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Efeito Fotoelétrico – Determinação da constante de Planck h 

 
 
Objetivo 

Estudar o efeito fotoelétrico de um metal e determinar a constante de Planck.  
 
Introdução 

O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons da superfície de um metal 
quando este é iluminado por luz de uma dada frequência (υ). Um fóton de energia E = hυ 
ao incidir no metal transfere a sua energia a um eletron pertencente a um dos átomos na 
rede cristalina do metal. A emissão de elétrons do metal é muito dependente da 
frequência da luz incidente. Para cada metal, existe uma frequência critica υo, tal que para 
luz incidente com frequência inferior a υo não há fotoelétrons arrancados. Por outro lado, 
para frequências superiores a υ, a energia dos fotoelétrons emitidos aumenta linearmente 
com a energia dos fótons incidentes. A intensidade da luz incidente afeta somente o 
número de fotoelétrons emitidos, mas não a sua energia, contrariamente ao que seria de 
esperar na teoria clássica da radiação.  

Einstein aplicou a teoria de Planck e explicou o efeito fotoelétrico em termos do 
modelo quântico usando sua famosa equação pela qual ele recebeu o Prêmio Nobel em 
1921:  

E = hυ = Kmax + Wo             (1)  

onde Kmax 
é a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos, e Wo é a energia 

necessária para remove-los da superfície do material (a função trabalho). E é a energia 
suprida pelo quantum de luz conhecido como fóton.  
 

Um fóton com energia hν incide sobre um elétron no cátodo dentro de um tubo de 
vácuo. O elétron usa um mínimo Wo dessa energia para escapar do cátodo, ficando com 
uma quantidade máxima de energia Kmax na forma de energia cinética. Normalmente o 
elétron emitido atinge o ânodo do tubo, e pode ser medido como uma corrente 
fotoelétrica. Entretanto, aplicando um potencial reverso V entre o ânodo e o cátodo, a 
corrente fotoelétrica pode ser “parada”. Kmax pode ser determinada medindo-se o potencial 
reverso mínimo necessário para parar os fotoelétrons e reduzir a corrente fotoelétrica a 
zero. Relacionando-se a energia cinética com o potencial de “parada” temos:  

Kmax 
= Ve                            (2)  

 
Portanto, usando a equação de Einstein,  

hυ = Ve + Wo                                  
(3)  

 
Resolvendo para V, a equação se torna



V = (h/e) υ - (Wo /e)        (4) 
 

Fazendo um gráfico de V × υ para diferentes freqüências de luz, teremos uma linha reta. 
A interseção com o eixo V é igual a (Wo/e) e a inclinação é h/e. Usando-se o valor hoje 
aceito para e (1,602 x 10-19 C) na determinação experimental de h/e, podemos determinar 
o valor da constante de Planck, h (6,626 x 10-34 J.s).  
 
Princípios do Experimento 

Quando a luz incidente atinge o catodo K, 
fotoelétrons podem ser emitidos e transferidos para o 
anodo A, produzindo uma fotocorrente (Fig. 1).  Medindo 
a fotocorrente após variar a diferença de potencial entre o 
anodo e o catodo, podemos determinar a característica 
da curva corrente-voltagem do tubo fotoelétrico. 
As bases do experimento efeito fotoelétrico são: 

• Para uma determinada freqüência (color) de luz, 
se a voltagem entre o catodo e anodo VAK,é igual 
ao potencial de parada V, a fotocorrente é zero. 

• Quando a voltagem entre o catodo e o anodo é 
maior que o potencial de parada, a fotocorrente 
aumentara rapidamente e eventualmente pode 
saturar. A corrente saturada é proporcional à 
intensidade da luz incidente (Fig.2) 

 

 
Fig. 1 

• Luz de diferentes freqüências (colores) têm diferentes potenciais de parada (Fig.3) 
• A inclinação do potencial de parada vs freqüência corresponde ao valor da razão, 

h/e  
• O efeito fotoelétrico é quase instantâneo, quando a luz atinge o catodo, os 

fotoelétrons são emitidos em menos de um nanosegundo. 
 

