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Apresentação 

Este texto foi escrito com a finalidade de servir de apoio aos alunos
professores de ensino médio que participaram da cadeira Tópicos de Física 
Moderna e Contemporânea I (MEF002) do Mestrado Profissionalizante em 
Ensino de Física (MPEF), durante o segundo semestre de 2003. O curso foi 
estruturado em três unidades ou módulos, iniciando com um Módulo 
Conceituai, seguido de um Módulo Formal e terminando com um Módulo de 
Aplicações. O conteúdo conceituai abordado no primeiro módulo do curso 
corresponde, basicamente, ao que é apresentado no presente texto. 

Três idéias cei"ltrais nos orientaram na organização do curso. Uma delas 
era a de praticamente ignorar abordagens ou analogias semiclássicas da 
Mecânica Quântica com a mecânica de partículas clássica, evitando, assim, 
reforçar a mentalidade clássica do aluno, em detrimento do desenvolvimento 
de uma "sensibilidade", digamos, genuinamente quântica. A segunda idéia 
central foi a de que, se é para o aluno aprender significativamente a partir de 
conceitos e noções que ele já trás consigo do mundo cotidiano (Física 
Clássica), então, que estes sejam escolhidos com base na Ótica Ondulatória, e 
não na Mecânica Clássica. Daí a grande importância que damos ao papel 
desempenhado pelas analogias com fenômenos da Ótica Ondulatória. 
Finalmente, a terceira idéia era a de que a grande maioria dos princípios, 
conceitos e definições da Mecânica Quântica, apresentados de forma 
qualitativa no Módulo Conceituai, devia ser retomada e aprofundada no Módulo 
Formal, com o uso da linguagem matemática. 

Portanto, este texto deverá ter, naturalmente, uma continuação 
correspondente à parte formal do referido curso. Agregada ao que é 
apresentado neste texto, constituirá um curso introdutório destinado àqueles 
que pretendem aprender um pouco de Mecânica Quântica de uma maneira que 
contemple tanto os aspectos conceituais centrais quanto seus aspectos mais 
formais e matemáticos. 

Trieste Freire Ricci 
Fernanda Ostermann 

Porto Alegre, outubro de 2003. 
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INTRODUÇÃO 

A versão ondulatória da Mecânica Quântica 

A Mecânica Quântica (MQ) é um corpo de conhecimentos experimentais e 
teóricos obtidos, principalmente, durante a primeira metade do século XX. Mas a 
teoria matemática que a descreve formalmente não é única. Assim como a 
Mecânica Clássica pode ser apresentada · em várias formulações matemáticas 
diferentes (mecânica vetorial newtoniana, mecânica lagrangeana, mecânica 
hamiltoniana), a MQ também pode ser formulada matematicamente em diferentes 
versões (ou píctures, em inglês). A primeira dessas versões foi formulada em 1925 
pelo físico alemão Werner Heisenberg (1901 -1976), e chama-se Mecânica 
Matricial, devido ao emprego de matrizes para representar grandezas físicas. No 
ano seguinte, o físico austríaco Erwin Schrõdinger (1887-1961 ) apresentou uma 
outra versão da MQ, chamada de Mecânica Ondulatória por guardar uma forte 
analogia com a teoria ondulatória clássica da luz. Depois surgiram outras versões 
da MQ, como a formulada pelo físico inglês Paul Dirac (1902-1984). Embora, 
aparentemente, essas versões sejam muito diferentes, pode-se demonstrar 
matematicamente sua equivalência do ponto de vista físico. Todas elas estão 
conectadas através de transformações matemáticas conhecidas como 
transformações canônicas. 

Dentre todas as versões desenvolvidas para a MQ, a sua versão 
ondulatória, por várias razões, tornou-se a mais popular e a mais empregada 
pelos físicos, principalmente quando se trata de introduzir a MQ, seja para 
estudantes de Física, Matemática, Química ou Engenharia, para professores e, 
principalmente, para o leigo em geral. A principal razão para isso é que a 
formulação da MQ de Schrõdinger guarda uma forte analogia com a Ótica 
Ondulatória clássica. Embora já completamente contra-intuitiva do ponto de vista 
clássico, ao qual estamos familiarizados, a Mecânica Ondulatória "tem um pé" de 
apoio na Física Clássica, mas ele não está na mecânica de partículas que é a 
essência da Mecânica Clássica, e sim na Ótica Ondulatória, com a qual a Física 
pré-quântica abordava fenômenos ondulatórios em geral. 

E, de fato, foi assim que Schrõdinger foi levado a formular a Mecânica 
Ondulatória. Sob influência do trabalho pioneiro de Louis de Broglie (1892-1987), 
sobre a dualidade onda-partícula, 1924), Schrõdinger buscava, intencionalmente, 
uma teoria para elétrons que incorporasse características ondulatórias 
(interferência e difração, existência de estados estacionários), mas que ainda 
preservasse atributos que normalmente atribuímos a partículas (uma posição bem 
definida no espaço, por exemplo). Schrõdinger guiou-se por analogias que estão 
sintetizadas no quadro esquemático mostrado na figura1. Este quadro condensa 
cerca de 300 anos de história da Física. 
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Figura 1: Quadro geral das analogias utilizadas por Schrõdinger. 

