas que nunca poderı́amos
medir.
U, i, R e ρ → R → σ → E → b → τ → v̄ → ∆S.
Esse exemplo assemelha-se ao exemplo do efeito Hall, onde um mundo invisı́vel nos é
revelado através de um buraco de fechadura. A importância dos modelos está exatamente
nesse ponto. Com uma estrutura lógica e matemática, é possı́vel alcançar um domı́nio
totalmente intangı́vel e inacessável aos sentidos e aos instrumentos de medidas.

4.2

Modelo de Drude em Metais
A partir do conhecimento do que é um metal e o comportamento de seus cons-

tituintes, em especial dos elétrons livres, discutimos, nessa seção, como ondas eletromagnéticas interagem com metais. A nossa discussão segue um modelo proposto por
Paul Karl Ludwig Drude (1863-1906), no ﬁm do século dezenove, que está baseado num
raciocı́nio microscópico.
A diferença essencial da interação das ondas com os metais e o modelo de condução
apresentado na seção anterior é que, no caso da onda, o campo eletromagnético não
é constante com o tempo. Sendo o campo elétrico e magnético oscilantes, precisamos
deduzir novamente todas as relações entre eles e as grandezas que caracterizam o metal.
O processo é análogo, ainda que mais complexo ao do ﬁo ligado a bateria.
Antes da discussão formal, podemos ganhar um entendimento qualitativo dessa situação, comparando os comportamentos do campo elétrico fora e dentro do metal. A ﬁgura
abaixo mostra o que acontece com uma onda plana. Quando a onda está no interior do
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metal, podemos esperar intuitivamente que parte de sua energia seja perdida, e isso é
representado no desenho pela atenuação do campo, que corresponde à diminuição da sua
amplitude ao longo do eixo y.

Figura 4.2.1: Campo elétrico no vácuo e dentro do metal.

O modelo de Drude nos permite entender como se dá essa atenuação e, por meio
de equações para os campos elétrico e magnético, saber como eles se alteram dentro do
metal. Conseqüentemente, também o que acontece com a onda, que é formada por esses
campos oscilantes que se propagam. A partir desse conhecimento, podemos explicar os
fenômenos de reﬂexão, refração e transmissão da onda, pois todos eles dependem do
resultado da interação da onda com o meio.
A lei de Ohm microscópica dada pela eq.(4.1.8) vale apenas para campos elétricos
independentes do tempo. Quando existem campos oscilantes no interior do metal, os seus
elétrons livres oscilam e criam campos eletromagnéticos também oscilantes ao seu redor.
Não temos condições de separar os campos decorrentes do movimento dos elétrons, dos
campos que causaram esse movimento. Por isso, no modelo de Drude trabalhamos com
a expressão do campo resultante em cada ponto no interior do metal.
Esse campo resultante não é constante ao longo do metal e depende da coordenada y,
que é a distância de um ponto qualquer à sua superfı́cie, conforme podemos ver na ﬁgura
abaixo. Devido ao efeito Joule, é razoável esperarmos que a amplitude desse campo
diminua à medida que entramos dentro do metal.
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O tratamento matemático do modelo de Drude começa com a determinação da relação
⃗ existente numa região do interior do metal e a
entre o campo elétrico resultante E
densidade de corrente ⃗j nesse mesmo ponto. No caso de campos estáticos, considerado
na seção anterior, obtivemos o resultado
⃗j = −e N ⃗v .

(4.2.1)

e, a partir da hipótese de que a velocidade média dos elétrons seria constante, obtivemos
⃗ O nosso objetivo, agora, é achar uma relação
a lei de Ohm microscópica: ⃗j = σ E.
genérica que sirva também para campos oscilantes.
A equação (4.2.1) que relaciona ⃗j à velocidade média dos elétrons, tem natureza puramente geométrica e não depende do tipo de força que causa o movimento dos elétrons.
No presente caso, é conveniente usar a forma
⃗
⃗j = −e N dS ,
dt

(4.2.2)

⃗ é a equação do movimento do elétron, que podemos obter usando a segunda lei
onde S
de Newton. Para tanto, temos que determinar quais forças atuam nos elétrons livres do
condutor.
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Quando uma onda eletromagnética incide sobre uma superfı́cie metálica, uma parte
dela é reﬂetida e outra parte penetra no metal.
Supondo que a onda incidente seja plana, monocromática, e se propaga na direção
⃗ resultante num plano que passa por um ponto P, que dista y da superfı́cie
y, o campo E
externa, dentro do metal (ver ﬁgura anterior), será também oscilante e pode ser escrito
como uma função cosseno:
⃗ = Ey cos(ωt − ϕy )k̂ ,
E

(4.2.3)

onde Ey é a amplitude e ϕy é uma fase genérica, que diferencia o campo incidente do
campo no ponto P.
As forças que atuam nos elétrons livres são as mesmas já vistas na outra seção e
podem ser escritas como:
- Força devida ao campo elétrico da onda:
⃗ = −e E⃗y cos(ωt − ϕy ) ,
F⃗1 = −e E

(4.2.4)

- Força de resistência ao movimento, proporcional à velocidade:
F⃗2 = −b ⃗v ,

(4.2.5)

onde o sinal negativo indica que essa força é contrária ao movimento e b é o mesmo
coeﬁciente de proporcionalidade que depende do material, visto no ﬁm da seção 4.1.
Temos, então, a seguinte equação do movimento do elétron, determinada pela lei de
Newton:
m

d2 S
dS
= −b
− e Ey cos(ωt − ϕy ) ,
2
dt
dt

(4.2.6)

onde S é o seu deslocamento, ao longo do eixo z, em relação à posição de equilı́brio e m,
a sua massa.
Considerando que a onda já atingiu um regime estacionário, a solução dessa equação
tem a forma
S = Acos(ωt − ϕy + α) ,

(4.2.7)
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e as constantes A e α, que determinamos a seguir, representam, respectivamente, o
máximo deslocamento do elétron e sua defasagem em relação ao campo elétrico. Substituindo
dS
= −A ω sen(ωt − ϕy + α)
dt
d2 S
= −A ω 2 cos(ωt − ϕy + α)
dt2
na eq.(4.2.6), temos
−m A ω 2 cos(ωt − ϕy + α) = b A ω sen(ωt − ϕy + α) − e Ey cos(ωt − ϕy ) .
Desenvolvendo o seno e cosseno da soma15 , obtemos
[−m A ω 2 cosα − b A ωsenα + e Ey ] cos(ωt − ϕy )
+ [m A ω 2 senα − b A ωcosα] sen(ωt − ϕy ) = 0
Para essa expressão valer para qualquer instante t, os coeﬁcientes de sen(ωt − ϕy ) e
cos(ωt − ϕy ) devem ser nulos. Portanto, obtemos as condições
A ( m ω 2 cosα + b ω senα ) = e Ey ,

(4.2.8)

m A ω 2 senα = b A ω cosα .

(4.2.9)

A equação (4.2.9), fornece o valor da constante α, que é dada por
tgα =

b
,
ωm

(4.2.10)

o que nos permite escrever
b
sen α = √
,
2
m ω 2 + b2
mω
.
cos α = √
m2 ω 2 + b 2

(4.2.11)
(4.2.12)

A eq.(4.2.8) determina a constante A como
A=
15

m

ω2

e Ey
cosα + b ω senα

Lembrando que cos(a ± b) = cos a cos b ∓ sen a sen b e sen(a ± b) = sen a cos b ± sen b cos a.
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e, usando (4.2.11) e (4.2.12), temos
A=

eEy
√
.
ω m2 ω 2 + b 2

(4.2.13)

Com esses resultados, a equação (4.2.7) passa a ter a forma
⃗=
S

e E⃗y
√
cos(ωt − ϕy + α) .
ω m2 ω 2 + b2

(4.2.14)

Nessa expressão, a freqüência ω está envolvida com dois efeitos, pois ela aparece tanto
na amplitude e como na fase da onda. O signiﬁcado dessa dependência está ilustrado
na ﬁgura 4.2.2, que descreve como a amplitude e a defasagem entre o deslocamento e
o campo elétrico da onda variam em função da freqüência no caso do cobre, usando os
parâmetros fı́sicos calculados no ﬁm da seção 4.1. Esses valores são mostrados na tabela
abaixo e servirão, também, para os demais cálculos que faremos posteriormente16 .
N = 1 × 1029 elétrons/m3 (número de elétrons por volume)
b = 4, 352 × 10−17 C 2 Ω m−2 (coeﬁciente de atrito)
m = 9, 11 × 10−31 kg (massa do elétron)
e = 1, 6 × 10−19 C (carga elementar)
EY = 80 V/m (campo elétrico incidente)

Tabela 2: Constantes do Cobre.

.
.
.
.
.
16
Esse EY que está na tabela é um valor próximo do campo elétrico a um metro de uma lâmpada de
100W de potência, conforme visto na seção 3.3.
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Figura 4.2.2: Amplitude e Defasagem de Oscilação do Elétron

Nesses gráﬁcos, o eixo horizontal representa a freqüência da radiação numa escala
logarı́tmica e varre todo o espectro das ondas eletromagnéticas. Temos, então, representadas todas as radiações conhecidas, desde radiofreqüência, cuja freqüência de oscilação é da ordem de 103 Hz, até radiações com freqüências muito altas, da ordem de
1022 Hz, que é o caso dos raios gama. Lembremos, também, que a faixa de freqüências
da luz visı́vel está entre 4, 5 × 1014 Hz e 7, 5 × 1014 Hz e corresponde um intervalo muito
pequeno, comparado com o representado nos eixo horizontais. No gráﬁco da defasagem é
possı́vel perceber a existência de três regiões com caracterı́sticas diferentes. Na primeira
delas, que corresponde ao intervalo 0 < ω < 1010 Hz, a defasagem vale π/2, indicando
⃗ e a velocidade dS/dt
⃗
que o campo E
estão em fase. No extremo oposto, para freqüências
maiores do que 1018 Hz, a defasagem é praticamente nula e o campo está em fase com o
deslocamento do elétron. Na segunda região, ocorre a transição entre as duas primeiras.
No gráﬁco da amplitude, quando ω é muito pequeno, podemos ver que ela se torna
muito alta, tendendo a inﬁnito. Isso signiﬁca que o elétron se movimenta muito antes de
inverter seu sentido quando o campo elétrico varia lentamente, uma imagem totalmente
coerente com o limite ω = 0, que correponde ao movimento no interior de um ﬁo ligado

1E21
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a uma bateria. Por outro lado, para freqüências muito altas, a amplitude tende a zero e
o elétron praticamente não se move.

4.2.1

Lei de Ohm Generalizada
⃗ derivamos
Para determinar a relação entre a densidade de corrente ⃗j e o campo E,

a equação (4.2.14) e obtemos a velocidade do elétron
e E⃗y
⃗v = − √
sen(ωt − ϕy + α) ,
m2 ω 2 + b2

(4.2.15)

e, usando a eq.(4.2.2), a densidade de corrente ﬁca
2
⃗
⃗j = √ e N Ey sen(ωt − ϕy + α) .
m2 ω 2 + b 2

Desenvolvendo o seno da soma e usando as equações (4.2.11) e (4.2.12), encontramos
2
⃗
⃗j = √ e N Ey [sen(ωt − ϕy ) cosα + senα cos(ωt − ϕy )]
m2 ω 2 + b 2

=

e2 N E⃗y
[sen(ωt − ϕy ) m ω + b cos(ωt − ϕy )] .
m2 ω 2 + b 2

(4.2.16)

Para interpretar esse importante resultado, dividimos a expressão acima da seguinte
forma: em duas partes,
⃗j = j⃗A cos(ωt − ϕy ) + j⃗B sen(ωt − ϕy ) ,

(4.2.17)

onde
j⃗A =

e2 N
b E⃗y
m2 ω 2 + b2

j⃗B =

e2 N m ω ⃗
Ey .
m2 ω 2 + b2

e

(4.2.18)
(4.2.19)

O comportamento e o signiﬁcado dessas duas amplitudes, j⃗A e j⃗B , estão mostradas
no gráﬁco abaixo.
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Figura 4.2.3: Amplitude da Densidade de Corrente

É fácil analisar as duas situações limite ω ∼
= 0 e ω → ∞. No caso ω ∼
= 0, que
corresponde um campo elétrico constante, como no caso de um ﬁo condutor ligado a
uma bateria, o segundo termo da equação (4.2.17) desaparece e ela vira a lei de Ohm
⃗ com σ =
microscópica ⃗j = σ E,