 
 

Fig. 2 

 

 
 

Fig. 3 
 
Materiais: 

Para identificação dos item veja o número associado a descrição na Fig. 
1.- Caixa contendo filtros ópticos variados 4.- Fotodiodo 
2.- Fonte de Hg blindada 5.- Fonte de Força 
3.- Base 6.- Aparelho para medir o efeito fotoelétrico 
  
Cabos e conexões  



Procedimentos 
 

Antes de iniciar a montagem do sistema, identifique cada uma de suas partes, 
tenha cuidado de não colocar os dedos sobre as lentes, filtros e a lâmpada de Hg; isto 
pode danificar esses equipamentos 

 

 
Fig. 4 

 
Aparelho de efeito fotoelétrico  
 

O aparelho de efeito fotoelétrico mede a fotocorrente e a voltagem através do 
fotodiodo;  no painel frontal apresenta quarto botões giratórios, três botões para 
pressionar e dois visores digitais. No painel traseiro podem ser observados quatro portas 
etiquetadas com A, K, ‘down arrow’, e  POWER SUPPLY. 
 

 

 

• Chave de controle de corrente: permite controlar e amplifica correntes na faixa de (10-8  
a 10-13 A). 
• Amperímetro:  mostra a fotocorrente através do fotodiodo. 
• Voltímetro:  mostra a diferença de potencial no fotodiodo. 

Chave de controle de corrente 
Amperímetro Voltímetro 

Chave de sinal do fotodiodo Calibração da 
corrente

Ajuste da
voltagem

Liga/desliga 

Chave de controle 
da voltagem



• Chave de controle da Voltagem: permite controlar a voltagem na faixa de -2 a +30 V 
para graficar a curva característica voltagem-corrente e na faixa de -2 a  +2 V para medir 
o potencial de parada. 
• Chave liga/desliga: liga (ON) ou desliga (OFF) o  instrumento 
• Ajuste da Voltagem: permite fazer um ajuste fino da diferença de potencial no fotodiodo; 
funciona nas dua faixas de voltagem. 
•Calibração da Corrente: Leva a zero a corrente no instrumento. 
•Chave de sinal do fotodiodo (fototubo): controla o signal do fotodiodo em duas posições 
calibração (CALIBRATION) ou medida (MEASURE). 
 
Montagem do sistema 
 
1.- Posicione a lâmpada de Hg blindada sobre a base de modo que os parafusos de 
alinhamento encaixem com os buracos na base e a posição da zeta indicadora na 
blindagem esteja alinhada com 0 mm na borda da base. A seguir, posicione o fotodiodo 
sobre a base encaixando a guia dos parafusos de alinhamento na base, de modo que a 
zeta na blindagem do fotodiodo esteja alinhada com a posição 400 mm sobre a borda da 
base. 
 
Antes de fazer qualquer conexão, verifique que as todas as chaves do equipamento estão 
na posição “OFF”  (desligado). Identifique os diferentes tipos de cabos que são usados 
neste equipamento 
 
2.- Conecte o cabo de força da lâmpada de Hg blindada  a fonte de força no lugar 
indicado com  “POWER OUTPUT FOR MERCURY ~220V” na fonte. 
 
3.- Conecte o cabo de força com terminal DIN entre a porta com indicação “POWER 
SUPPLY” na parte traseira do aparelho do efeito fotoelétrico e a porta com indicação 
“POWER OUTPUT FOR APPARATUS” na fonte de força. Ajuste adequadamente estas 
conexões. 
 
4.- Conecte os cabos com terminal BNC entre a porta maçada com a letra “K” na 
blindagem do fotodiodo e a porta marcada com a mesma letra no aparelho de efeito 
fotoelétrico; ajuste adequadamente estas conexões. 
 
5.- Conecte o cabo banana vermelho entre a porta marcada com a letra “A”   na 
blindagem do fotodiodo e a porta marcada com a mesma letra no aparelho de efeito 
fotoelétrico 
 
6.- Conecte o cabo banana azul entre a porta marcada com o símbolo “ zeta para baixo” 
(símbolo terra), na blindagem do fotodiodo e a porta marcada com a mesmo símbolo na 
parte traseira do aparelho de efeito fotoelétrico 
 
7. Conecte o cabo de força entre a porta indicada com “POWER INPUT ~110V” na fonte 
de força e uma tomada de 110 V. Caso seu equipamento seja alimentado com 220 V, 
faça a conexão na porta indicada com “POWER INPUT ~220V”  e use a tomada 
corresponde a 220V. 
 
