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/LYUR�WH[WR� - )tVLFD�4XkQWLFD� R. Eisberg e R. Resnick, 4a edição, Ed. Campus Ltda., 
RJ, Brasil, 1986. O livro texto adotado apresenta prós e contras. Os contras dizem 
respeito a uma certa obsolescência (trata-se de livro editado originalmente em 1974) e 
a certa afetação e pedantismo no tratamento de alguns assuntos, o que prejudica um 
pouco sua compreensão. Os prós são: vários exemplares disponíveis na Biblioteca do 
IFUSP; pode ser adquirido em livrarias; é bastante completo, cobrindo quase toda a 
matéria dos cursos de Física Moderna 1 e 2; e, finalmente, é disponível em português. 
Existem também exemplares em inglês na Biblioteca. 
� )tVLFD�0RGHUQD��RULJHQV�FOiVVLFDV�H� IXQGDPHQWRV�TXkQWLFRV��F. Caruso e V. Oguri, 
Ed. Campus, RJ, 2006. 
� )tVLFD�0RGHUQD� P. A. Tipler e R. A. Llewellyn, 3a edição, LTC editora, RJ, Brasil, 
2001. 
-,QWURGXFWLRQ�WR�WKH�VWUXFWXUH�RI�PDWWHU��D�FRXUVH�LQ�PRGHUQ�SK\VLFV, J.J. Brehm e W.J. 
Mullin, John Wiley and Sons, USA, 1989.
7H[WRV DGLFLRQDLV� - 7KH� SLFWXUH� ERRN� RI� TXDQWXP� PHFKDQLFV� S. Brandt and H.D. 
Dahmen, Wiley, New York, USA, 1985.
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/HLWXUDV�UHFRPHQGDGDV��
� $�PDWpULD�� XPD�DYHQWXUD� GR� HVStULWR, Luís Carlos de Menezes, Editora Livraria da 
Física, SP, Brasil, 2005;
- $�SDUWH�H�R�WRGR� W. Heisenberg, Contraponto Editora Ltda, RJ, Brasil, 1996;
- )tVLFD�0RGHUQD��SDUD� LQLFLDGRV�� LQWHUHVVDGRV�H�DILFLRQDGRV��9RO� �, Ivan S. Oliveira, 
Editora Livraria da Física, 2005; 
- 7KLUW\ \HDUV WKDW VKRRN SK\VLFV� G. Gamow, Dover Publications, NY, USA, 1985; 
- *UHDW H[SHULPHQWV LQ� SK\VLFV�� ILUVWKDQG� DFFRXQWV� IURP� *DOLOHR� WR� (LQVWHLQ� M.H. 
Shamos, Dover Publ., NY, USA, 1987; 
- 7KH�*UHDW�'HVLJQ��3DUWLFOHV��ILHOGV�DQG�FUHDWLRQ� R. K. Adair, Oxford University Press, 
NY, USA, 1987;
- 7KH� IRUFH�RI�V\PPHWU\� Vincent Icke, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 
1995.

$YDOLDomR
&ULWpULR��Média aritmética das notas em 3 provas (60 %) e uma prova final com toda 
matéria (40 %).
M = 0,6<p> + 0,4PF ≥ 5 => aprovação
'DWDV�GDV�SURYDV�
3������������� - Segunda feira   (10 aulas)
3������������� - Segunda feira   (8 aulas)
3������������� - Segunda feira   (10 aulas)
3)������������ - Segunda feira
3UHVHQoD� a presença será monitorada nas provas. Assim, a ausência em mais de uma 
prova implica em reprovação por faltas. 
6XE� a PF substitui uma eventual ausência em uma das provas (3� ± 3�) anteriores. 
Não há prova substitutiva para a PF. 



8P�SDQRUDPD�GD�)tVLFD�QD�~OWLPD�GpFDGD�GR�VpF��;,;
$�UDGLDomR�WpUPLFD�H�D�KLSyWHVH�GH�3ODQFN
3URSULHGDGHV�FRUSXVFXODUHV�GD�UDGLDomR�HOHWURPDJQpWLFD�± IyWRQV

• Efeito fotoelétrico
• Efeito Compton
• Produção e aniquilação de pares

3URSULHGDGHV�FRUSXVFXODUHV�GD�PDWpULD
• A natureza atômica da matéria
• O modelo de Thomson
• A carga elementar - experiência de Millikan
• A experiência de Rutherford
• O modelo de Bohr