N e2
,
b

que é a condutividade estática do material, dada

pela eq.(4.1.10). No caso geral, a condutividade é obtida a partir da eq.(4.2.18), como a
⃗ valendo
razão entre |⃗j| e |E|,
σ=

e2 N b
m2 ω 2 + b 2

(4.2.20)

e depende da freqüência ω da onda. Entretanto, para valores muito baixos da freqüência,
o termo (m2 ω 2 ) é desprezı́vel frente a b2 e a expressão de σ se reduz à equação estática.
No regime de freqüências baixas, até aproximadamente 1012 Hz, a amplitude de j⃗A é
muito próxima ao valor estático σ E⃗y . A partir daı́, conforme a freqüência ω aumenta,
|j⃗A | diminui, com uma transição que ocorre num intervalo de freqüência relativamente
pequeno, da ordem de 104 Hz. Do ponto de vista matemático, esse comportamento
poderia ter sido visto pela expressão (4.2.18), onde os termos b2 e m2 ω 2 concorrem no
denominador. Para metais comuns, a ordem de grandeza17 do coeﬁciente de atrito b é
17

É conveniente notar que vale a seguinte relação entre unidades: C 2 Ωm−2 = kg/s.
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10−17 C 2 Ωm−2 e a massa do elétron é da ordem de 10−30 kg. Portanto, para que o produto
mω seja da ordem de b, é preciso que ω esteja em torno de 1013 Hz. Isso determina a
faixa de freqüência que separa as regiões I e III mostradas no gráﬁco. Na região I, onde
ω é pequeno, o termo b2 é dominante, enquanto que na região III é o termo m2 ω 2 que
prevalece. A interpretação do gráﬁco de j⃗B é mais difı́cil e faremos mais tarde.
Para as freqüências correspondentes à região I, os elétrons oscilam com amplitude
grande e conseqüentemente, dissipam muita energia, devido aos choques com os ı́ons, e
isso corresponde a uma absorção da energia da onda. A conseqüência disso é fazer com
que o meio material seja opaco, pois a onda não o atravessa para radiações de baixa
freqüência. Nos gráﬁcos, vemos que existe um intervalo de freqüências onde a amplitude
e demais grandezas são praticamente constantes e para o qual vale aproximadamente a
lei de Ohm, deduzida na seção anterior para campos constantes.
Para freqüências muito altas, como a região III, as amplitudes de j⃗A e j⃗B são praticamente nulas, indicando que não existe corrente dentro do material. Nesse caso, a
energia da onda não é gasta e ela atravessa o meio facilmente. Assim, o efeito Joule
não ocorre, pois os elétrons livres dentro da matéria não se movimentam. Isso mostra
que a transparência não é uma caracterı́stica absoluta de um meio. Portanto, conforme
aumenta-se a freqüência de uma onda, torna-se mais difı́cil blindar a sua passagem.
Um ponto importante em toda essa análise é o fato de que é a densidade de corrente
que rege os acontecimentos dentro da matéria. Para freqüências baixas, domina a absorção e para freqüências altas, é como se o material não existisse, pois as amplitudes de
j⃗A e j⃗B tendem a zero, dominando, portanto a transmissão da onda.
No desenvolvimento do modelo de Drude, a densidade de corrente é usada nas
equações de Maxwell. Por isso, é conveniente reescrevê-la em função da derivada do
⃗ = E⃗y cos(ωt − ϕy ), temos
campo elétrico. Lembrando que E
⃗
dE
= −ω E⃗y sen(ωt − ϕy )
dt

(4.2.21)

e, usando a equação (4.2.16), obtemos a relação entre a densidade de corrente, o campo
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elétrico e a sua derivada temporal
⃗j(ω) =

⃗
N e2 b ⃗
m N e2 ∂ E
E
−
.
ω 2 m2 + b 2
ω 2 m2 + b2 ∂t

(4.2.22)

A expressão acima é um pouco parecida com uma equação da lei de Ohm que vimos
na seção anterior para o caso estático. Mas ela é chamada de lei de Ohm generalizada,
pois possui um termo a mais e pode ser usada para campos oscilantes. Esse termo que,
envolve a variação do campo no tempo, é responsável pela propagação da onda dentro
do material.

4.2.2

Equações de Onda

Para achar as expressões dos campos elétrico e magnético dentro do metal, usaremos as equações de Maxwell com a densidade de corrente ⃗j que obtivemos há pouco,
eq.(4.2.22).
⃗ eB
⃗ dentro do metal são obtidas do mesmo modo que
As equações de onda para E
⃗ eB
⃗ nas equações abaixo.
na seção 3.2. A dedução é feita desacoplando os campos E
⃗ E
⃗ = ρ ,
∇.
ϵo

(4.2.23)

⃗
⃗ E
⃗ = − ∂B ,
∇×
∂t

(4.2.24)

⃗
⃗ B
⃗ = µo⃗j + ϵo µo ∂ E ,
∇×
∂t

(4.2.25)

⃗ B
⃗ =0.
∇.

(4.2.26)

Mesmo estando dentro de um meio material, a densidade de carga, em média, é
nula pois, numa determinada região temos, em média, os mesmo números de elétrons
e prótons. Por isso, colocamos ρ = 0, na equação (4.2.23). A equação (4.2.25) é a
única das quatro acima que se modiﬁca em relação ao vácuo. Substituindo ⃗j da equação
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(4.2.22) nela, temos:
(
⃗ B
⃗ = µo
∇×

⃗
N e2 b ⃗
m N e2 ∂ E
E
−
ω 2 m2 + b 2
ω 2 m2 + b2 ∂t

)
+ µo ϵo

⃗
∂E
.
∂t

Juntando os termos semelhantes, podemos reescrever as quatro equações de Maxwell
para o interior do metal como
⃗ E
⃗ = 0,
∇.

(4.2.27)

⃗
⃗ E
⃗ = − ∂B ,
∇×
∂t

(4.2.28)

⃗ B
⃗ = 0,
∇.

(4.2.29)

⃗
⃗ B
⃗ = µo σ(ω)E
⃗ + µo ϵ(ω) ∂ E ,
∇×
∂t

(4.2.30)

onde deﬁnimos
σ(ω) =

e2 N b
m2 ω 2 + b2

ϵ(ω) = ϵo −

e

(4.2.31)

me2 N
.
m2 ω 2 + b2

(4.2.32)

As grandezas σ(ω) e ϵ(ω) são, respectivamente, a condutividade e permitividade
elétrica do meio e dependem da freqüência ω da onda incidente. Para desacoplar os
⃗ e B,
⃗ calculamos o rotacional da expressão (4.2.28). Temos, do lado esquerdo,
campos E
⃗ da seção 3.2,
empregando o duplo rotacional de E
⃗
⃗
⃗
∂ 2E
∂ 2E
∂ 2E
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
+
).
∇×(∇× E) = ∇(∇.E) − ( 2 +
∂x
∂y 2
∂z 2

(4.2.33)

⃗ E
⃗ = 0. Para o lado direito, usamos a eq.(4.2.30) e obtemos
com ∇.
⃗
⃗ E)
⃗ = − ∂ (∇×
⃗ B)
⃗
∇×(
∇×
∂t
= −

⃗
∂
⃗ + µo ϵ(ω) ∂ E ]
[µo σ(ω) E
∂t
∂t

= − µo σ(ω)

⃗
⃗
∂E
∂ 2E
− µo ϵ(ω)
.
∂t
∂t2

(4.2.34)
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Então, juntando, temos a equação de onda do campo elétrico no interior do metal,

que é dada por
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
∂2E
∂ 2E
∂ 2E
∂ 2E
∂E
.
+
+
−
µ
ϵ(ω)
=
µ
σ(ω)
o
o
∂x2
∂y 2
∂z 2
∂t2
∂t

(4.2.35)

De modo totalmente análogo, determinamos a equação de onda do campo magnético
e obtemos
⃗
⃗
⃗
⃗
⃗
∂ 2B
∂ 2B
∂2B
∂B
∂2B
+
+
−
µ
ϵ(ω)
=
µ
σ(ω)
.
o
o
∂x2
∂y 2
∂z 2
∂t2
∂t

(4.2.36)

Comparando esses dois resultados com as equações de onda no vácuo, apresentadas
na seção 3.2, pode-se notar duas diferenças importantes. A primeira delas é a existência
de termos escritos dos lados direitos, que dependem da variação temporal dos campos em
primeira ordem, que estão relacionados à absorção da onda dentro do meio. A segunda
diferença é que a permitividade elétrica ϵ(ω) passa a ser variável e depende da freqüência
ω da onda. Essa grandeza está relacionada com a existência de um ı́ndice de refração
para o meio, que também é variável com a freqüência. Esses dois aspectos do problema
serão explorados em detalhe na seqüência.
As equações de onda no interior do metal reduzem-se às do vácuo no limite adequado.
Numa região que não existem elétrons livres, o valor de N é nulo, e as expressões (4.2.31)
e (4.2.32) resultam em
lim σ(ω) = 0 ,

N →0

lim ϵ(ω) = ϵo ,

N →0

⃗ eB
⃗ recaem nas expressões (3.2.6) e (3.2.7) da seção 3.2.
e as equações de onda de E

4.2.3

Soluções da Equação de Onda
⃗ eB
⃗ descrevem, em princı́pio, ondas tridimenA equação de onda dos campos E

sionais, que podem, ser bastante complicadas. Para o nosso estudo, vamos considerar
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apenas um caso simples, no qual as ondas são planas e se propagam ao longo do eixo y,
⃗
⃗ t). Nesse caso as equações de onda ﬁcam
o que nos permite escrever E(x,
y, z, t) = E(y,
mais simples:
⃗
⃗
⃗
∂ 2E
∂2E
∂E
ϵ(ω)
σ(ω)
−
µ
=
µ
o
o
∂y 2
∂t2
∂t

e

⃗
⃗
⃗
∂2B
∂B
∂ 2B
−
µ
ϵ(ω)
=
µ
σ(ω)
.
o
o
∂y 2
∂t2
∂t

(4.2.37)

(4.2.38)

Discutimos, inicialmente, o caso do campo elétrico. O fato de que, dentro do metal, o
⃗ ao mesmo tempo oscila e sofre uma atenuação, sugere que a solução da equação
campo E
(4.2.37) deve ser do tipo
⃗ = E⃗o e−βy cos(ky − ωt + θ) .
E

(4.2.39)

Para mostrar que esta expressão de fato obedece a equação de onda, usamos, na
expressão (4.2.37), os resultados
∂E
= ω Eo e−βy sen(ky − ωt + θ) ,
∂t
∂ 2E
= −ω 2 Eo e−βy cos(ky − ωt + θ) ,
2
∂t
∂ 2E
= Eo e−βy [2 β k sen(ky − ωt + θ) + (β 2 − k 2 ) cos(ky − ωt + θ)] .
2
∂y
Substituindo essas derivadas na equação (4.2.37) e juntando os coeﬁcientes comuns
das funções seno e cosseno, temos
[2 k β − µo ω σ(ω)] sen(ky − ωt + θ) = [k 2 − β 2 − µo ϵ(ω) ω 2 ] cos(ky − ωt + θ) .
Para que essa equação possa valer em quaisquer y e t, os coeﬁcientes do seno e do
cosseno devem anular, e obtemos as condições
2 k β = µo ω σ(ω) ,

(4.2.40)

k 2 − β 2 = µo ϵ(ω) ω 2 .