NOTA: os três cabos (DIM, BNC e banana) devem ser desconetados durante a 
calibração; entretanto, não é necessário desligar a fonte quando desconecta e depois re-
conecta os três cabos. 



Atividade I: Determinação da constante de Planck, h 
 
(A)  Preparação antes da medida 
 
1. Cubra a janela da fonte de Hg blindada e a janela do fotodiodo com o protetor da 
lâmpada de Hg  e o protetor do fotodiodo respectivamente. 
2. Conecte a lâmpada de Hg a fonte e ligue-a, deixe aquecer a lâmpada por 20 minutos 
antes de usá-la  
3. Fixe a voltagem na faixa  –2 — +2 V e a chave de corrente em 10-13. 
4. Para zerar o amplificador, primeiro desconecte os cabos  ‘A’, ‘K’, e ‘down arrow’ 
(GROUND) na parte traseira do aparelho. 
5. Presione o botão “PHOTOTUBE SIGNAL”  e coloque-o na posição CALIBRATION. 
6. Gire o botão CURRENT CALIBRATION até que a corrente seja zero. 
7. Presione o botão PHOTOTUBE SIGNAL na posição MEASURE. 
 
 
(B) Medida 
 
1. Abra a janela do fotodiodo. Coloque a abertura de 4 mm de diâmetro e o filtro de 365 
nm sobre a janela da blindagem. (See the sidebar note.) 
2. Abra a janela da fonte de Hg. Linhas espectrais de 365 nm de comprimento de onda 
atingirão o catodo no fotodiodo. 
3. Gire o botão VOLTAGE ADJUST até que a corrente no amperímetro seja zero. 
4. Registre na tabela 1 a magnitude do potencial de parada para o comprimento de onda 
de 365 nm. 
5. Cubra a janela de fonte de Hg. 
6. Substituía o filtro de 365 nm pelo filtro de 405 nm. 
7. Descobra a janela de fonte de Hg. Linhas espectrais de 405 nm de comprimento de 
onda atingirão o catodo no fotodiodo. 
8. Gire o botão VOLTAGE ADJUST até que a corrente no amperímetro seja zero. 
9. Registre na tabela 1 a magnitude do potencial de parada para o comprimento de onda 
de 405 nm. 
10. Cubra a janela de fonte de Hg. 
11. Repita o procedimento de medida com os outros filtros e complete a tabela 1. 
 
(C) Repita a medida para as aberturas de 2mm e 8 mmm de diâmetro. 
 

Tabela 1.- Potencial de Parada das linhas espectrais com apertura de 4mm 
 1 2 3 4 5 

Comprimento 
de onda (nm) 

365,0 404,7 435,8 546,1 577,0 

Freqüência 
(x1014 Hz) 

8,214 7,408 6,879 5,490 5,196 

Potencial de 
Parada (V) 

     

 
 
 
 
 
 



 
Tabela 2.- Potencial de Parada das linhas espectrais com apertura de 2mm 

 1 2 3 4 5 
Comprimento 
de onda (nm) 

365,0 404,7 435,8 546,1 577,0 

Freqüência 
(x1014 Hz) 

8,214 7,408 6,879 5,490 5,196 

Potencial de 
Parada (V) 

     

 
 
 

Tabela 1.- Potencial de Parada das linhas espectrais com apertura de 8mm 
 1 2 3 4 5 

Comprimento 
de onda (nm) 

365,0 404,7 435,8 546,1 577,0 

Freqüência 
(x1014 Hz) 

8,214 7,408 6,879 5,490 5,196 

Potencial de 
Parada (V) 

     

 
 
(D) Cálculos e Questões 
1. Faça um gráfico do potencial de parada (V) versus a frequência (x 1014 Hz). 
2. Qual o significado físico da inclinação da curva. 
3. Estime o valor da constante de Planck. d 
4. Compare o valor obtido experimentalmente com o valor teórico. Justifique as diferenças 
entre estes valores. 
5. Quais são as predições clássicas sobre o efeito fotoelétrico? 
6. O que é potencial de parada? 
7. A que se denomina frequência de corte? 
8. O que a função trabalho no efeito fotoelétrico? 
9. É possível estimar a função trabalho com os dados obtidos neste experimento. 
Justifique. 
10. Pesquise sobre as aplicações tecnológicas do efeito fotoelétrico 
 


