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Trabalho recebido em 11 de julho de 1996

Com auxlio de um topico fundamental da Fsica (Leis de Conservac~ao da Energia e Momentum) normalmente ensinado no segundo grau, o presente trabalho tem o objetivo de
estimular e estabelecer um contato inicial dos estudantes secundaristas com a Fsica Moderna, atraves de outro conceito tambem fundamental ditado pelo carater dualstico ondapartcula. A interac~ao da radiac~ao eletromagnetica com a materia e examinada do ponto de
vista semi- classico n~ao relativstico.

Abstract
With support of a fundamental physics theme (conservation laws of energy and momentum)
usualy teaching in the high school, the present works pretend estimulate and establish a rst
contact of the students with a Modern Physics through by other fundamental idea saying by
the dual character wave- particle. The interaction of eletromagnetic radiation with a matter
is investigate by the semi- classical non relativistic point of view.

Introduca~o
Este trabalho tem o proposito de estimular a curiosidade de estudantes do 2o. grau bem como alunos
iniciantes ao estudo da Fsica, sobre o comportamento
de sistemas qu^anticos e seu carater dualstico. O problema ora proposto refere-se as previs~oes teoricas relativas ao espalhamento elastico de fotons por eletrons
livres (uma das tr^es possibilidades de interac~ao da radiac~ao eletromagnetica com a materia denominado espalhamento Compton). O tratamento apresentado e
feito em termos da Mec^anica Classica, contrariamente
ao encontrado nos livros textos convencionais, onde um
conhecimento previo da Teoria da Relatividade se faz
necessario ao entendimento do fen^omeno. Em nosso
caso, a colis~ao do quantum de luz (foton) com o eletron
e tratada pelo quadro classico do choque entre duas esferas rgidas, e desta forma com grande simplicidade
conceitual evidencia-se que uma frac~ao da energia do
foton incidente e absorvida pelo eletron em repouso enquanto parte e espalhada, ambos se comportando como

se possuissem natureza corpuscular. Numa primeira
aproximac~ao um fato de destaque e que este tratamento ao ser aplicado a faixa de radiac~oes incidentes
de baixas energias sugere que o deslocamento Compton  converge para mesma express~ao que e encontrada quando do tratamento relativstico. Como objeto central deste artigo, coloca-se a quest~ao do limite
de validade desta aproximac~ao para o caso de energias intermediarias ou altas do foton incidente, quando
comparada aos resultados experimentais. Inicialmente
na sec~ao I o espalhamento Compton e estabelecido
em termos das informac~oes que devem ser fornecidas
e das quantidades ou grandezas a serem calculadas.
A soluc~ao deste problema proveniente do tratamento
supondo o eletron espalhado classicamente e apresentado logo a seguir. Calculos analticos juntamente com
gra cos de tr^es variaveis evidenciando o intervalo de validade desta aproximac~ao s~ao ilustrados na sec~ao II. E
interessante sugerir aos estudantes a utilizaca~o de `personal computers' uma vez que podem ser de grande va-
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lia em simulac~oes mais detalhadas para diferentes energias de fotons incidentes, e seus consequentes efeitos sob
o foton espalhado. Softwares tais como \Mathematica"
para soluc~ao analtica e \Sur er" para elaborac~ao de
gra cos cam como sugest~oes aos leitores.

I. O efeito Compton
O problema fundamental neste efeito consiste em se
estimar o comprimento de onda 0 do foton espalhado
por um eletron livre em alvos de elementos leves. Para
este caso, consideramos que:

Figura 1. Efeito Compton. O foton incide da esquerda para
a direita e o eletron encontra-se em repouso. O foton e
espalhado segundo o a^ngulo .

i. o eletron e livre porque sua energia de ligac~ao ao
nucleo e muito menor que a energia E = h do
foton incidente.
ii. o eletron esta em repouso, uma vez que sua velocidade inicial e pequena em comparac~ao com sua
velocidade de recuo.
Como consequ^encia natural do efeito Compton
observa- se que o foton pode ser espalhado em diversos ^angulos  o comprimento de onda espalhado 0 e
sempre maior que o comprimento de onda incidente ,
crescendo com o ^angulo de espalhamento.
O tratamento tradicional deste fen^omeno esta baseado nas leis de conservac~ao da energia e momentum
na colis~ao eletron-foton (Fig. 1) usando-se da din^amica
relativstica. A energia de repouso do eletron e m0 c2
e a energia de recuo mc2 (m = m0 =(1 ; v2 =c2)1=2). O
deslocamento do comprimento de onda assim obtido a
partir destas leis de conservac~ao e expresso por:
 = 0 ;  = mh c (1 ; cos)
0

(1)

onde
c = velocidade da luz
h = constante de Planck
m0 = massa de repouso do eletron
resultados estes originalmente obtidos por Compton.
Este comportamento gerado a partir da equac~ao (1)
pode ser ilustrado pela superfcie plana (Fig. 2) onde
os eixos correspondentes a valores para comprimento
de onda do foton incidente, ^angulos de espalhamento e
comprimento de onda do foton espalhado est~ao correlacionados.

Figura 2. Soluc~ao gra ca do Efeito Compton usando o tratamento relativstico convencional para o eletron de recuo.