(4.2.41)
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Isolando a constante β na eq.(4.2.40) e substituindo na eq.(4.2.41), encontramos uma

equação algébrica para k:
k4 −

µ2o ω 2 σ 2 (ω)
− µo ϵ(ω) ω 2 k 2 = 0 ,
4

cujas soluções tem a forma
√
√
k = ± µo ω

ϵ(ω) 1
±
2
2

√
ϵ2 (ω) +

σ 2 (ω)
.
ω2

(4.2.42)

Para escolhermos entre os sinais positivo e negativo dentro da raiz, devemos lembrar
que a equação (4.2.42) deve valer também para o vácuo. Nesse caso, ϵ(ω) = ϵo e σ(ω) = 0
e, se usarmos o sinal negativo dentro da raiz, teremos
√
ϵ(ω) 1 √ 2
√
−
ϵ (ω) = 0 ;
k = ± µo ω
2
2
como k não pode ser nulo para ω ̸= 0, o sinal negativo interno não possui signiﬁcado
fı́sico e será descartado.
Os sinais externos podem ser considerados, pois têm signiﬁcado fı́sico. A constante
k pode assumir os dois pois, os casos k > 0 e k < 0 signiﬁcam apenas que a onda está
se deslocando para a esquerda ou para a direita.
⃗ é simples obter a correspondente ao campo
Tendo a expressão do campo elétrico E,
⃗ por meio da lei de Faraday, eq.(4.2.28). O campo elétrico dado pela
magnético B,
eq.(4.2.39) representa uma onda transversal, que se propaga na direção y e não pode
possuir componente nessa direção. Por isso, a sua amplitude pode ser escrita em termos
apenas dos versores î e k̂, como E⃗o = Eox î + Eoz k̂. Assim, o rotacional do campo elétrico
ﬁca
⃗ E
⃗ = −e−βy [βcos(ky − ωt + θ) + ksen(ky − ωt + θ)](Eoz î − Eox k̂) . (4.2.43)
∇×
Para tornar esta expressão mais compacta, notemos que a componente ”z”de E⃗o está
na direção î e a componente ”x”, na direção k̂, o que signiﬁca que o vetor E⃗o está sendo
multiplicado vetorialmente pelo versor ĵ. Podemos, portanto, usar −Eox k̂+Eoz î = ĵ×E⃗o .
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Além disso, os dois termos entre colchetes podem ser englobados num único termo,
usando a propriedade ”seno da soma”e introduzindo uma fase η. Assim, escrevemos
Csen(ky − ωt + θ + η) = Csen(ky − ωt + θ) cos η + Ccos(ky − ωt + θ) sen η .
Comparando com a eq.(4.2.43), obtemos
Ccos η = k

Csen η = β ,

o que fornece as relações
C =
tg η =

√
k2 + β 2

e

β
.
k

A equação (4.2.43) pode, portanto, ser escrita como
⃗ E
⃗ = −e−βy [cos(ky − ωt + θ + η)](Eoz î − Eox k̂)
∇×
= −e−βy [βcos(ky − ωt + θ) + ksen(ky − ωt + θ)](ĵ × E⃗o ) ,
⃗ integramos a equação
e juntando com a lei de Faraday, podemos achar a expressão de B,
abaixo
⃗
∂B
= e−βy [βcos(ky − ωt + θ) + ksen(ky − ωt + θ)](ĵ × E⃗o ) ,
∂t
e obtemos
−βy

⃗ = e
B

(4.2.44)

√
k2 + β 2
ĵ × E⃗o cos(ky − ωt + θ + η) .
ω

A expressão do campo magnético, ﬁca semelhante à do campo elétrico e pode ser
⃗o :
escrita em termos de uma amplitude B
⃗ =B
⃗o e−βy cos(ky − ωt + θ + η)
B
onde

√
2
2
⃗o = k + β ⃗j × E⃗o ,
B
ω
tgη =

β
,
k

(4.2.45)
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⃗ e B.
⃗
e o parâmetro η representa a defasagem entre os campo E
As expressões (4.2.39) e (4.2.45) representam os campo elétrico e magnético dentro
do metal. Os termos ”e−βy ”são responsáveis pelo amortecimento da onda, à medida que
ela se propaga. De modo geral, a constante β depende do material e da freqüência da
onda. O produto E⃗0 e−βy corresponde ao E⃗y da expressão (4.2.3).
O termo cos(ky − ωt + θ), por outro lado, está relacionado à propagação do campo e
descreve a onda em qualquer coordenada y dentro do metal. Comparando com o campo
da equação (4.2.3), obtemos ϕy = ky + θ válida apenas num ponto P ﬁxo.
É importante percebermos que existem três fases envolvidas nas expressões dos campos. Ao atravessar a interface, o campo sofre uma defasagem θ, como veremos na
próxima seção. A partir da superfı́cie do lado de dentro até um ponto P qualquer, há
uma defasagem devido à mudança de coordenada y, que vale ky. A ﬁgura abaixo mostra
⃗ e B,
⃗ implio signiﬁcado dessas defasagens. Temos, ainda, que η é a defasagem entre E
cando que, se a amplitude de um deles é máxima num ponto y qualquer, a do outro não
será nesse mesmo ponto.

⃗
Com isso, terminamos as expressões que descrevem o comportamento dos campos E
⃗ dentro da matéria. A seguir, temos os resultados obtidos do modelo de Drude juntos
eB
numa seção e uma discussão conceitual do signiﬁcado desses resultados.
.
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Resultados do Modelo de Drude
Para facilitar o uso e manuseio dos resultados deduzidos na seção anterior, jun-

tamos todos eles aqui. Abaixo estão eles.

⃗ = E⃗o e−βy cos(ky − ωt + θ) ,
E

(4.3.1)

E⃗o .⃗j = 0 ,

(4.3.2)

µo ωσ(ω)
,
2k
√
√
ϵ(ω) 1 2
σ 2 (ω)
√
k = ± µo ω
ϵ (ω) +
+
,
2
2
ω2
β=

σ(ω) =

e2 N b
,
m2 ω 2 + b2

ϵ(ω) = ϵo −

me2 N
,
m2 ω 2 + b 2

⃗ =B
⃗o e−βy cos(ky − ωt + θ + η) ,
B
√
2
2
⃗o = k + β ⃗j × E⃗o ,
B
ω
tg η =

4.4

β
.
k

(4.3.3)

(4.3.4)

(4.3.5)
(4.3.6)
(4.3.7)
(4.3.8)
(4.3.9)

Significado dos Resultados Obtidos
O que discutimos nessa seção, após todos os cálculos matemáticos, é o signiﬁcado

fı́sico qualitativo e quantitativo das expressões obtidas com o modelo de Drude. Nesse
modelo, as cinco grandezas mais importantes que descrevem o comportamento da onda
⃗ sua
dentro do metal e o movimento dos elétrons livres são: a posição do elétron S,
⃗ e o campo magnético B.
⃗
velocidade ⃗v , a densidade de corrente ⃗j, o campo elétrico E
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4.4.1

Auto-consistência

Um aspecto super importante das expressões dos campos elétrico e magnético obtidos com o modelo, é que elas representam os campos resultantes num ponto qualquer
dentro do metal. Não há interesse em separar o campo da onda incidente do campo
gerado pela oscilação do elétron, e os resultados obtidos dizem respeito à soma dos dois
campos naquele ponto. É como se medı́ssemos a direção de um campo magnético com
uma bússola. Ela dá a direção e o sentido do campo resultante num ponto, não sendo
possı́vel saber se existem vários campos sendo somados ali.
Olhando em retrospectiva o que foi feito no capı́tulo anterior, a construção do modelo
foi iniciada com a idéia de que...
⃗ age sobre o elétron, fazendo com que este também
... o campo elétrico oscilante E
⃗ que varia com o tempo,
oscile. Conseqüentemente, sua posição, dada pela variável S,
causando uma corrente elétrica ⃗j, proporcional a
juntamente com a variação do campo elétrico

⃗
∂E
,
∂t

⃗
dS
.
dt

Essa densidade de corrente ⃗j,

⃗ também
gera um campo magnético B,

oscilante. E este, por sua vez, gera o mesmo...
⃗ age sobre o elétron, fazendo com que este também
... o campo elétrico oscilante E
⃗ que varia com o tempo,
oscile. Conseqüentemente, sua posição, dada pela variável S,
causando uma corrente elétrica ⃗j, proporcional a
juntamente com a variação do campo elétrico

⃗
∂E
,
∂t

⃗
dS
.
dt

Essa densidade de corrente ⃗j,

⃗ também
gera um campo magnético B,

oscilante. E este, por sua vez, gera o mesmo...
... campo elétrico oscilante.
Através desta brincadeira séria, tentamos chamar a atenção para o fato de que o
modelo de Drude envolve uma forma complexa de auto-consistência. O mais estranho
⃗ e B,
⃗ são sempre iguais a eles mesmos. Por isso
disso é que os dois campos do esquema, E
é que o modelo é eﬁciente e não precisamos nos preocupar em separar causas e efeitos e
os cálculos nos fornecem os campos resultantes.
Outro aspecto interessante desse modelo é que, na seção anterior, a apresentação do
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modelo foi feita ao longo de um tempo escrito, houve um discurso. Entretanto, essa
noção de tempo não está presente na relação entre as várias grandezas fı́sicas e ⃗j não
⃗ E
⃗ não vem antes de ⃗j... O campo E
⃗ ao mesmo tempo cria e é criado
vem antes de B,
⃗ Não podemos separar e distingüir quem aparece primeiro. A ordenação
pelo campo B.
da apresentação é lógica e não representa a ordenação cronológica dos eventos fı́sicos.
Tudo acontecesse junto, daı́ a diﬁculdade de separar os campos, pois eles são criados e
se criam simultaneamente.

4.4.2

Permeabilidade Magnética
⃗ e B
⃗ dentro do material e
Observando as equações de onda dos dois campos E

comparando-as com as do vácuo, podemos notar algumas mudanças. Por exemplo, a
expressão (4.2.37), para a permissividade elétrica ϵ é diferente da do vácuo, pois dependente da freqüência ω da onda, tanto que achamos uma equação própria para ela, que é
a equação (4.3.6).
Nas equações de onda aparece, também, a permeabilidade magnética no vácuo, representada por µo . Na nossa abordagem por que, dentro do metal, ela não é também
variável e dependente da freqüência da onda? Isso acontece porque os efeitos magnéticos
sobre o movimento dos elétrons livres são muito pequenos. A força de Lorentz é dada
pela expressão
⃗ + ⃗v × B
⃗ ).
F⃗ = q( E
Para que o termo magnético precise ser considerado, ele deve ter a mesma ordem de
grandeza que o elétrico.
⃗ com E
⃗ é feita através de um exemplo concreto, considerando
A comparação de ⃗v ×B
o caso do cobre e para uma onda com freqüência ω = 109 Hz. Usando os valores da tabela
2, para os parâmetros do modelo, obtemos k = 1, 922 × 105 m−1 , β = 1, 922 × 105 m−1 e
⃗ = Eo = 80V/m, os módulos da velocidade dos elétrons livres e do campo
adotando |E|
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magnético nas equações (4.2.15), (4.3.8) e (4.3.1), respectivamente, valem:
e Eo
|⃗v | = √
= 3, 7.10−2 m/s ,
2
2
2
m ω +b
√
2
2
⃗ = Eo k + β = 2, 7.10−3 T ,
|B|
ω
⃗ ∼
e, portanto, |⃗v × B|
= 10−4 V/m. Esse resultado mostra que a força elétrica é cerca de
cem mil vezes maior que a magnética.
Por isso, quando analisamos as forças que atuam nos elétrons livres, para obter a
equação do movimento por meio da lei de Newton, não consideramos a força magnética.
⃗ e a permeabilidade
Como conseqüência, a densidade de corrente ⃗j não depende de B
magnética do metal praticamente não se altera e pode ser considerada igual à do vácuo,
cujo valor é µo = 4π10−7 H/m.

4.4.3

Tabelas e Gráficos

A seguir, apresentamos os valores das funções σ, ϵ, k, β, η e δ =

1
β

para um

conjunto grande de freqüências. A fı́sica associada à função δ, chamada de espessura
de penetração, será analisada separadamente no último ı́tem dessa seção.
Na tabela 3 mostramos os valores de várias grandezas, para o caso do cobre. Usamos,
novamente, os valores da tabela 2, da seção 4.2, para calculá-las. Os gráﬁcos dessas
funções são mostrados na ﬁgura 4.4.1.
.
.
.

