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Ênfase nos Primeiros Postulados 
(continuação)

Mecânica Quântica Postulado Três da MQ 

h
ttp

://x
-jo

u
rn

a
ls

.c
o
m

/w
p

-c
o
n
te

n
t/u

p
lo

a
d
s
/2

0
0
9
/0

3
/q

u
a

n
tu

m
-

m
e
c
h
a
n
ic

s
1
.jp

g

Citamos a seguir  um dos fatos surpreendentes que os sistemas 

quânticos revelam e que é incorporado aos postulados.

Tomemos como exemplo o espectro de energia do átomo 

de hidrogênio, que em uma primeira aproximação pode ser 

obtido pelo modelo de Bohr. 

As linhas espectrais determinadas evidenciam a existência 

de vários estados de energia possíveis para o elétron do 

átomo, quando ele está “ligado” ao núcleo.

A descrição quântica dessa diversidade espectroscópica, 

mesmo em um modelo bastante simples, é 

surpreendentemente satisfatória e constitui-se em um dos 

grandes sucessos da MQ, desde seus primórdios. 

Assim, por exemplo, um dos estados possíveis do 

elétron do átomo de Hidrogênio ( estado fundamental), em 

uma boa aproximação é  

eVE  6,131 

O espectro de emissão do átomo de Hidrogênio nos 

mostra que os únicos resultados observados 

praticamente conduzem aos valores de energia obtidos 

como auto valores do operador que está associado  à 

energia deste sistema.

Por exemplo: –13,6 eV é 
(aproximadamente) o valor da energia do 
elétron do átomo de hidrogênio no estado 
fundamental.

|-13,6 eV>

Este modelo, embora muito simples, reproduz com 

concordância mais do que razoável os valores obtidos 

experimentalmente e que evidenciaram:

a existência de valores discretos de energia para o elétron 

do átomo (e portanto, para alguns sistemas quânticos);

o fato, surpreendente, de os resultados de medida sempre 

resultarem em algum dos autovalores do operador 

correspondente.

Este último aspecto não encontra paralelo no trato dos 

sistemas clássicos, até porque se torna trivial para valores 

contínuos dos observáveis.
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Z = 26     Ferro

Também  o experimento de Stern – Gerlach, que revela a 

existência do spin do elétron, aponta para esta propriedade.

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – C. R. Rocha e V. E. Herscovitz  

(submetido)

O arranjo adotado no experimento de Stern – Gerlach 

compreende um forno em que se aquece e vaporiza o material a 

estudar, um colimador por onde passa o material vaporizado e um 

campo magnético fortemente inhomogêneo em uma dada 

direção, ao qual é submetido o material que é, finalmente, 

registrado em um anteparo.

Se recorrermos ao metal prata, observaremos que os 

átomos de prata situam-se em dois agrupamentos distintos 

no anteparo.

Este fenômeno levou à consolidação de um conceito novo, o 

conceito de momento angular intrínseco do elétron ou, 

simplesmente, spin do elétron.

Para explicar o fenômeno, recordemos que cargas em 

movimento geram campos magnéticos, o que conduz a 

relações entre momentos angulares de sistemas carregados e 

momentos magnéticos. 

Por sua vez, tais momentos magnéticos interagem com 

campos magnéticos inhomogêneos a que eventualmente as 

cargas sejam submetidas. Como os átomos são sistemas de 

partículas carregadas pode-se esperar a observação de efeitos 

desta interação. 

Ao estabelecer condições do experimento em que apenas um 

elétron com momento angular orbital zero contribui em cada 

átomo de prata, o resultado esperado à época seria uma linha 

única (franja estreita) no anteparo, na região entre as duas 

faixas indicadas na figura .

Observa-se, porém, que os átomos são registrados em duas 

(e somente duas) regiões do anteparo, indicando a existência 

de um momento angular de natureza não orbital e quantizado, o

spin. A escolha do elemento químico prata (Ag) não é arbitrária.

Uhlenbeck, G. E.; Goudsmit, S. Spinning Electrons and the Structure of Spectra. 

Nature, v. 117, 1926, p. 264-265.

Observando sua estrutura eletrônica verifica-se que 

a prata contém 47 elétrons, mas que apenas um 

elétron (o de menor energia de ligação) sofre influência 

do campo magnético inhomogêneo, ou seja, o campo 

magnético in-homogêneo que atua sobre o átomo de 

prata exerce força magnética praticamente neste único 

elétron, de momento angular orbital zero.

O resultado do experimento permite concluir que este 

momento angular  só tem duas projeções possíveis (dois 

autovalores) na direção do campo magnético (       e       ) 

associadas à projeção do spin do elétron nos dois 

sentidos, ou simplesmente “spin-para-cima” e “spin-para-

baixo”. Diz-se, então, que o spin do elétron é ½.

Os estados associados às mencionadas projeções do 

spin na direção do campo magnético inhomogêneo podem 

ser representados por  | + > e | - > ( que são os auto-

estados de um operador).
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Postulado Três da MQ 
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O terceiro postulado informa sobre os possíveis resultados 

de medidas de uma grandeza física, mas não  qual ocorrerá 

em cada medida;  portanto,  estados  diferentes podem,  em 

uma só medida de um dado observável, resultar no mesmo 

autovalor.

Exemplos:
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Poucas medições sobre objetos quânticos que estão em 

estados diferentes (desconhecidos), não informam praticamente 

nada sobre o estado. Se, porém, trabalharmos com uma 

amostra grande de objetos, todos preparados no mesmo

estado, os valores resultantes das medidas passarão a ter 

significado. 

Neste último caso, uma de duas coisas pode ocorrer:

1. as medições gerarem todas, praticamente, o mesmo valor 

para a grandeza física, em cuja situação diremos  que a 

grandeza física em estudo está (bem) definida para tal estado 

(e.g., o estado tem energia definida  En, ou seja               
nnn EEEH  ˆ

2. as medições gerarem vários valores para a grandeza física, 

em cujo caso diremos que a grandeza física em estudo não está

definida (e.g., o estado não tem energia definida). Em tal situação 

não tem significado perguntarmos qual o valor da grandeza física 

(e.g., qual o valor da energia deste sistema?). Costumamos, 

neste caso, informar as probabilidades de ocorrência de cada 

autovalor nos atos de medida e estabelecer o valor médio da 

grandeza em análise, para o estado do objeto quântico  

considerado.

Exemplos:

 321
3

1
EEE 

 42
2

1
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No caso do Experimento de Stern-Gerlach 

os elétrons  do feixe se encontram, em 

geral, inicialmente em um estado que é 

uma superposição dos estados |+>  e |- > . 

Se o estado for                     ,  as duas 

regiões atingidas no anteparo serão 

aproximadamente iguais.                   
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Postulado Quatro da MQ 

http://x-journals.com/wp-content/uploads/2009/03/quantum-

mechanics1.jpg

Postulado Cinco da MQ 
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• O resultado do processo de medida pode, então, ser 

pensado como causado por um operador de projeção .

( Colapso do vetor de estado ou filtragem do pacote de 

ondas.)

• Esta propriedade é utilizada para preparar objetos 

quânticos em determinados estados.

Exemplo: O estado de dois qubits 

0,11,0 ba 

é emaranhado.

Se o bit 2 estiver no estado  |1>, 

automaticamente saberemos que 

o bit 1 está no estado |0>; esta 

propriedade (emaranhamento) 

está ligada aos postulados 

apresentados.