II. Calculo analtico para eletron espalhado classicamente e discuss~oes
O tratamento aqui apresentado difere dos textos
convencionais sobre o assunto uma vez que a energia
cinetica do eletron de recuo sera tratada do ponto de
vista classico e n~ao relativstico como costumeiramente
encontrado.
Aplicando-se as leis de conservac~ao de energia e momentum para a colis~ao elastica entre o foton e o eletron,
temos de acordo com a Fig. 1:
e



E = E 0 + Ee

(2)

p = pe cos + p0cos
0 = pesen ; p0sen

(3)

onde
E = energia do foton incidente
E 0 = energia do foton espalhado
Ee = energia de recuo do eletron
 = ^angulo entre a direc~ao do foton incidente e a direca~o
do eletron espalhado
 = ^angulo entre a direc~ao de incid^encia e espalhamento
do foton
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p0 = momentum do foton espalhado
pe = momentum do eletron espalhado
p = momentum do foton incidente
Explicitando o valor de cos na primeira das express~oes (3), o valor de sen na segunda das express~oes
(3) e aplicando a relac~ao trigonometrica sen2 +cos2  =
1, obtemos:
p2e = p 2 + p2 ; 2pp0cos
(4)
Considerando-se a energia cinetica do eletron espalhado como sendo classica podemos escrever que:
0

pe
Ee = 2m
onde m e a massa do eletron.
Substituindo-se (4) em (5) obtemos:
2

h (0 ; )2 + h (1 ; cos)
0 ;  = 2mc
0
mc

(5)

(6)

onde:
 = comprimento de onda do foton incidente = c=
0 = comprimento de onda do foton espalhado = c= 0
c = velocidade da luz
h = constante de Planck
A express~ao (6) assim obtida, pode ser analisada de
duas formas distintas conforme se segue:
Em primeiro lugar a teoria que gera a express~ao (1)
(a formula de Compton) e mais geral que a teoria que
gera a formula (6) posto que a admiss~ao da energia
de recuo do eletron (energia cinetica classica) e menos
geral que a admiss~ao da energia de recuo do eletron
segundo a formula relativstica. No entanto, e muito
estranhamente, a formula (1) parece ser menos geral
que a formula (6) na medida em que a segunda contem

um termo adicional n~ao contido na primeira. Deste
modo, obtem-se, a partir de uma teoria menos geral,
uma express~ao mais geral, o que e difcil de ser conciliado a luz do Princpio da Correspond^encia o qual explica a teoria menos geral como um caso particular e/ou
como um caso limite da teoria mais geral. Observa-se
que esta equac~ao e id^entica a express~ao (1),
 elaborada
2
h
por Compton, a menos da quantidade 2mc (;) ; a
qual assume valores pequenos comparativamente ao segundo termo do segundo membro de (6) e assim, neste
regime, a `aproximac~ao' e valida de um ponto de vista
meramente pratico. lsto equivale dizer que a energia do
foton incidente e relativamente baixa, ou seja eletrons
de recuo espalhados com energia cinetica tratada de
forma classica ou relativstica revelam o mesmo comportamento. Poderia este exemplo possibilitar a discuss~ao de uma quest~ao interessante como um Princpio
da Correspond^encia Inverso? O que nos parece que
esta abordagem revela e que um express~ao `mais geral'
no sentido estrito de conter mais termos n~ao e necessariamente mais geral que uma outra contendo menos
termos. Este fato discutido a seguir ilustra que a express~ao reportada por Compton (1) se ajusta melhor
aos dados experimentais n~ao fazendo portanto quaisquer restric~oes quanto a faixa de energia que o eletron
de recuo possa apresentar em detrimento ao modelo ora
sugerido.
Uma outra abordagem mais completa para a
equaca~o (6) consiste em se resolv^e-la analiticamente tal
como se apresenta. Como se trata de uma equaca~o
quadratica, podemos identi car duas soluc~oes matematicamente possveis para f() = (0; ).
Desta forma a soluc~ao sicamente correta e expressa
por:
0

0

0 = (;((;1 ; cos ; (cos)=(A ; )));
([;3A2 + 2A + 2 + 2A2 cos ; 2Acos + A2 cos2 ]1=2)=(A ; ))=2
onde

(7)

h
A = m:c

A Fig. 3 ilustra a superfcie gerada pela express~ao
(7), (soluc~ao sicamente correta da equac~ao 6) para valores arbitrarios de comprimentos de onda dos fotons incidentes, e ^angulos de espalhamento. Propositalmente
os intervalos, bem como, valores limite para cada eixo
considerado nas Figs. 2 e 3 foram feitos iguais, objeti-

vando a superposic~ao das superfcies representadas por
estas guras. Pode-se observar, por exemplo, que para
fotons incidentes de baixas energias tanto o tratamento
classico aqui reportado quanto o relativstico para energia de recuo do eletron se equivalem. Entretanto, com o
aumento da energia destes e que as discrep^ancias entre
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o modelo ora proposto e o originalmente desenvolvido
por Compton comecam a se tomar sensveis, conforme
aponta o espectro diferenca ilustrado atraves da Fig. 4.
Desta forma o limite de validade desta aproximac~ao ca
estabelecido para comprimentos de onda do foton incidente maiores que 0,024
A. Para comprimentos de onda
menores esta aproximac~ao n~ao pode ser recomendada
uma vez que os efeitos relativsticos sobre o eletron de
recuo comecam a se fazer sentir, n~ao podendo portanto
ser desprezados.

III. Conclus~oes

Figura 3. Soluc~ao gra co do Efeito Compton usando o tratamento classico.
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