.
.
.
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ω (Hz)

σ(Ω−1 m−1 )

ϵ(F/m)

k (m−1 )

β(m−1 )

η(rad)

δ(m)

1

5,880E+07

-1,23099E-06

6,077E+00

6,077E+00

7,854E-01

1,646E-01

1E+1

5,880E+07

-1,23099E-06

1,922E+01

1,922E+01

7,854E-01

5,204E-02

1E+2

5,880E+07

-1,23099E-06

6,077E+01

6,077E+01

7,854E-01

1,646E-02

1E+3

5,880E+07

-1,23099E-06

1,922E+02

1,922E+02

7,854E-01

5,204E-03

1E+4

5,880E+07

-1,23099E-06

6,077E+02

6,077E+02

7,854E-01

1,646E-03

1E+5

5,880E+07

-1,23099E-06

1,922E+03

1,922E+03

7,854E-01

5,204E-04

1E+6

5,880E+07

-1,23099E-06

6,077E+03

6,077E+03

7,854E-01

1,646E-04

1E+7

5,880E+07

-1,23099E-06

1,922E+04

1,922E+04

7,854E-01

5,204E-05

1E+8

5,880E+07

-1,23099E-06

6,077E+04

6,077E+04

7,854E-01

1,646E-05

1E+9

5,880E+07

-1,23099E-06

1,922E+05

1,922E+05

7,854E-01

5,204E-06

1E+10

5,880E+07

-1,23099E-06

6,076E+05

6,077E+05

7,855E-01

1,645E-06

1E+11

5,880E+07

-1,23099E-06

1,920E+06

1,924E+06

7,864E-01

5,198E-07

1E+12

5,877E+07

-1,23045E-06

6,012E+06

6,139E+06

7,959E-01

1,629E-07

1E+13

5,633E+07

-1,17931E-06

1,695E+07

2,087E+07

8,886E-01

4,792E-08

1E+14

1,093E+07

-2,28717E-07

1,247E+07

5,503E+07

1,348E+00

1,817E-08

1E+15

1,339E+05

-2,79397E-09

1,419E+06

5,926E+07

1,547E+00

1,688E-08

1E+16

1,342E+03

-1,92416E-11

1,714E+05

4,916E+07

1,567E+00

2,034E-08

1,50E+16

5,964E+02

-3,63529E-12

1,753E+05

3,205E+07

1,565E+00

3,120E-08

1,60E+16

5,242E+02

-2,12342E-12

2,016E+05

2,613E+07

1,563E+00

3,827E-08

1,70E+16

4,643E+02

-8,70406E-13

2,788E+05

1,778E+07

1,555E+00

5,625E-08

1,75E+16

4,382E+02

-3,22893E-13

4,318E+05

1,115E+07

1,532E+00

8,966E-08

1,78E+16

4,235E+02

-1,63026E-14

1,580E+06

2,997E+06

1,086E+00

3,337E-07

1,78E+16

4,227E+02

-3,84713E-16

2,157E+06

2,193E+06

7,935E-01

4,561E-07

1,78E+16

4,227E+02

0

2,175E+06

2,175E+06

7,854E-01

4,598E-07

1,79E+16

4,188E+02

8,24849E-14

5,818E+06

8,092E+05

1,382E-01

1,236E-06

1E+17

1,342E+01

8,56908E-12

3,281E+08

2,569E+03

7,830E-06

3,893E-04

1E+18

1,342E-01

8,84719E-12

3,333E+09

2,528E+01

7,583E-09

3,956E-02

1E+19

1,342E-03

8,84997E-12

3,334E+10

2,528E-01

7,581E-12

3,956E+00

1E+20

1,342E-05

8,85E-12

3,334E+11

2,528E-03

7,581E-15

3,956E+02

1E+21

1,342E-07

8,85E-12

3,334E+12

2,528E-05

7,581E-18

3,956E+04

1E+22

1,342E-09

8,85E-12

3,334E+13

2,528E-07

7,581E-21

3,956E+06

Tabela 3: Grandezas calculadas a partir do modelo de Drude em função da freqüência.

.
.
.
.
.
.

86
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6

-1

-1

σ ( 10 Ω m )

-7

ε ( 10 F/m )

70
0
60
-2
50
-4
40
-6
30
-8
20
-10
10
-12
1

1000

1000000

1E9

1E12

1E15

1E18
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Figura 4.4.1: Gráﬁcos das grandezas do modelo de Drude em função da freqüência.
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Velocidade da Onda
As expressões que descrevem os campos elétrico e magnético dentro do metal,

resultados do modelo, são as seguintes:
⃗ = E⃗o e−βy cos(ky − ωt + θ) ,
E
⃗ =B
⃗o e−βy cos(ky − ωt + θ + η) ,
B
e a função cosseno representa a propagação da onda. O valor de k, no argumento, variável
com a freqüência, é muito importante e está diretamente relacionado à velocidade de
propagação da onda dentro do metal.
Quando a onda se propaga no vácuo, sua velocidade é c = 3.108 m/s. No interior de
um material, também conseguimos achar o valor de uma velocidade, chamada velocidade
de fase, através da relação vista na seção 2.2, escrevendo vF = ω/k. Entretanto, k não é
mais constante e depende da freqüência da onda. Para uma freqüência ﬁxa, em termos
do comprimento de onda λ, dado por λ = 2π/k, podemos também escrever
vF =

ω
λ
= .
k
T

(4.4.1)

Essa velocidade depende da freqüência, mas isso já era esperado porque valor de ϵ
também depende da freqüência quando ondas se propagam num meio condutor.
Na terceira coluna da tabela 4, mostramos a velocidade de fase da onda no interior
do cobre em função da freqüência18 . Observando os resultados para vf , notamos que
numa certa região de freqüência, existem valores maiores que c. Isso não representa
nenhum absurdo e mostra o caráter um pouco artiﬁcial da velocidade de fase pois, na
verdade, nas situações fı́sicas, a energia é carregada por pacotes de onda, e não por ondas
monocromáticas.
As equações de onda são lineares nos campos e podemos fazer uma superposição das
suas soluções para diferentes freqüências. O transporte de energia no interior de um
18
As unidades de medida dessas grandezas são as mesmas da tabela anterior e a velocidade está em
metros por segundo.
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metal é feito por meio de pacotes que devem ser considerados como somas de inﬁnitas
ondas, cada uma com uma freqüência diferente. Isso implica no desenvolvimento do
pacote em integrais de Fourier.
O movimento de pacotes de onda n interior do metal pode ser caracterizado pela velocidade de grupo. Ela corresponde à velocidade com que a energia ﬂui dentro do material
e difere da velocidade de fase em meios dispersivos, como o que estamos considerando.
Podemos obter a velocidade de grupo com a seguinte expressão

vg =

19

dω
1
= dk .
dk
dω

Efetuando a derivada da constante k em relação a ω, obtemos

dk
k µo ω 2 1 ′ 1 2 σ 2 − 1
2 σ ′ 2 σ2
′
2
= +
[ ϵ + (ϵ + 2 ) (2 ϵ ϵ + 2 σ − 3 ) ]
dω
ω
k
2
4
ω
ω
ω

(4.4.2)

onde

ϵ′ =

dϵ
me2 N
=
2 m2 ω ,
dω
(m2 ω 2 + b2 )2

(4.4.3)

σ′ =

dσ
b e2 N
=− 2 2
2 m2 ω .
dω
(m ω + b2 )2

(4.4.4)

A expressão para a velocidade de grupo é bem complicada e, os seus valores estão
apresentados na mesma tabela 4, na última coluna. Novamente, existe um intervalo
de freqüências onde os valores dessa velocidade podem ser maiores do que c. Não nos
estenderemos mais nesse aspecto e uma discussão detalhada sobre velocidades de fase e
de grupo pode ser encontrada na referência [5].

19

Ref [5], pág 232.
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ω

k

vf = ω/k

σ(ω)

ϵ(ω)

σ ′ (ω)

ϵ′ (ω)

vg

1

6,077E+00

1,646E-01

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-20

1,079E-33

-7,81875E+12

1E+1

1,922E+01

5,204E-01

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-19

1,079E-32

-2,48543E+12

1E+2

6,077E+01

1,646E+00

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-18

1,079E-31

-7,86106E+11

1E+3

1,922E+02

5,204E+00

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-17

1,079E-30

-2,48574E+11

1E+4

6,077E+02

1,646E+01

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-16

1,079E-29

-78605726146

1E+5

1,922E+03

5,204E+01

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-15

1,079E-28

-24857296995

1E+6

6,077E+03

1,646E+02

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-14

1,079E-27

-7860567416

1E+7

1,922E+04

5,204E+02

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-13

1,079E-26

-2485728977

1E+8

6,077E+04

1,646E+03

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-12

1,079E-25

-786054297,6

1E+9

1,922E+05

5,204E+03

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-11

1,079E-24

-248565168,2

1E+10

6,076E+05

1,646E+04

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,155E-10

1,079E-23

-78581001,43

1E+11

1,920E+06

5,209E+04

5,880E+07

-1,23099E-06

-5,15495E-09

1,07899E-22

-24779670,62

1E+12

6,012E+06

1,663E+05

5,877E+07

-1,23045E-06

-5,15049E-08

1,07805E-21

-7627413,021

1E+13

1,695E+07

5,899E+05

5,633E+07

-1,17931E-06

-4,73127E-07

9,90308E-21

-2041864,831

1E+14

1,247E+07

8,020E+06

1,093E+07

-2,28717E-07

-1,77968E-07

3,72507E-21

-3168192,685

1E+15

1,419E+06

7,048E+08

1,339E+05

-2,79397E-09

-2,67242E-10

5,59367E-24

-235786611,2

1E+16

1,714E+05

5,834E+10

1,342E+03

-1,92416E-11

-2,6845E-13

5,61897E-27

-28033676765

1,50E+16

1,753E+05

8,558E+10

5,964E+02

-3,63529E-12

-7,95429E-14

1,66492E-27

45808503488

1,60E+16

2,016E+05

7,938E+10

5,242E+02

-2,12342E-12

-6,55415E-14

1,37186E-27

14880184752

1,70E+16

2,788E+05

6,097E+10

4,643E+02

-8,70406E-13

-5,46425E-14

1,14373E-27

3518522072

1,75E+16

4,318E+05

4,053E+10

4,382E+02

-3,22893E-13

-5,00914E-14

1,04847E-27

784570042,2

1,78E+16

1,580E+06

1,127E+10

4,235E+02

-1,63026E-14

-4,76012E-14

9,96347E-28

18437191,83

1,78E+16

2,157E+06

8,259E+09

4,227E+02

-3,84713E-16

-4,7473E-14

9,93665E-28

11101406,73

1,78E+16

2,175E+06

8,192E+09

4,227E+02

-5,33144E-26

-4,74699E-14

9,936E-28

11009728,58

1,79E+16

5,818E+06

3,077E+09

4,188E+02

8,24849E-14

-4,68078E-14

9,79741E-28

14976554,23

1E+17

3,281E+08

3,048E+08

1,342E+01

8,56908E-12

-2,68463E-16

5,61923E-30

286057839,8

1E+18

3,333E+09

3,000E+08

1,342E-01

8,84719E-12

-2,68463E-19

5,61923E-33

299796620,3

1E+19

3,334E+10

2,999E+08

1,342E-03

8,84997E-12

-2,68463E-22

5,61923E-36

299937990

1E+20

3,334E+11

2,999E+08

1,342E-05

8,85E-12

-2,68463E-25

5,61923E-39

299939404,1

1E+21

3,334E+12

2,999E+08

1,342E-07

8,85E-12

-2,68463E-28

5,61923E-42

299939418,2

1E+22

3,334E+13

2,999E+08

1,342E-09

8,85E-12

-2,68463E-31

5,61923E-45

299939418,4

Tabela 4: Velocidades da onda.
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4.4.5

Espessura de Penetração da Onda

A função exponencial e−β y desempenha um papel importante nas expressões dos
campos, pois representa o amortecimento da onda dentro da matéria. É comparando as
constantes β e k que podemos saber se domina a absorção ou a propagação: se β > k, o
amortecimento é mais importante e, se β < k, a onda oscila dentro do condutor.
A função exponencial determina a fração da energia do campo que é absorvida. Essa
absorção é caracterizada por uma distância ao longo do eixo y, chamada de espessura de
penetração δ, que corresponde ao ponto onde o campo elétrico foi reduzido a 37% do seu
valor inicial. Essa distância, para que a exponencial valha 1/e = 0, 37, deve ser o inverso
da constante β, de modo que e−βδ = e−1 . Assim, δ = β1 . Os valores de δ na tabela 3 da
seção anterior, permitem-nos construir o gráﬁco em função da freqüência ω, mostrado
na ﬁgura 4.4.2. Podemos notar que a curva tem uma mudança de comportamento
importante na região do seu mı́nimo, que ocorre em freqüências da ordem de 1016 Hz.
Como podemos entender o signiﬁcado fı́sico desse comportamento, representado pela
mudança de qualidade da curva em torno do seu ponto de mı́nimo? Para responder
essa questão do ponto de vista microscópico, temos que imaginar o que acontece com o
elétron dentro do material e, interpretar ﬁsicamente as expressões resultantes do modelo.
A fı́sica desse problema é um pouco complicada e, por isso, é conveniente considerarmos dois regimes, de baixas e altas freqüências. Com essa divisão, é possı́vel
entender qual é a ”ordem”que rege cada região e a mudança de qualidade que as separa.
Mudanças de qualidade são muito importante em fı́sica e, neste aspecto, é análoga à
curva de aquecimento de um corpo sólido. Enquanto ele está nesse estado da matéria,
toda energia que entra no sistema atua para variar a sua temperatura. Após atingir uma
temperatura crı́tica, entretanto, a curva muda de qualidade e o sistema fı́sico passa a se
comportar de maneira completamente diferente, pois se inicia a fusão.
.
.
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Figura 4.4.2: Espessura de penetração em função da freqüência.

• Freqüências Baixas
Nesse regime, como podemos observar, a espessura de penetração diminui uniformemente.20 Então, sua dependência com a freqüência deve ser do tipo

1
,
ωr

onde r é um

número real a ser determinado. Analisando a expressão (4.2.22) para freqüências baixas,
no denominador dos dois termos, o produto m2 ω 2 é desprezı́vel frente a b2 . Do mesmo
modo, no numerador do segundo termo, o produto da massa do elétron por

⃗
∂E
dt

é pro-

porcional a m ω e também pode ser desprezado. Com isso, as equações (4.3.5) e (4.3.6)
se reduzem a σ =

e2 N
,
b

ϵ = ϵo e descrevem, portanto, o caso estático.

