
PIBID FÍSICA 14ª EDIÇÃO

A FÍSICA ONTEM E HOJE
NOVEMBRO DE 2015

LLUUZZ

1

AA EESSPPEECCTTRROOSSCCOOPPIIAA [[PPAAGG 22]]

OO EEFFEEIITTOO FFOOTTOOEELLÉÉTTRRIICCOO [[PPAAGG 33]]

PPOOLLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA LLUUZZ [[PPAAGG 44]]

OO AANNOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL EE AASS
TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS AA BBAASSEE DDEE LLUUZZ [[PPAAGG 55]]



14ª

AA EESSPPEECCTTRROOSSCCOOPPIIAA

Em 1770, por meio de experimentos, Wilhelm Scheele concluiu que a luz violeta
era a mais energética do espectro de luz visível. Mais tarde, o alemão Johann Wilhelm
Ritter realizou outra grande descoberta, ele percebeu que a reação de redução da prata
em filmes fotográficos, ocorria com mais facilidade na região escura, próxima da região
violeta do espectro, ou seja, existe uma região não visível com maior radiação de energia,
essa região foi denominada ultravioleta.

DECOMPOSIÇÃO DA LUZ ATRAVÉS DE UM PRISMA

Em 1800, William Hershel observou que as diferentes faixas de luz tinham
temperaturas distintas, que aumentavam quanto mais próximas da extremidade vermelha.

Colocando um bulbo
de mercúrio na região após o
vermelho, ele observou que a
temperatura se elevava ainda
mais, essa radiação foi
denominada infravermelha.
Embora não soubessem ao
certo o que representava,
diversos cientistas
catalogaram linhas escuras
no espectro de luz do Sol,
essas linhas ocorriam tanto
na região visível quanto na
invisível do espectro.

O alemão Joseph
Fraunhofer realizou uma
análise do espectro de luz de
materiais distintos.

Sua conclusão foi que o espectro solar era semelhante ao espectro de outros
planetas, inclusive a lua, no entanto, apresentava certa distinção do espectro de outras
estrelas.

Em 1859, o químico Robert Wilhelm Bunsen e o físico Gustav Robert Kirchhoff
criam o primeiro espectroscópio. Ao compararem o espectro da luz solar com o espectro
de um feixe de luz branca passando por uma chama de sódio, observaram linhas escuras
na na mesma posição dos espectros,

ou seja, existe uma camada de
vapor de sódio na atmosfera
solar que absorve essas linhas
presentes no espectro. Esse tipo
de experimento é utilizado para
identificar a composição química
dos corpos celestes.
Curiosamente, o elemento
químico Hélio foi descoberto no
Sol por meio da espectroscopia
27 anos antes de ser descoberto
na Terra.

ESPECTRO DE LUZ VISÍVEL
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Apesar de o cientista Albert Einstein ser mundialmente conhecido por sua teoria
da relatividade, foi através de seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico que ele
conseguiu o prêmio Nobel de Física em 1921.

Em 1887 Heinrich Hertz produziu o experimento que, pela primeira vez,
confirmava a existência de ondas eletromagnéticas e a teoria ondulatória da luz
propostas por Maxwell. Ironicamente, nesse experimento Hertz notou que a descarga
elétrica entre dois eletrodos ocorria mais facilmente quando emitido luz sobre eles.
Hertz descobriu então, inesperadamente, o efeito fotoelétrico. Esta descoberta interferia
em sua pesquisa principal, mas não a ignorou e parou suas pesquisas para se dedicar
exclusivamente a ela. Após algumas publicações outros cientistas estudaram sobre o
assunto. Em 1900 Philipp Lenard incidiu luz ultravioleta sobre uma placa metálica
fazendo ejetar dela elétrons, os resultados entre as emissões de elétrons da placa em
resposta a luz emitida sobre a mesma estavam em desacordo com a teoria ondulatória
da luz proposta por Maxwell. Posteriormente, Einstein mostrou que o efeito fotoelétrico
só poderia ser explicado se levarmos em conta que a luz se comporta como partícula.
Ironicamente as experiências que Hertz usara para provar a natureza ondulatória da luz,
levaram á confirmação de que a luz também é partícula.
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EFEITO FOTOELÉTRICO

