2.3. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

Física e Química A – 11ºano

Em 1873 Maxwell formulou a teoria do eletromagnetismo clássico
onde previu a existência de ondas eletromagnéticas.

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS
São ondas geradas pela oscilação de cargas elétricas.
A oscilação de uma carga cria num ponto campos elétricos e
magnéticos, variáveis no tempo, que se propagam no espaço.

A frequência de oscilação
da onda é a mesma que a
frequência de oscilação das
cargas elétricas que a
originaram.

As ondas eletromagnéticas são ondas transversais pois resultam da
propagação de campos elétrico e magnético, perpendiculares entre
si e perpendiculares à direção de propagação da onda.

A partir das suas equações, Maxwell determinou a velocidade de
propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, 3  108 m s1,
valor que corresponde à velocidade de propagação da luz no vácuo.
A luz é uma onda eletromagnética.

Em 1887 Hertz conseguiu produzir e detetar ondas rádio, uma gama
de ondas eletromagnéticas de baixa frequência e grande
comprimento de onda.

Dispositivo utilizado por Hertz, o primeiro
sistema de antenas emissora e recetora.

O dispositivo utilizado por Hertz era constituído por um oscilador de
pequenas esferas de bronze e, a uma certa distância, uma espira aberta
com duas esferas na extremidade, que funcionava como recetor.

 Na antena emissora, ou oscilador, as duas esferas

separadas por uma abertura estreita estavam ligadas
a uma bobina e a um gerador de alta tensão;
 Ligando o gerador ocorria uma faísca elétrica entre
as esferas;
 Simultaneamente, no espaço entre as duas esferas
do anel metálico recetor, ou “ressoador”, também
saltavam pequenas faíscas.

A água límpida de um lago:
 permite observar a imagem das árvores ou das nuvens à sua superfície;
 permite observar o fundo do lago;
 aquece por exposição ao Sol.
REFLEXÃO
Fenómeno que ocorre quando a
onda eletromagnética encontra a
superfície de separação de dois
meios, sendo devolvida ao meio
inicial, numa direção diferente.
TRANSMISSÃO
Fenómeno que ocorre quando a
onda eletromagnética encontra a
superfície que separa o meio onde
se propaga de um meio diferente,
passando a propagar-se no novo
meio.

ABSORÇÃO
Fenómeno
correspondente
à
absorção
de
ondas
eletromagnéticas por um meio, e
que resulta num aumento da
energia interna do meio.

A repartição da energia de uma onda eletromagnética que incide na
superfície de separação de dois meios (parte refletida, parte transmitida e
parte absorvida) baseia-se no Princípio da Conservação da Energia, isto é,
a energia da onda eletromagnética incidente é igual à soma da energia de
cada uma dessas partes.
A fração da energia absorvida,
refletida e transmitida em
relação à energia incidente
depende da:
 natureza da superfície e do
novo meio de propagação;
 frequência da radiação
incidente;
 inclinação da luz.

Eincidente = Erefletida  Etransmitida  Eabsorvida

Antes de atingir a superfície terrestre, a radiação eletromagnética
proveniente do Sol também interage com a atmosfera terrestre.

O albedo terrestre, que corresponde à razão entre a radiação
eletromagnética refletida pela atmosfera e pela superfície terrestre e a
radiação incidente, é, em média, 0,3. Isso significa que, em média, 30% da
energia da radiação eletromagnética proveniente do Sol e que incide na
Terra é refletida para o Espaço.

A atmosfera terrestre é
transparente às radiações
menos energéticas: às ondas
rádio, à radiação visível e a
alguma radiação ultravioleta.

A atmosfera terrestre é
opaca às radiações gama,
aos raios X e a grande parte
da radiação ultravioleta e
infravermelha.

Em termos tecnológicos:

Em termos biológicos:

 a transparência às radiações da

 a transparência às radiações

gama das ondas rádio permite que
estas ondas sejam amplamente
utilizadas em comunicações a
longa distância.
 a opacidade a outras radiações
exige que os telescópios sejam
colocados em satélites que
orbitam a Terra, para que possam
captar os sinais provenientes do
Espaço sem a interferência da
atmosfera terrestre.

visível e UV de menor energia
permite a ocorrência na Terra de
fenómenos essenciais à vida, como
é o caso da fotossíntese.
 a opacidade às radiações mais
energéticas, tais como raios gama,
raios X e UV, é essencial, uma vez
que estas radiações apresentam
um elevado poder ionizante, sendo
prejudiciais para os seres vivos.

 a opacidade às radiações menos
energéticas, como o infravermelho,
permite a ocorrência do efeito de
estufa.

Para estudar os fenómenos associados à propagação das ondas
eletromagnéticas considera-se que a luz é constituída por raios de luz
– ondas eletromagnéticas que se propagam numa direção bem
definida.

REFLEXÃO
Quando a luz, que se propaga num meio, atinge uma superfície que
delimita outro meio e é refletida, altera a sua direção e sentido de
propagação mantendo-se no mesmo meio.