Na tabela 5 mostramos, em função da freqüência, espessuras de penetração calculadas
com a expressão exata do modelo de Drude, representada por δ, e duas aproximações
diferentes. A primeira delas, denotada por δ1 , corresponde a usar σ(ω) = σ(0) e ϵ(ω) =
ϵo . Inspecionando a tabela, notamos que os valores de δ e δ1 são muito parecidos até
ω ∼ 1014 Hz, comprovando que essas aproximações para σ e ϵ são boas até essa região
20

É importante notar que a curva é uma reta e a escala horizontal é logarı́tmica.
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de freqüência, próxima do ponto onde a curva começa a mudar de qualidade. Esses
resultados também estão representado na ﬁgura 4.4.3, onde podemos perceber que δ1
é idêntico ao δ do modelo de Drude para freqüências baixas. Isso signiﬁca que, nesse
regime, a lei de Ohm estática, com condutividade constante, explica o comportamento
fı́sico do primeiro regime de freqüências no modelo de Drude.
ω (Hz)

δ(m)

δ1 (m)

δ2 (m)

1

1,646E-01

1,646E-01

1,646E-01

1E+1

5,204E-02

5,204E-02

5,204E-02

1E+2

1,646E-02

1,646E-02

1,646E-02

1E+3

5,204E-03

5,204E-03

5,204E-03

1E+4

1,646E-03

1,646E-03

1,646E-03

1E+5

5,204E-04

5,204E-04

5,204E-04

1E+6

1,646E-04

1,646E-04

1,646E-04

1E+7

5,204E-05

5,204E-05

5,204E-05

1E+8

1,646E-05

1,646E-05

1,646E-05

1E+9

5,204E-06

5,204E-06

5,204E-06

1E+10

1,646E-06

1,646E-06

1,646E-06

1E+11

5,204E-07

5,204E-07

5,204E-07

1E+12

1,646E-07

1,646E-07

1,646E-07

1E+13

5,317E-08

5,204E-08

5,204E-08

1E+14

3,818E-08

1,646E-08

1,646E-08

1E+15

1,127E-07

5,204E-09

5,204E-09

1E+16

3,957E-06

1,647E-09

1,646E-09

1,50E+16

8,902E-06

1,345E-09

1,344E-09

1,60E+16

1,013E-05

1,303E-09

1,301E-09

1,70E+16

1,143E-05

1,264E-09

1,262E-09

1,75E+16

1,212E-05

1,246E-09

1,244E-09

1,78E+16

1,254E-05

1,235E-09

1,233E-09

1,78E+16

1,256E-05

1,235E-09

1,233E-09

1,78E+16

1,256E-05

1,235E-09

1,233E-09

1,79E+16

1,268E-05

1,232E-09

1,230E-09

1E+17

3,956E-04

5,243E-10

5,204E-10

1E+18

3,956E-02

1,774E-10

1,646E-10

1E+19

3,956E-00

9,471E-11

5,204E-11

1E+20

3,956E-02

9,034E-11

1,646E-11

1E+21

3,956E-04

9,029E-11

5,204E-12

1E+22

3,956E-06

9,029E-11

1,646E-12

Tabela 5: Espessura de penetração para baixas freqüências21 .
21

Os valores de δ2 serão usados posteriormente.
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Figura 4.4.3: Espessura de penetração do modelo de Drude e espessura aproximada para
σ constante.

Aprofundando um pouco a discussão, para freqüências baixas, resta-nos entender
porque a espessura de penetração diminui nesse regime. Do ponto de vista matemático,
se δ diminui, ele deve ser proporcional ao inverso de ω, como já falamos anteriormente.
Na expressão de k da equação 4.3.4, para freqüências baixas, a permissividade ϵ é muito
pequena comparada com o termo σ/ω, podendo ser desprezada. Com isso, podemos
escrever
√
k∼
= µo ω

√

1σ √ √
= µo ω
2ω

√

1
σ,
2

o que nos leva a
µo ωσ ∼
β =
=
2k

√

µo σ ω
.
2

Por isso, no regime de freqüências baixas, temos a expressão aproximada
√
2
1
= δ2 = √
,
δ =
β
µo σ ω

(4.4.5)
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que é bastante simples. Na ﬁgura 4.4.4 comparamos δ1 e δ2 e notamos que a aproximação
é muito boa até ω ∼ 108 Hz. Com a expressão (4.4.5), vemos a dependência de δ2 com
o inverso da raiz da freqüência, o que explica matematicamente a queda da curva para
freqüências baixas.

δ (m)

10

0,1

1E-3

1E-5

1E-7

δ1

1E-9

1E-11

δ2

1E-13
1

1000 1000000

1E9

1E12

1E15

1E18

1E21

1E24

ω ( Hz )

Figura 4.4.4: Espessura de penetração

Em resumo, esta discussão nos permite entender o regime de freqüências baixas com
base em aproximações que correspondem a desprezar a massa do elétron. Conforme a
freqüência da onda aumenta, o termo m2 ω 2 passa a ser importante e a curva muda de
qualidade.
• Freqüências Altas
Para freqüências maiores que 1014 Hz, a massa do elétron começa a entrar no problema, o que indica que os efeitos da sua inércia aparecem na oscilação. Todas as grandezas
tornam-se bastante complicadas, pois nenhum termo mais pode ser desprezado. Para
entender o crescimento da espessura de penetração com a freqüência, ﬁzemos nova tabela,
usando a expressão completa, eq.(4.3.5), para a condutividade σ, mas mantendo ϵ(ω) =
ϵo . Os novos valores de δ, que chamamos de δ3 , são mostrados na tabela 6, juntamente
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com os valores considerados anteriormente. Para freqüências baixas, os valores de δ2 e
δ3 são praticamente iguais, indicando que a massa do elétron não interfere mesmo no
comportamento da onda nessa região de freqüências.
A comparação entre δ3 e a espessura de penetração δ é feita na ﬁgura 4.4.5 onde é
possı́vel notar que apenas no intervalo 1013 Hz < ω < 1017 Hz aparecem discrepâncias
importantes.
ω (Hz)

δ(m)

δ1 (m)

δ2 (m)

δ3 (m)

δ4 (m)

1

0,1646

0,1646

0,1646

0,1646

9,029E-11

1E+1

0,05204

0,05204

0,05204

0,05204

9,029E-11

1E+2

0,01646

0,01646

0,01646

0,01646

9,029E-11

1E+3

0,0052

0,0052

0,0052

0,0052

9,029E-11

1E+4

0,00165

0,00165

0,00165

0,00165

9,029E-11

1E+5

5,204E-4

5,204E-4

5,204E-4

5,204E-4

9,029E-11

1E+6

1,646E-4

1,646E-4

1,646E-4

1,646E-4

9,029E-11

1E+7

5,204E-5

5,204E-5

5,204E-5

5,204E-5

9,029E-11

1E+8

1,646E-5

1,646E-5

1,646E-5

1,646E-5

9,029E-11

1E+9

5,204E-6

5,204E-6

5,204E-6

5,204E-6

9,029E-11

1E+10

1,645E-6

1,646E-6

1,646E-6

1,646E-6

9,029E-11

1E+11

5,198E-7

5,204E-7

5,204E-7

5,204E-7

9,029E-11

1E+12

1,629E-7

1,646E-7

1,646E-7

1,646E-7

9,033E-11

1E+13

4,792E-8

5,204E-8

5,204E-8

5,317E-8

9,424E-11

1E+14

1,817E-8

1,646E-8

1,646E-8

3,818E-8

4,859E-10

1E+15

1,688E-8

5,204E-9

5,204E-9

1,127E-7

3,965E-8

1E+16

2,034E-8

1,647E-9

1,646E-9

3,957E-6

3,957E-6

1,5E+16

3,12E-8

1,345E-9

1,344E-9

8,902E-6

8,902E-6

1,6E+16

3,827E-8

1,303E-9

1,301E-9

1,013E-5

1,013E-5

1,7E+16

5,625E-8

1,264E-9

1,262E-9

1,143E-5

1,143E-5

1,75E+16

8,966E-8

1,246E-9

1,244E-9

1,212E-5

1,212E-5

1,78E+16

3,337E-7

1,235E-9

1,233E-9

1,254E-5

1,254E-5

1,78E+16

4,561E-7

1,235E-9

1,233E-9

1,256E-5

1,256E-5

1,78E+16

4,598E-7

1,235E-9

1,233E-9

1,256E-5

1,256E-5

1,79E+16

1,236E-6

1,232E-9

1,23E-9

1,268E-5

1,268E-5

1E+17

3,893E-4

5,243E-10

5,204E-10

3,956E-4

3,956E-4

1E+18

0,03956

1,774E-10

1,646E-10

0,03956

0,03956

1E+19

3,956

9,471E-11

5,204E-11

3,956

3,956

1E+20

395,6

9,034E-11

1,646E-11

395,6

395,6

1E+21

39560

9,029E-11

5,204E-12

39560

39560

1E+22

3,956E6

9,029E-11

1,646E-12

3,956E6

3,956E6

Tabela 6: Espessura de penetração para altas freqüências.

96
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Figura 4.4.5: Espessura de penetração do modelo de Drude e espessura aproximada para
ϵ = ϵo .

É possı́vel entender a parte ascendente da curva neste regime de freqüência, fazendo
uma nova aproximação para δ, que chamamos de δ4 , na tabela 6, onde se despreza o
termo σ/ω na eq.(4.3.4) para k. Nesse caso, a expressão de k se reduz a
k=ω

√
µo ϵo ,

e a função β é dada por
µ o ω e2 N b
µo ωσ
=
=
β =
√
2k
2 m2 ω 2 µ o ϵ o

√

µo e2 N b 1
ϵ o 2 m2 ω 2

e a espessura de penetração é aproximadamente
1
δ = = δ4 =
β

√

ϵo 2 m2
ω2 .
2
µo e N b

(4.4.6)

Juntando δ3 e δ4 no gráﬁco da ﬁgura 4.4.6, vemos que a aproximação feita é razoável
para freqüências altas e, portanto, que a expressão (4.4.6) explica matematicamente o
aumento de δ com o quadrado da freqüência.
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Figura 4.4.6: Espessura de penetração para ϵ = ϵo e espessura aproximada para σ/ω ∼ 0.

Do ponto de vista fı́sico microscópico, o fato de a massa do elétron explicar o aumento
da espessura de penetração aumentar signiﬁca que a sua inércia ”atrapalha”a oscilação.
Sendo a freqüência do campo elétrico alta, este alterna suas fases muito rapidamente, e
não ”dá tempo”para o elétron responder à solicitação do campo. Assim, com o elétron
se movendo pouco, a energia da onda não é dissipada e ocorre a transparência do objeto
para altas freqüências. Intuitivamente, isso explica porque quanto maior a freqüência da
onda, maior penetração ela terá dentro do material.
• Freqüência de Plasma
Nas páginas anteriores, para entender os comportamentos de descida e posterior
subida da curva da espessura de penetração com a freqüência, propusemos duas aproximações especı́ﬁcas nos resultados do modelo de Drude. Na primeira delas, usamos a
condutividade estática e a permissividade elétrica igual à do vácuo, o que corresponde
a desprezar a massa do elétron. Isso permitiu explicar com precisão a queda da curva
no regime de baixas freqüências. Em seguida, acrescentamos a massa, a condutividade
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passou a depender da freqüência e foi possı́vel entender a subida da curva no regime de
freqüências altas.
Entretando, ainda faltou explicar uma pequena parte do espectro, correspondente à
faixa de freqüências onda há a transição entre a descida e a subida da curva. O poder
do modelo de Drude é que ele dá conta de explicar o comportamento das ondas dentro
do metal, num intervalo muito grande de freqüências. Sem ele, terı́amos que pensar em
modelos diferentes para cada faixa de freqüência para explicar os mesmos fenômenos, o
que reduz consideravelmente a nossa capacidade de compreender o problema.
A região 1013 Hz < ω < 1017 Hz, que marca a transição entre os regimes de baixas e
altas freqüências e onde as curvas δ e δ3 não coincidem, contém a chamada de freqüência
de plasma. Conceitualmente, essa freqüência é muito importante, pois ela divide as
regiões de freqüências onde dominam o amortecimento e a propagação da onda.
Vimos que o domı́nio do amortecimento ou propagação da onda dependem das funções
β(ω) e k(ω). Se k > β, a propagação domina e, matematicamente, analisando a expressão
(4.2.41), isso corresponde a valores positivos de ϵ(ω). Por outro lado, se k < β, corresponde a uma atenuação da onda, onde ϵ(ω) deve ser negativo. Essas caracterı́sticas podem
ser veriﬁcadas consultando a tabela 3, onde os valores de k, β e ϵ são apresentados.
A expressão teórica que determina a freqüência de plasma é obtida impondo a
condição ϵ(ωp ) = 0. Assim,
ϵ(ωp ) = ϵo (1 −

e2 N/mϵo
)=0,
(ωp )2 + b2 /m2

o que corresponde a
ωp2 =

e2 N
b2
− 2 .
mϵo
m

(4.4.7)