3URSULHGDGHV�RQGXODWyULDV�GD�PDWpULD�� R�SRVWXODGR�GH�GH %URJOLH
• Difração de elétrons
• Difração de Bragg
• Princípio da incerteza de Heisenberg
• Princípio da complementaridade de Bohr

$�HTXDomR�GH�6FKU|GLQJHU
• Autofunções e autovalores
• Valores esperados
• Potenciais nulo, degrau e poço quadrado

2�iWRPR�GH�KLGURJrQLR

3URJUDPD



Física na última década do séc. XIX

Cientistas “bem na foto”: socialmente bem por conta das aplicações.
Revolução industrial: máquinas a vapor, navios, trens, automóveis,
alguns telefones, instalações elétricas sendo iniciadas ...
Sensação: com tempo e $ tudo seria convenientemente explicado, apesar 
de alguns problemas, ligados principalmente à estrutura da matéria.
Situação confortável:

Mecânica
Eletromagnetismo
Termodinâmica
Teoria cinética dos gases

Leis de conservação:
Energia ¥
Momento ¥
Momento angular ¥
Carga ¥
Massa ?



0HFkQLFD
*DOLOHX������������ – 1o grande experimental. Observações 
firmaram terreno para a mecânica.
1HZWRQ������������ – contribuições imensas na física e na 
matemática. Sistematizou a mecânica. 1a unificação.

(OHWURPDJQHWLVPR
Compreensão final com contribuições de:
&RXORPE������������
2HUVWHG �����������
$PSqUH �����������
)DUDGD\������������
+HQU\������������
0D[ZHOO������������ – responsável pela 2a unificação: 
eletricidade, magnetismo e optica.
+HUW]������������



7HUPRGLQkPLFD
Trata de T, Q, W, U, p, V, eq. térmico, S, ... A compreensão 
dos conceitos envolvidos foi lenta. Contribuições importantes:
%HQMDPLQ�7KRPSVRQ������������
&DUQRW������������
-RXOH������������
&ODXVLXV������������
/RUG .HOYLQ������������

Relacionada com termodinâmica e com modelo atômico da 
matéria.
%R\OH������������ – Lei de Boyle: pV = cte (se T = cte).
&KDUOHV������������ – Lei de Charles: V/T = cte (se p = cte)
$YRJDGUR������������ – mesmos V de gases (à mesma T) 
contêm o mesmo número de moléculas
0D[ZHOO���%ROW]PDQQ���������������*LEEV ����������� –
interpretação estatística da termodinâmica

7HRULD�FLQpWLFD�GRV�JDVHV



Microscópio de tunelamento
7 átomos de Xe sobre superfície de Ni

(Cuidado com as escalas: 0,16 nm de alt. e 0,5 nm de separação)



3DUWtFXODV�H�RQGDV
Mecânica dos corpos: partículas ou conjuntos de partículas.
Mas outros fenômenos naturais → ondas (perturbações que 
se deslocam transportando energia). Transportam E, mas 
não matéria.
Natureza da luz (~1600): partículas X ondas.
1HZWRQ – partículas (ótica geométrica, sombra nítida)
+X\JHQV ����������� – ondas (reflexão e refração)
<RXQJ������������ – fenda dupla → interferência ⇒ ondas
)UHVQHO������������ – ondas. Assim, ~1830 luz é onda.
0D[ZHOO��F = λν  ��µoεo)–½

+HUW]� em 1887 gera e detecta ondas eletromagnéticas.

/HLV�GH�FRQVHUYDomR�H�LQWHUDo}HV�IXQGDPHQWDLV
Conservação ↔ simetria

Energia ↔ uniformidade do tempo
Momento ↔ homogeneidade do espaço
Momento angular ↔ isotropia do espaço



,QWHUDo}HV�)XQGDPHQWDLV
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$OFDQFH,QWHQVLGDGH�
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,QWHUDomR
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3UREOHPDV�HP�DEHUWR�QD�GpFDGD�GH�����
Meio para propagação das ondas eletromagnéticas (éter)
Michelson & Morley (1887): nada!
Eletrodinâmica de corpos em movimento
Radiação de corpo negro
Linhas espectrais
Raios-X (Röntgen, nov/1895)
Radioatividade (Becquerel, fev/1896)
Elétron (J.J. Thomson, 1897)
Efeito Zeeman (P. Zeeman, 1896) – desdobramento de linhas 
espectrais em átomos sob campo magnético