OO EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO

Seu experimento demonstrava o efeito
fotoelétrico e funcionava da seguinte maneira: se
estabelece uma diferença de potencial entre duas
placas metálicas, estas são ligadas externamente por
um potenciômetro ou amperímetro, ao incidir

radiação luminosa sobre uma das placas é notada
uma passagem de elétrons pelo potenciômetro.
Einstein não simplesmente observou que a radiação
arrancava elétrons da placa, mas que essa radiação
era absorvida pela placa de maneira intermitente e
em porções independentes.

ALBERT EINSTEIN
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Há muitos anos muitos físicos se perguntavam e faziam estudos a respeito da

natureza da luz, até que no século XIX Augustin Fresnel mostrou que a difração poderia
mostrar o comportamento ondulatório da luz, chamada de óptica ondulatória. Mas foi
somente em 1864 com os estudos de Maxwell que se chegou ao que há de mais concreto
quando se fala em comportamento da luz, sua famosa teoria eletromagnética da luz
(chamada de óptica eletromagnética).

A onda eletromagnética é transversal, formada por campo elétrico e campo
magnético, sendo que um é perpendicular ao outro.

A polarização nada mais é do que a descrição de como oscila o campo elétrico. Ela
é apenas um, dentre vários outros, fenômenos que podem ser compreendidos através da
interpretação da luz como uma onda eletromagnética e pode ser classificada de três
formas: linearmente, circularmente e elipticamente polarizada.
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A luz do Sol e das lâmpadas
incandescentes, por exemplo, emitem
ondas polarizadas em direções
aleatórias (também chamada de luz
não-polarizada), enquanto a onda
polarizada varia em uma única
direção. Existe também um meio
termo entre luz polarizada e não-
polarizada que é a luz parcialmente
polarizada.

Um fato interessante é saberPOLARIZAÇÃO DA LUZ

que podemos produzir luz polarizada a partir de luz não-polarizada. Por exemplo, no
caso da luz natural do Sol existem filtros polarizadores, no qual o polaróide é o mais
conhecido e muito usado em óculos de Sol. A lente absorve a luz seletivamente e na
saída se obtém luz linearmente polarizada.
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Sabemos que a luz exerce um papel importante

no nosso cotidiano. Se hoje conseguimos nos conectar

na internet, fazer telefonemas, videoconferências e

entre outras utilidades, é porque conseguimos usar a

luz ao nosso favor.

Sabe-se que a iluminação representa quase 20%

do consumo mundial de eletricidade, uma vez que

conseguimos converter a energia solar em calor e

eletricidade, conseguiríamos reduzir os custos com

INTERNET DE FIBRE ÓPTICA

produção de energia em hidrelétricas, fazendo também com que indústrias invistam nesse
mundo é as de placas fotovoltaicas, que podem ser instaladas em residências, fazendo a
conversão dos raios solares em energia elétrica. Apesar de ser caro para sua instalação,
as placas trazem um bom custo beneficio, tendo em vista que as contas de energia
reduzem pela metade.

O ano de 2015 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, no dia 20 de
dezembro de 2013, como o Ano Internacional da Luz, com o intuito de promover a
importância da luz e das tecnologias ópticas no cotidiano. Assim, fazendo com que todo o
mundo soubesse como que as tecnologias envolta da luz podem promover um
desenvolvimento sustentável.

Tendo em vista que estamos passando por um momento em que precisamos de
soluções sustentáveis para todos os tipos de problemas como ecológicos, de energia,
comunicação, as tecnologias envolvendo a luz são modelos alternativos e sustentáveis para
que esses problemas amenizem.

MAPA MUNDI DE NOITE
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PPoollaarróóiiddee - Polaróide é um tipo de material com propriedade de dicroísmo .
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