Para a maioria dos metais, o segundo termo da expressão acima é muito menor que
o primeiro, podendo ser desprezado e a freqüência de plasma pode ser escrita como
√
e2 N
.
ωp =
(4.4.8)
mϵo
Para o cobre, usando novamente os valores da tabela 2, obtemos ωp = 1, 79.1016 Hz,
cujo valor condiz com os dados da tabela 3.
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Para concluir essa discussão ilustramos as interpretações que ﬁzemos para as grandezas do modelo com quatro exemplos, cada um deles com uma freqüência representativa
de um regime. Os valores escolhidos são mostrados na tabela 7 e deram origem aos
gráﬁcos da envoltória do campo elétrico determinada pela expressão
E = Eo e−βy ,
adotando Eo = 80V/m. É importante, nesta comparação, notar que nos vários gráﬁcos,
as escalas verticais são sempre iguais, enquanto que as horizontais variam muito. A
linha mais fraca do gráﬁco, a envoltória, é a função exponencial e a cheia representa a
onda. Observe, também, na tabela, que, conforme a freqüência da onda aumenta, o valor
do comprimento de onda diminui. Para os dois últimos casos, freqüências de 1019 Hz e
1022 Hz, o comprimeno de onda é tão pequeno que não conseguimos representar, num
gráﬁco de mesma escala, a oscilação do campo, representada por λ, juntamenta com a
espessura de penetração. Para ω = 1019 Hz, a espessura de penetração vale, aproximadamente, 4 metros portanto, nesse ponto, o valor da amplitude do campo elétrico é 37%
do inicial. Para ω = 1022 Hz, o valor de δ aumenta muito, chegando a 4 mil quilômetros
(quase o valor do raio da Terra!!), o que signiﬁca que radiações de alta freqüência são
muito difı́ceis de serem blindadas.

radiação

ω (Hz)

β/k

δ (m)

λ(m)

infravermelho

1013

1,23

4, 8 × 10−8

3, 71 × 10−7

ultravioleta

1016

1

4, 6 × 10−8

2, 89 × 10−6

raio X

1019

10−11

3,95

1, 88 × 10−10

raios gama

1022

10−20

3, 95 × 106

1, 88 × 10−13

Tabela 7: Espessura de penetração e comprimento de onda para algumas freqüências
do espectro.
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Figura 4.4.7: Gráﬁcos do campo elétrico dentro do cobre.
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Capı́tulo 5
Ondas Eletromagnéticas nas
Interfaces

O modelo de Drude, discutido em detalhe no capı́tulo anterior, permite-nos entender como se comportam ondas eletromagnéticas no interior de metais. Entretanto,
para podermos compreender os fenômenos associados a esse problema é preciso, também,
compreender o que acontece do lado de fora do metal e, em particular, qual a parte da
energia que incide sobre ele consegue penetrar no seu interior. Por isso, nesse capı́tulo
discutimos o comportamento dos campos elétrico e magnético na transição entre o meio
externo, que supomos ser o vácuo, e o metal. É preciso entender quais são as mudanças
que os campos sofrem na interface, que consideramos como sendo plana e muito lisa.
Com o objetivo de entender as mudanças relacionadas com a intensidade e a fase dos
campos, aplicamos as equações de Maxwell, na forma integral, à superfı́cie de separação
entre dois meios, considerando uma região muito próxima da interface, do lado de dentro
e do lado de fora.
O problema das ondas nas interfaces envolve três combinações de campos diferentes.
Consideramos uma onda que caminha no vácuo e incide numa superfı́cie metálica plana.
Quando isso acontece, parte da onda incidente atravessa o meio e é transmitida, enquanto
outra parte volta para o vácuo, sendo reﬂetida. Temos, então, os campos incidentes E⃗I e
103
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B⃗I , transmitidos E⃗T e B⃗T e reﬂetidos E⃗R e B⃗R . Os campos incidente e reﬂetido estão no
vácuo e o transmitido está dentro do metal. Portanto, ao tratarmos os campos elétrico
e magnético no vácuo, consideramos aos campos resultantes, dados pela soma dos
incidentes e reﬂetidos. Deste modo
E⃗V = E⃗I + E⃗R ,

(5.0.1)

B⃗V = B⃗I + B⃗R .

(5.0.2)

No interior do metal, por outro lado, onde existe apenas o campo transmitido, escrevemos
E⃗M = E⃗T ,

(5.0.3)

B⃗M = B⃗T .

(5.0.4)

Em geral, a onda que incide sobre a superfı́cie o faz obliquamente e existem três
ângulos a ser considerados, o incidente, o reﬂetido e o transmitido. Nesse trabalho,
tratamos apenas o caso de incidência normal, onde esses três ângulos são iguais,
pois isso permite obter, de maneira simples, a relação entre as intensidades dos campos
reﬂetido e transmitido em relação ao incidente, aplicando o vetor de Poynting.

5.1

Equações de Maxwell na Interface
As equações de Maxwell na forma integral são dadas por

∫∫
⃗ n dS = qint ,
⃝ E.⃗
Lei de Gauss Elétrica
ϵo
I
∫∫
⃗
∂B
⃗
⃗
E.dc = −
⃗n dS ,
Lei de Faraday
∂t
I
∫∫
⃗
∂E
⃗
⃗
]⃗ndS ,
Lei de Ampère-Maxwell
B.dc =
[µo⃗j + µo ϵo
∂t
∫∫
⃗ n dS = 0 .
⃝ B.⃗
Lei de Gauss Magnética

(5.1.1)
(5.1.2)
(5.1.3)
(5.1.4)
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Cada uma dessas equações fornece uma relação diferente entre os campos externos e
internos ao metal. Na região onde não existe vácuo, os resultados envolvem os campos
resultantes pois, nas equações de Maxwell não fazemos distinção entre as componentes
incidentes e reﬂetidas.
• Lei de Gauss Elétrica
Com essa equação, determinamos o comportamento da componente perpendicular à
superfı́cie do campo elétrico. Observando a ﬁgura 5.1.1 e aplicando a equação (5.1.1),
o ﬂuxo do campo elétrico através da superfı́cie fechada deve ser proporcional à carga
contida dentro dela.

Figura 5.1.1: Campo elétrico na interface e aplicação da lei de Gauss elétrica.

A carga q contida no interior da superfı́cie pode ser escrita como σ dS, onde σ é a
densidade de carga na área dS, e temos
∫∫
⃗ n dS = σ dS .
⃝ E.⃗
ϵo
O produto escalar da componente do campo paralela à interface com a normal à superfı́cie se anula, então concluı́mos sobre a componente do campo elétrico perpendicular
à interface:
⃗ M dS = σ.dS ,
⃗ V dS + E
−E
⊥
⊥
ϵo
⃗M = σ .
⃗V + E
−E
⊥
⊥
ϵo
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Esse resultado mostra que, se houver um acúmulo de cargas na superfı́cie, a com-

⃗ sofre uma descontinuidade. Se σ > 0, EM > EV , e se σ < 0,
ponente normal de E
⊥
⊥
EM⊥ < EV⊥ . Em geral, o campo de uma onda eletromagnética é oscilante e o sinal de σ
também é variável no tempo.
• Lei de Faraday
Usando a equação (5.1.2), obtemos o comportamento da componente do campo
elétrico paralela à interface.

Figura 5.1.2: Campo elétrico na interface e aplicação da lei de Faraday.

⃗ a área dS hachurada,
Na ﬁgura 5.1.2 estão representados o elemento de caminho dc,
delimitada pelo caminho c e o vetor ⃗n a ela, saindo do papel. O produto escalar

⃗
∂B
.⃗n
∂t

⃗

dá a componente paralela de ∂∂tB à superfı́cie dS, escrevemos
∫
∫
∫∫
∂B//
⃗ +
⃗ =−
⃗ dc
⃗ dc
−
E.
dS .
E.
∂t
V
M
Tomando o caminho c da ﬁgura com os lados perpendiculares à superfı́cie muito
pequenos, o segundo termo da expressão acima tende a zero e o produto escalar da
componente E⃗⊥ com o caminho também se anula. Assim, concluimos que as componentes
paralelas do campo elétrico são iguais nos dois lados da superfı́cie:
⃗ V // = E
⃗ M // .
E

(5.1.5)
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• Lei de Ampère-Maxwell
Aplicando a equação (5.1.3) ao caminho e superfı́cie da ﬁgura 5.1.3, determinamos a
relação entre as componentes do campo magnético dos dois lados da interface, escrevendo
∫

∫

∫∫

⃗ −
⃗ dc
B.
V

⃗ =
⃗ dc
B.

[µo j// + µo ϵo

M

∂E//
]dS .
∂t

Figura 5.1.3: Campo magnético na interface e aplicação da lei de Ampère-Maxwell.

Se pegarmos uma superfı́cie muito estreita, o segundo termo dessa expressão tende a
⃗ seleciona apenas as componentes paralelas de B
⃗ dc
⃗ e obtemos
zero, o produto escalar B.

⃗ V // = B
⃗ M // .
B

(5.1.6)

• Lei de Gauss Magnética
Por ﬁm, a equação (5.1.4), determina a componente perpendicular do campo magnético,
usando a ﬁgura 5.1.4, calculamos
∫∫
⃗ V .n⃗1 dS + B
⃗ M .n⃗2 dS) = 0 .
⃝ (B
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Figura 5.1.4: Campo magnético na interface e aplicação da Lei de Gauss magnética.

Como as normais à superfı́cie estão orientadas para fora dela, temos que
⃗V ⊥ = B
⃗ M⊥ .
B

(5.1.7)

Em resumo, ao se propagar do vácuo para ao metal,
⃗ perpendicular à superfı́cie sofre uma mudança
• a componente do campo elétrico E
⃗ V ̸= E
⃗M .
e, portanto, E
⃗ não se modifica e B
⃗V = B
⃗M.
• o campo magnético B
Lembrando que, no vácuo, coexistem os campos incidente e reﬂetido enquanto que,
no metal, existe apenas o campo transmitido. Resumimos os nossos resultados como
σ
(E⃗I + E⃗R )⊥ = + (E⃗T )⊥ ,
ϵo

(5.1.8)

(E⃗I + E⃗R )// = (E⃗T )// ,

(5.1.9)

B⃗I + B⃗R = B⃗T .

5.2

(5.1.10)

Incidência Normal
Quando uma onda incide perpendicularmente numa superfı́cie de separação entre

dois meios, os campos possuem apenas as componentes paralelas à interface. Temos

5.2. INCIDÊNCIA NORMAL
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⃗ B)
⃗ I , (E,
⃗ B)
⃗ R e (E,
⃗ B)
⃗ T . No
seis componentes de campo envolvidas neste problema, (E,
caso de incidência normal, podemos usar os resultados conseguidos na seção anterior e
escrever
⃗I + E
⃗R = E
⃗T ,
E

(5.2.1)

⃗I + B
⃗R = B
⃗T .
B

(5.2.2)

Colocando a interface perpendicularmente ao eixo y, na sua origem, e orientando os
campos elétricos e magnéticos paralelamente aos eixos z e x respectivamente, temos a
situação mostrada na ﬁgura 5.2.1.

Figura 5.2.1: Campos elétricos e magnéticos incidentes, reﬂetidos e transmitidos.

A relação entre os campos transmitido e reﬂetido com o incidente deve depender
das caracterı́sticas do meio material. Sabemos, da discussão feita no capı́tulo 4, que a
velocidade da onda varia conforme o meio e que essas mudanças dependem do número
de onda k e do coeﬁciente de atenuação β.
O vetor número de onda k fornece a direção de propagação da onda. Nesta discussão existem três vetores ⃗k envolvidos, correspondentes às ondas incidente, reﬂetida e
transmitida. Observando a ﬁgura 5.2.2, para incidência perpendicular, os vetores k⃗I e
k⃗R têm direções opostas e módulos iguais, que chamamos de kV (no vácuo). O valor
do módulo de kT , por outro lado, é obtido a partir do modelo de Drude, através da
expressão (4.3.8), da seção 4.3.
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Figura 5.2.2: Direção dos vetores ⃗k para incidência perpendicular.