A reflexão diz-se:
 especular, se ocorre numa superfície perfeitamente polida;
 difusa, se ocorre numa superfície rugosa.

Leis da Reflexão da Luz:
1.ª o raio incidente, a normal à superfície de separação no ponto de
incidência e o raio refletido encontram-se no mesmo plano.
2.ª o módulo do ângulo de incidência, medido em relação à normal à
superfície de incidência, é igual ao módulo do ângulo de reflexão.

|i| = |r|
Na reflexão, a onda incidente e a onda refletida apresentam a mesma
frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação, podendo
apenas existir diferença nas intensidades das ondas.

A reflexão da luz está na base de várias aplicações como:

 os espelhos retrovisores nos veículos, para que o condutor possa ver o
que se passa atrás da viatura;

 a leitura do código de barras, que permite a identificação de produtos;
 os radares, para detetar objetos distantes.

REFRAÇÃO
Quando a luz, que se propaga num meio, atinge uma superfície que
delimita outro meio e é refratada passa a propagar-se nesse meio
numa direção diferente.

A velocidade com que a luz se propaga num determinado meio
depende do índice de refração desse meio.

ÍNDICE DE REFRAÇÃO
Razão entre a velocidade de propagação da luz no vazio e a
velocidade de propagação da luz nesse meio:
c
n
v

 n é adimensional;
 nmeio  1 pois vmeio  c;
 nar ≈ 1,00 pois var ≈ c;
 v é tanto maior quanto menor for n.
Substância

Índice de
refração

Substância

Índice de
refração

Diamante

2,419

Cloreto de sódio

1,544

Quartzo

1,458

Água

1,333

Vidro crown

1,52

Glicerina

1,473

Vidro flint

1,66

Álcool etílico

1,361

Gelo

1,309

Tetracloreto de carbono

1,461

Poliestireno

1,49

Benzeno

1,501

O índice de refração de um meio também pode variar com o comprimento
de onda da luz que o atravessa.
É essa variação que explica a dispersão da luz.

Na refração, a onda refratada apresenta:
 a mesma frequência da onda incidente;
 uma intensidade geralmente inferior pois ocorre simultaneamente
reflexão e absorção;
 um comprimento de onda e uma velocidade de propagação diferentes da
onda incidente, cuja relação depende da relação entre os índices de
refração dos dois meios:
c
n1 v2 2 f
n v 
n1 v1
n v
 
 1 2 2
  1 2
n2 v1 1 f
n2 v1 1
n2 c
n2 v1
v2

A velocidade e o comprimento de onda da luz são inversamente
proporcionais ao índice de refração do meio.

Na refração:
 se n1 < n2, então v1 e 1 são superiores a v2 e 2 e a onda refratada
aproxima-se da normal;
 se n1 > n2, então v1 e 1 são inferiores a v2 e 2 e a onda refratada afastase da normal;

Leis da Refração da Luz:
1.ª o raio incidente, a normal à superfície de separação no ponto de
incidência e o raio refratado encontram-se no mesmo plano;
2.ª a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo
de refração é constante e igual à razão entre os índices de refração
dos meios 2 e 1, logo:

n1 seni = n2 senR

REFLEXÃO TOTAL
Efeito que ocorre quando a radiação que
incide numa superfície que delimita dois
meios distintos não sofre refração sendo
totalmente refletida.

Só ocorre reflexão total quando:
 o raio incidente se dirige de um meio com maior índice de refração
(menor v) para outro com menor índice de refração (maior v), afastandose da normal (n1 > n2);
 o ângulo de incidência é superior ao ângulo limite (i > c).

ÂNGULO LIMITE OU ÂNGULO CRÍTICO
Ângulo de incidência a partir do qual todos os raios incidentes são
totalmente refletidos na superfície que separa os dois meios.

Na situação limite o ângulo incidente é igual
ao ângulo limite c e o ângulo de refração é
90°, logo:

n1 sen c = n2 sen (90°)
n2 ⇒
v
sen  c   sen  c  1
n1

v2

A fibra ótica constitui uma das aplicações mais importantes da reflexão
total.

 As fibras óticas são constituídas por um núcleo central revestido por outro
material cujo índice de refração é inferior ao do núcleo.
 Para evitar uma atenuação significativa do sinal, o material que constitui o
núcleo deve apresentar uma elevada transparência à radiação a transmitir.
 As fibras óticas têm inúmeras aplicações como: decoração, cabos óticos
ou sensores e instrumentos médicos.

DIFRAÇÃO
A difração é um fenómeno ondulatório em que a onda contorna os
bordos dos obstáculos deixando de se propagar retilineamente.

Propagação de ondas
perante uma fenda estreita.

Propagação de ondas
perante uma fenda larga.

O fenómeno da difração é
tanto mais significativo
quanto mais próximos
forem as dimensões das
fendas ou dos obstáculos e
o comprimento de onda.

Esquema de propagação das ondas perante…

… uma fenda
estreita.