⃗ eB
⃗ no vácuo (equação 3.2.13) e no meio (equação 4.3.8),
Usando as relações entre E
podemos escrever, sobre a interface, onde y = 0:

E⃗I = E0I cos (ωI t) k̂
E⃗R = E0R cos (ωR t) k̂
E⃗T = E0T cos (ωT t) k̂

kV EI
B⃗I =
î
ωI
kV ER
B⃗R = −
î
ωR
√
k2 + β 2
B⃗T =
ET î
ωT

(5.2.3)
(5.2.4)
(5.2.5)

• Freqüências dos Campos
Usando a eq.(5.2.1), válida para incidência normal, temos

E0I cos (ωI t) + E0R cos (ωR t) = E0T cos (ωT t) .

(5.2.6)

Para esta expressão poder ser verdadeira para qualquer instante t, os argumentos
devem ser iguais e, portanto, ωI = ωR = ωT . Assim, concluı́mos que as freqüências de
todos os campos devem ser iguais entre si. Do ponto de vista fı́sico esse resultado é muito
importante e corresponde à idéia de que freqüência da onda não varia ao mudar
de meio material.
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• Módulos dos Campos
O uso da igualdade das freqüências na eq.(5.2.6) fornece a primeira condição para
amplitudes dos campos incidente, reﬂetido e transmitido, escrita como
E0I + E0R = E0T .

(5.2.7)

Uma outra condição é obtida a partir do campo magnético, usando a (5.2.2), juntamente com as expressões (5.2.3), (5.2.4) e (5.2.5). Ela tem a forma
kI E0I − kI E0R = kT E0T ,
onde kT =

√

(5.2.8)

k2 + β 2.

As equações (5.2.7) e (5.2.8) determinam o sistema
E0I + E0R = E0T
kI
(E0I − E0R ) = E0T ,
kT

(5.2.9)
(5.2.10)

que permite a determinação dos campos reﬂetido e transmitido em função do incidente.
Os resultados são
E0R
kI − kT
=
,
E0I
kI + kT

(5.2.11)

E0T
2 kI
=
.
E0I
kI + kT

(5.2.12)

• Energia
O balanço energético do problema é feito usando os resultados da seção 3.3 para o
vetor de Poynting com os obtidos acima. Desta forma, determinamos as energias das
ondas reﬂetida e transmitida em relação à da incidente. Para cada uma dessas ondas,
podemos escrever a energia em função dos campos e vetor de onda k de cada meio,
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lembrando que as freqüências não variam. Assim,

SI =

kI
2
E0I
,
2 µo ω

(5.2.13)

ST =

kT
E2 ,
2 µo ω 0T

(5.2.14)

SR =

kI
E2 .
2 µo ω 0R

(5.2.15)

A fração das energias reﬂetida (R) e transmitida (T) é determinada dividindo as
equações (5.2.14) e (5.2.15) pela (5.2.13), o que fornece
E0R 2
SR
=(
) ,
SI
E0I

(5.2.16)

ST
kT E0T 2
=
(
) .
SI
kI E0I

(5.2.17)

R=
T =

Combinando essas expressões com as equações (5.2.11) e (5.2.12),obtemos
kI − kT 2
) ,
kI + kT

(5.2.18)

4 kI kT
.
(kI + kT )2

(5.2.19)

R=(
T =

• Conservação da Energia
A conservação de energia requer que as frações da energia transmitida e reﬂetida
somadas devem ser iguais a 1. A consistência dessa conservação com os resultados
anteriores é veriﬁcada explicitamente escrevendo
(kI − kT )2 kI
4 kI2 kT
R+T =
+
(kI + kT )2 kI
(kI + kT )2 kI
=

kI2 − 2 kI kT + kT2 + 4 kI kT
= 1.
(kI + kT )2

5.3. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.3
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Principais Resultados
No caso de incidência normal, temos as seguintes expressões, que determinam as

principais caracterı́sticas das ondas reﬂetida e transmitida e válidas sobre a interface.
E⃗I = E0I cos (ω t) k̂

(5.3.1)

E⃗R = E0R cos (ω t) k̂

B⃗R = −B0R cos (ω t) î ,

(5.3.2)

E⃗T = E0T cos (ω t) k̂

B⃗T = B0R cos (ω t) î ,

(5.3.3)

B0I =

kI
E0I ,
ω

(5.3.4)

B0R =

kI
E0R ,
ω

(5.3.5)

B0T =

kT
E0T ,
ω

(5.3.6)

ω
,
c
√
kT = k 2 + β 2 ,
kI =

5.4

B⃗I = B0I cos (ω t) î ,

(5.3.7)
(5.3.8)

E0R
kI − kT
=
,
E0I
kI + kT

(5.3.9)

E0T
2 kI
=
,
E0I
kI + kT

(5.3.10)

R=

( kI − kT )2
,
kI + kT

(5.3.11)

T =

4 kI kT
.
(kI − kT )2

(5.3.12)

Tabelas e Gráficos
Na tabela 8 apresentamos os valores numéricos das principais grandezas men-

cionadas na seção anterior, para o caso do cobre. É importante notar que, a partir
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do conhecimento de EOI e ω, que representam os campos externos, combinado com as
funções k(ω) e β(ω), obtido a partir do modelo de Drude, é possı́vel determinar univocamente todas as demais propriedades fı́sicas do sistema.
Na sexta coluna, que corresponde ao campo reﬂetido em relação ao incidente, podemos ver que os valores são todos negativos, o que indica que o vetor campo elétrico, ao
incidir na interface, inverte seu sentido.
.
ω

k/kI

β/kI

kI

kT /kI

E0R /E0I

E0T /E0I

SR /SI

ST /SI

1

1,823E+09

6,077E+00

3,33333E-09

1823012891

-1,00E+00

1,097E-09

0,999999998

2,19417E-09

1E+1

5,765E+08

1,922E+01

3,33333E-08

576487293,9

-1,00E+00

3,469E-09

0,999999993

6,93857E-09

1E+2

1,823E+08

6,077E+01

3,33333E-07

182301289,1

-1,00E+00

1,097E-08

0,999999978

2,19417E-08

1E+3

5,765E+07

1,922E+02

3,33333E-06

57648729,39

-1,00E+00

3,469E-08

0,999999931

6,93857E-08

1E+4

1,823E+07

6,077E+02

3,33333E-05

18230128,92

-1,00E+00

1,097E-07

0,999999781

2,19417E-07

1E+5

5,765E+06

1,922E+03

0,000333333

5764873,253

-1,00E+00

3,469E-07

0,999999306

6,93857E-07

1E+6

1,823E+06

6,077E+03

0,003333333

1823023

-1,00E+00

1,097E-06

0,999997806

2,19416E-06

1E+7

5,765E+05

1,922E+04

0,033333333

576807,4154

-1,00E+00

3,467E-06

0,999993065

6,9347E-06

1E+8

1,823E+05

6,077E+04

0,333333333

192162,2704

-1,00E+00

1,041E-05

0,999979184

2,08155E-05

1E+9

5,765E+04

1,922E+05

3,333333333

200625,2214

-1,00E+00

9,969E-06

0,999980063

1,99375E-05

1E+10

1,823E+04

6,077E+05

33,33333333

608007,8669

-1,00E+00

3,289E-06 2

0,999993421

6,57884E-06

1E+11

5,759E+03

1,924E+06

333,3333333

1923641,252

-1,00E+00

1,040E-06

0,999997921

2,07939E-06

1E+12

1,804E+03

6,139E+06

3333,333333

6139302,95

-1,00E+00

3,258E-07

0,999999348

6,5154E-07

1E+13

5,086E+02

2,087E+07

33333,33333

20868451,93

-1,00E+00

9,584E-08

0,999999808

1,91677E-07

1E+14

3,740E+01

5,503E+07

333333,3333

55028509,9

-1,00E+00

3,634E-08

0,999999927

7,26896E-08

1E+15

4,257E-01

5,926E+07

3333333,333

59255748,16

-1,00E+00

3,375E-08

0,999999932

6,7504E-08

1E+16

5,142E-03

4,916E+07

33333333,33

49160640,75

-1,00E+00

4,068E-08

0,999999919

8,13659E-08

1,50E+16

3,505E-03

3,205E+07

50000000

32052529,83

-1,00E+00

6,240E-08

0,999999875

1,24795E-07

1,60E+16

3,779E-03

2,613E+07

53333333,33

26130352,22

-1,00E+00

7,654E-08

0,999999847

1,53079E-07

1,70E+16

4,921E-03

1,778E+07

56666666,67

17776985,83

-1,00E+00

1,125E-07

0,999999775

2,2501E-07

1,75E+16

7,401E-03

1,115E+07

58333333,33

11152907,86

-1,00E+00

1,793E-07

0,999999641

3,58651E-07

1,78E+16

2,662E-02

2,997E+06

59333333,33

2997108,696

-1,00E+00

6,673E-07

0,999998665

1,33462E-06

1,78E+16

3,633E-02

2,193E+06

59386666,67

2192532,846

-1,00E+00

9,122E-07

0,999998176

1,82437E-06

1,78E+16

3,662E-02

2,175E+06

59387957,44

2174807,968

-1,00E+00

9,196E-07

0,999998161

1,83924E-06

1,79E+16

9,751E-02

8,092E+05

59666666,67

809155,8706

-1,00E+00

2,472E-06

0,999995057

4,94341E-06

1E+17

9,842E-01

2,569E+03

333333333,3

2568,636555

-9,99E-01

7,783E-04

0,998443965

0,001556035

1E+18

1,000E+00

2,528E+01

3333333333

25,29919141

-9,24E-01

7,605E-02

0,853687362

0,146312638

1E+19

1,000E+00

2,528E-01

33333333333

1,031642207

-1,56E-02

9,844E-01

0,000242571

0,999757429

1E+20

1,000E+00

2,528E-03

3,33333E+11

1,000205157

-1,03E-04

9,999E-01

1,05202E-08

0,999999989

1E+21

1,000E+00

2,528E-05

3,33333E+12

1,00020198

-1,01E-04

9,999E-01

1,01969E-08

0,99999999

1E+22

1,000E+00

2,528E-07

3,33333E+13

1,00020198

-1,01E-04

9,999E-01

1,01969E-08

0,99999999

Tabela 8: Energias transmitida e reﬂetida na interface.
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Figura 5.4.1: Energia reﬂetida e transmitida em relação à incidente.

Na ﬁgura 5.4.1 mostramos as frações de energia reﬂetida (R) e transmitida (T), em
função da freqüência e podemos notar que a sua soma dá um valor constante igual a 1.
Para freqüências baixas, até aproximadamente 1017 Hz, a reflexão domina. A partir
daı́, a onda incidente começa a a penetrar no cobre e ser transmitida no seu interior. Por
volta de 1018 Hz, as energias reﬂetida e transmitida tornam-se iguais e, para freqüências
mais altas, a trasmissão domina.
.
.
.
.
.
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Capı́tulo 6
Fenômenos

• Metais
Após toda essa discussão sobre os aspectos das ondas eletromagnéticas e sua interação
com a matéria gostarı́amos, nesse capı́tulo, de mostrar como os resultados produzidos
podem contribuir para explicar alguns fenômenos visı́veis.
Um ponto importante muito geral, ilustrado pelo modelo de Drude é que as grandezas
fı́sicas que descrevem o comportamento eletromagnético e, conseqüentemente, óptico de
um sistema, dependem da freqüência da onda que está envolvida. Além disso, inúmeras
têm papéis essenciais ao entendimento dos fenômenos. Vimos que as expressões resultantes do modelo de Drude, além de complicadas, são dependentes umas das outras. Quero
⃗ e o magnético B
⃗ e as funções k, β, σ e ϵ,
dizer, há relação entre os campos elétrico E
que são totalmente vinculadas entre si, dependem das caracterı́sticas do material, tais
como número de elétrons por unidade de volume N , massa do elétron m e coeﬁciente de
atrito b que o meio oferece ao movimento dos elétrons.
Vimos, também, que a lei de Ohm para campos oscilantes envolve uma condutividade
σ(ω) que depende da freqüência e, também, possui um termo a mais do que a versão
estática. Esse termo extra envolve a derivada temporal de primeira ordem do campo
elétrico. Ao ser manipulado matematicamente, para obter a equação de onda, ele se
117
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transforma numa derivada temporal de segunda ordem multiplicada pela permissividade
elétrica do meio ϵ(ω), que é responsável pela propagação da onda dentro da matéria.
Outra grandeza importante no modelo é a espessura de penetração δ. Ela corresponde
ao inverso do coeﬁciente de absorção β e está relacionada com o amortecimento da onda.
A espessura de penetração é diferente para cada meio material e para cada freqüência
da onda incidente. É essa grandeza que permite-nos saber se uma onda atravessa ou não
uma determinada espessura de matéria. Por outro lado, são as funções R(ω) e T (ω) que
nos informam se uma onda pode ou não entrar num metal.
Apresentamos, a seguir, alguns fenômenos que estão relacionados com esses aspectos
da onda que acabamos de mencionar.
As informações a cerca da propagação ou amortecimento de uma onda no interior de
⃗ = E⃗o e−βy cos(ky−ωt+θ) e nas
um metal estão contidas na expressão do campo elétrico E
funções k e β e a propagação do campo se dá ao longo do eixo y e o seu valor representa
a distância à interface. Para um metal ser transparente a uma determinada radiação, a
espessura de penetração δ deve ser maior que a espessura do próprio metal. No caso
da maioria dos metais, a espessura de penetração é muito pequena1 para freqüências
menores do que aproximadamente 1018 Hz e, por isso, os metais são opacos na faixa da luz
visı́vel. Se a luz não os atravessa, ela será reﬂetida e o brilho metálico é resultado dessa
reﬂexão. A maior parte da energia da onda incidente é carregada pela onda reﬂetida e,
como resultado, metais como o alumı́nio, o estanho e o aço têm uma aparência cinzentabrilhante. Eles reﬂetem a luz incidente, independentemente da faixa de freqüência e são
portanto, incolores.
A reﬂexão que promove o brilho em metais e é responsável pela formação de imagens
é chamada reflexão especular. Ela só ocorre em superfı́cies lisas e polidas, de forma
que os raios de luz que chegam paralelos entre si, também saiam da mesma forma2 . Para
a prata, que é o material normalmente utilizado em espelhos, uma ﬁna pelı́cula, apenas
1

Podendo chegar a 0.6nm.
Para reﬂexão especular, que ocorre nas superfı́cies lisas, vale a 1a lei da reﬂexão da óptica geométrica,
que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reﬂexão.
2
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maior que a espessura de penetração, é suﬁciente para impedir que a luz o atravesse e
tornar a superfı́cie reﬂetora, capaz de formar imagens de objetos. Entretanto, diminuindo
a pelı́cula, de forma que ela ﬁque comparável com a espessura de penetração, a reﬂexão
da luz deixa de prevalecer e parte dessa luz também a atravessa. É o que acontece com
os óculos ”espelhados”, eles escurecem (diminuem a intensidade da luz transmitida) e
reﬂetem ao mesmo tempo. Para que isso seja possı́vel, a espessura da camada metálica
que constitui os óculos deve ser da ordem de 10−8 m, que corresponde a aproximadamente
50 átomos3 .
Se uma superfı́cie de prata não for lisa mas, sim, rugosa e irregular, a luz incidente
sofrerá uma reflexão difusa. Nessa reﬂexão, os raios que chegam em feixes não saem
paralelos e, por isso não vale mais a lei da reﬂexão. Essa superfı́cie, diferentemente do
espelho, não formará imagens e não será brilhante. É a reﬂexão difusa ou a especular
que diferencia um metal cinza opaco4 de outro cinza metálico e brilhante. Assim, é a
forma da interface, lisa ou rugosa, que deﬁne o seu brilho, e não o material5 .
Um aspecto interessante desta discussão é que ela mostra que caracterı́sticas de materiais tais como as suas transparência (que corresponde a uma maior transmissão
da luz incidente) e opacidade (que corresponde a uma maior reﬂexão ou absorção da
luz incidente) resultam de um jogo entre a espessura de penetração δ e a espessura do
material. Se ela for muito grande, a luz reﬂete, se ela for ﬁna, a luz atravessa.
Encontramos, também, alguns metais que possuem cores, como o ouro, amarelado e
o cobre, avermelhado. Vimos na tabela 3, da seção 4.4.3 que, para o cobre, na faixa de
freqüência do visı́vel, o valor de k aumenta com o aumento da freqüência ω e, conseqüentemente, há transmissão da onda. Isso signiﬁca que, ao incidir luz branca, que possui
todas as freqüências, num pedaço de cobre ou ouro, serão mais transmitidas as ondas
de maior freqüência. Assim, o cobre e o ouro refletem as cores de menor freqüência,
3

Fizemos o cálculo de quantos átomos existem em 1 metro, na seção 4.1.
Na prática, é comum que metais também pareçam opacos devido à existência de óxidos nas suas
superfı́cies.
5
A natureza do material deﬁne quais freqüências serão reﬂetidas e quais serão absorvidas, é o que
chamamos de óptica fı́sica. A forma do material deﬁne se valerá a lei da reﬂexão (θI = θR ), é o que
chamamos de óptica geométrica.
4
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como o amarelo e o vermelho. Na ﬁgura abaixo6 , baseada em dados empı́ricos, podemos
ver o ı́ndice de reﬂectância em função do comprimento de onda da radiação incidente,
para o alumı́nio, a prata, o cobre e o ouro.

No gráﬁco, a faixa escura representa o intervalo de freqüências da luz visı́vel. É interessante observar que, para o cobre e para o ouro, a reﬂectância é maior para freqüências
menores (amarelo, laranja e vermelho). Já para o alumı́nio e a prata, a reﬂectância é alta
e praticamente igual para todas as freqüências da faixa visı́vel, o que explica a ausência
de cor desses metais. De modo geral, para freqüências abaixo do visı́vel (infravermelho),
os quatro metais são opacos pois, o ı́ndice de reﬂectância é grande. Para freqüências
maiores que o visı́vel (ultravioleta), apenas o alumı́nio é opaco e, o ouro, o cobre e a
prata, por reﬂetirem pouco dessa radiação, são transparentes a ela.
• Além dos Metais
Existem muitos outros fenômenos ópticos, tais como as cores dos objetos, que decorrem da interação da luz visı́vel com a matéria e não podem ser explicados apenas
com base na visão do modelo de Drude apresentada nesse trabalho. Por exemplo, para
entender porque alguns objetos são brancos, pretos, coloridos, transparentes ou opacos,
é preciso usar uma versão do modelo adequada a dielétricos. Dielétricos são materiais
constituı́dos por moléculas neutras, que podem oscilar quando atingidas por ondas ele6

Ref [6], pág 122.
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tromagnéticas. Diferentemente dos metais, os dielétricos não possuem elétrons livres, e
todos eles estão ligados às moléculas. No modelo de Drude para os dielétricos, além das
forças elétrica e de atrito, que atuam no elétron, existe ainda uma força de restituição,
⃗ Esse tipo de força dá origem a ressonâncias, que são responsáveis
do tipo F⃗ = − k S.
por muitos dos fenômenos observados em dielétricos tais como água, ar, vidro, plástico,...
As cores ou transparência de um objeto dependem da natureza do material, das suas
caracterı́sticas fı́sicas e microscópicas. As ressonâncias dos dielétricos fazem com que,
em determinadas freqüências, seus componentes oscilem muito em presença da luz. De
modo geral, as freqüências ressonantes tendem a ser absorvidas e reemitidas.
No caso do céu, a luz policromática emitida pelo sol chega à atmosfera e as moléculas
de oxigênio e nitrogênio, que são ressonantes em freqüências acima do azul, absorvem e
reemitem mais o azul do que o vermelho. Por isso, a freqüência que chega aos nossos
olhos quando olhamos para o céu é a da cor azul. Ao entardecer, por outro lado, a luz
percorre uma distância grande na atmosfera e, nesse caminho, as freqüências azuis vão
sendo espalhadas, restando freqüências mais próximas do vermelho quando olhamos em
direção ao Sol. Isso explica o avermelhado do entardecer.
Do ponto de vista microscópico, as cores de um objeto resultam da ressonância das
suas moléculas à luz visı́vel. Para tingir algum corpo, acrescentamos a ele pigmentos
cromáticos, com moléculas que ressoam em alguma freqüência da faixa da luz visı́vel.
Esse corante absorve uma determinada freqüência e a luz, que chegou branca, emerge
do corpo sem aquela freqüência absorvida e portanto tem uma cor.
Muitos materiais são constituı́dos de moléculas que ressoam em outras faixas de
freqüência como, ultravioleta e infravermelho e são transparentes para o espectro visı́vel,
como é o caso da água e do vidro. Essa transparência, em geral, não é a mesma para
todas as freqüências. As moléculas de água, por exemplo, possuem ressonância na região
infravermelha. Com isso, o vermelho será mais absorvido e espalhado e a região de
outras freqüências são mais transmitidas. Assim, o fundo de uma piscina parece meio
esverdeado ou azulado quando olhada de fora, pois vemos a luz transmitida. O mesmo
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acontece quando estamos no fundo da piscina e olhamos para cima. Pelo mesmo motivo,
as lagostas e camarões avermelhados podem viver em segurança em águas profundas,
porque lá, eles não são visı́veis e parecem pretos.
A sensação de transparência provocada por um material depende muito das formas
que a sua superfı́cie pode assumir. Se as superfı́cies forem lisas como um bloco de gelo
ou em piscinas, a água manifesta a sua transparência. Se, por outro lado, ela estiver
organizada em gotas como nas nuvens ou em ﬂocos como na neve, ela parece branca.
Estes dois últimos são casos tı́picos de reflexão difusa, onde feixes de raios que incidem
em direções diferentes, resultando no branco. É por isso que camadas espessas de
açúcar, sal, talco e papel também são brancas, embora cada partı́cula, individualmente,
seja transparente.
O caso da tinta branca, é semelhante. Ela é constituı́da de partı́culas transparentes,
que são misturadas com outras partı́culas de suporte, com ı́ndice de refração diferente.
Quando a luz incide, ocorrem múltiplas reﬂexões e refrações para todas as freqüências e
a tinta ﬁca branca.
De modo geral, a ”cor”branca de um objeto é resultado de reﬂexão difusa de todas
as freqüências. Assim, um pedaço de papel é branco, por ser rugoso e sua reﬂexão ser
difusa. Se conseguı́ssemos ”polir”uma superfı́cie de papel, de forma a torná-la super
lisa, ela passaria a ser tranparente. Na prática, objetos brancos podem passar a ser
transparentes quando molhados com lı́quidos com ı́ndice de refração próximo do de seus
componentes. É o caso de uma camiseta branca quando molhada. O ı́ndice de refração
das ﬁbras do tecido é próximo do da água, diminuindo as reﬂexões da luz entre cada
ﬁbra, tornando o conjunto transparente. Da mesma fora, um tecido colorido molhado
torna-se mais escuro ou uma gota de óleo num papel facilita a passagem da luz através
dele.
O ı́ndice de refração é muito importante em fenômenos de materiais dielétricos.
Num meio dispersor, o número de onda k depende da freqüência ω da onda e, conseqüentemente, a sua velocidade de propagação dentro do material também depende da
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freqüência. Por essa razão, que gotas de água e prismas de vidro promovem a dispersão
da luz branca. Para cada freqüência, ou seja, cada cor, o ı́ndice de refração tem um valor
diferente, portanto, um desvio diferente. Isso explica um fenômeno natural e lindı́ssimo
que encontramos na natureza, o arco-ı́ris. Para que ele ocorra, é preciso ter sol (luz) e
chuva (gotas d´àgua na atmosfera)... não é? Quando a luz incide nas gotinhas suspensas
no céu, refratam e reﬂetem algumas vezes e, cada freqüência sai delas numa determinada
direção e chega aos olhos de um observador, como a ﬁgura abaixo7 .

Para cada freqüência reﬂetida, existe um determinado ângulo entre o raio que chegou
na gota (é o raio que saiu do sol) e o raio que chegou ao observador (é o raio que saiu
da gota). Para que o observador veja aquela cor, sempre sob o mesmo ângulo, pois esse
ângulo depende da freqüência e do ı́ndice de refração, todas as gotas que ele vê têm que
estar num semi-cı́rculo. Por isso, o arco-ı́ris é semi-circular.
A quantidade de fenômenos ópticos interessantes devidos à interação de luz com
matéria é enorme. Existem materiais que ressonam em todas as freqüências do visı́vel,
não reﬂetem nenhuma freqüência. Esses corpos, que não possuem cor, apresentam-se
como pretos. Existem objetos que mudam de cor, conforme a posição do observador,
como bolhas de sabão, CDs e manchas de óleo. Essas situações envolvem também os
7

Ref [8], pág 179.
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fenômenos de interferência e difração e não apenas os associados ao modelo de Drude.
Para interação de radiações de alta freqüência com a matéria, o modelo de Drude não
tem validade e, nesses casos, usamos a fı́sica quântica. Assim, paramos por aqui...
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[6] Hecht, Eugene. Óptica. Edição da Fundação Calouste Gulbenkian.
[7] Halliday e Resnick. Fundamentos da Fı́sica, volume 4. 4a Edição. Editora Aﬁliada.
[8] Gaspar, Alberto. Fı́sica, volume 2. 1a Edição. Editora Ática.
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