… um obstáculo.

… uma fenda muito
estreita.

… uma fenda
larga.

Bandas de radiofrequência
Quando se pretende utilizar ondas eletromagnéticas como meio de
comunicação é necessário ter em conta os fenómenos que estas
ondas podem apresentar.

Antena de telecomunicação.

Esquema do percurso da radiação
do transmissor ao recetor.

As bandas de frequência usadas em comunicações devem ser
adequadas à utilização a que se destinam.

A utilização do GPS para
localização terrestre implica
a comunicação com satélite.

As ondas rádio de maior frequência, que viajam em linha reta e são
refletidas na ionosfera, são as mais aplicadas nas comunicações
terrestres por telemóvel.
A gama de frequências das micro-ondas destinam-se às
comunicações por satélite pois não são absorvidas ou refletidas pela
atmosfera terrestre e também não sofrem fenómenos significativos
de refração ou difração, viajando em linha reta.

Exemplos de aplicação de frequências rádio e micro-ondas.
Designação
Comprimentos
Sigla
Frequências
de onda
em inglês em português
Very Low
Frequência
VLF
3 a 30 kHz
10 a 100 km
Frequency muito baixa
Low
Frequência
LF
30 a 300 kHz
1 a 10 km
Frequency
baixa
Medium
Frequência
MF 300 a 3000 kHz 100 a 1000 m
Frequency
média

Navegação por rádio, estações de rádio
governamentais e comunicação militar.
Estações de rádio AM, sinalização aérea,
meteorologia e navegação por rádio.
Estações de rádio AM e comunicação entre os
navios e a Terra.

High
Frequência alta HF
Frequency

Estações de rádio, comunicação na aviação, em
estações meteorológicas e na rádio amadora.

3 a 30 MHz

10 a 100 m

30 a 300 MHz

1 a 10 m

Very High
Frequency

Frequência
muito alta

VHF

Ultra High
Frequency

Frequência
ultra alta

UHF 300 a 3000 MHz

Super High Frequência
SHF
Frequency
super alta
Extremely
Frequência
High
extremamente EHF
Frequency
alta

10 a 100 cm

3 a 30 GHz

1 a 10 cm

30 a 300 GHz

1 a 10 mm

Exemplos de aplicação

Transmissões de televisão, estações de rádio FM,
telefones sem fios e walkie-talkies.
Transmissões de televisão, de telemóveis, estações
de rádio amador, e transmissões de dados em
redes wireless e por bluetooth.
Fornos micro-ondas, radares, comunicações por
satélite, redes wireless e no sistema GPS.
Acesso de banda larga à internet.

EFEITO DOPPLER
Enquanto um veículo se está a aproximar de uma pessoa que se
encontra no passeio o som detetado pela pessoa é diferente do som
detetado quando o automóvel se está a afastar.

O som de uma fonte sonora em repouso é recebido com as mesmas
características por um recetor também em repouso.

Quando uma fonte sonora se movimenta em relação a um observador, a
frequência do som recebido é diferente da frequência emitida pela fonte.

O Efeito Doppler explica a variação na frequência
detetada por um recetor quando uma fonte que
emite uma onda se encontra em movimento relativo
em relação ao recetor.

Como resultado do afastamento entre o emissor e o
recetor observa-se um desvio para comprimentos de
onda maiores; em resultado da aproximação há um
desvio para comprimentos de onda menores.

O desvio para comprimentos de onda superiores devido ao
afastamento aumenta com o aumento da velocidade da fonte
podendo gerar-se uma onda de choque quando a velocidade da fonte
é superior à velocidade de propagação da onda.

Onda de choque gerada quando a
velocidade da aeronave ultrapassa
a velocidade do som.

O efeito Doppler aplica-se a todas as ondas. No caso das ondas
eletromagnéticas diz-se que:
 o afastamento entre a fonte e o recetor provoca um desvio para
o vermelho;
 a aproximação leva a um desvio para o azul.

O efeito Doppler e o big-bang
A teoria do big-bang assenta em duas evidências principais: o
afastamento das galáxias e a existência de radiação cósmica de
fundo.
Em 1929 Edwin Hubble verificou que os espetros
da luz emitida pelas galáxias que chega até aos
telescópios e espetrofotómetros apresentam um
desvio para o vermelho. Baseando-se no efeito
Doppler, Hubble concluiu que o desvio para
maiores comprimentos de onda se deve ao
afastamento das galáxias em relação à Terra.

Um outro fator que corrobora a teoria do big-bang é a radiação de
fundo.
George Gamow, em 1948, sugeriu que no estado inicial, o Universo
seria caracterizado por uma densidade de radiação e de temperatura
altamente elevadas e que seria possível observar os resquícios dessa
radiação, como uma radiação de fundo isotrópica, que estaria na
região micro-ondas, em consequência da expansão do Universo.

Esta radiação acabaria por ser detetada em 1965 pelos
radioastrónomos Amo Penzias e Robert Wilson.