De um ponto de vista didático, isto significa que se pode ensinar a MQ sem 
lançar mão, sistematicamente, de analogias semiclássicas, como, por exemplo, o 
modelo atômico de Bohr, para citar um caso muito explorado na literatura didática. 
Essas analogias muitas vezes acabam reforçando noções clássicas que os alunos 
naturalmente já trazem consigo, impedindo-os de adquirir o que se poderia 
chamar de "sensibilidade" ou "intuição" quântica. Para aprender significativamente 
os conceitos da MQ, pode-se procurar um ponto de apoio na Física Clássica como 
conhecimento prévio, mas, acred itamos, este apoio encontra-se na Ótica 
Ondulatória, e não na mecânica de partículas clássicas. 

Por isso, neste curso, trataremos de apresentar ao leitor a MQ apenas em 
sua versão ondulatória. Portanto, vamos começar com uma rápida revisão da 
teoria ondulatória da luz, que será uma espécie de "porta de entrada" para a MQ. 
Não se trata de uma revisão completa, mas de uma seleção em que apenas se 
busca refrescar a memória e focar a sensibilidade do leitor com relação àqueles 
conceitos, noções e definições matemáticas que são importantes para a 
abordagem da MQ via Mecânica Ondulatória. Claro que isso pressupõe uma certa 
familiaridade do leitor com a Ótica Ondulatória, no nível em que o assunto é 
abordado em uma obra de graduação como Halliday et. ai. (1994), para citar uma 
obra didática muito utilizada nos cursos universitários no Brasil. Esta e outras 
obras semelhantes encontradas no mercado editorial nacional são indicadas como 
leitura suplementar para aqueles que desejem aprofundar um pouco mais a 
revisão que segue. 
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A Luz segundo a Ótica Ondulatória 

A Ótica Ondulatória tornou-se a teoria clássica predominante para explicar 
a natureza e o comportamento da luz, a partir da realização do agora famoso 
experimento da fenda dupla, por Thomas Young {1773-1829) em 1801. O 
experimento é muito simples: em uma sala escura, Young fez luz comum incidir 
sobre um anteparo dotado de um pequeno furo ou fenda ( F ); após atravessar o 
furo, a luz incidia sobre um segundo anteparo dotado de dois pequenos furos 
( ~e F2 ), a fenda dupla. Finalmente, a luz terminava por incidir sobre uma tela 
branca (T), onde podia-se observar a formação de um padrão de franjas 
iluminadas alternadas com franjas escuras (veja ao longo da linha vertical à direita 
da parte superior da figura 2). 

Onda 

Or1da 
incidente 

incidente 

~ F2 

F1 

D 

T 

p 

F2 

d 

F1 Diferenç11 de 
percurso 

T 

Figura 2: O arranjo experimental de Young (retirado de Halliday et. ai., 1994) 
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Young interpretou o resultado considerando que a luz fosse uma entidade 
ondulatória. No padrão obtido na tela, de acordo com a teoria ondulatória da luz, 
as franjas iluminadas resultavam da interferência construtiva entre ondas 
luminosas que se propagavam a partir das duas fendas, onde a onda original era 
dividida em duas, enquanto as franjas escuras se deviam à interferência destrutiva 
entre as mesmas. Já se sabia, então, que a interferência, seja construtiva ou 
destrutiva, é uma conseqüência da diferença entre as fases dessas ondas 
interferentes, devido à diferença de caminhos entre cada uma das fendas e um 
determinado ponto da tela. Essa interpretação tinha como base empírica o fato de 
que padrões análogos eram obtidos com a interferência entre ondas mecânicas, 
tais como as ondas que se propagam na superfície de uma lagoa ou ondas 
sonoras propagando-se no ar. Com base nessa interpretação da luz, podia-se 
também explicar convincentemente o fenômeno da difração, já então conhecido. A 
partir do experimento de Young, a teoria ondulatória da natureza da luz começou a 
predominar sobre a teoria rival então dominante, qual seja, a teoria corpuscular da 
luz, cujo principal proponente e defensor fora a figura extremamente influente de 
Isaac Newton (1642-1727). 

A teoria ondulatória da luz tornou-se a base para o ramo da física que hoje 
conhecemos como Ótica Ondulatória. Essa teoria seguiu sendo desenvolvida 
durante toda a primeira metade do século XIX, até encontrar sua formulação 
físico-matemática mais bem acabada com o advento do Eletromagnetismo de 
James Clerk Maxwell (1831 -1879), na década de 1860. Com base na teoria, 
Maxwell foi capaz de prever a existência de ondas eletromagnéticas capazes de 
se propagar em meios materiais e também no vácuo, obtendo inclusive sua 
velocidade de propagação neste vácuo. Dentro da precisão experimental que se 
dispunha na época, o valor encontrado teoricamente por Maxwell para essa 
velocidade, 

1 
( 1) 

era idêntico ao da velocidade de propagação da luz no vácuo, já então conhecido. 
Na expressão (1), a constante µ0 = 1,26 x10..s henry/m é a permeabilidade 

magnética do vácuo, enquanto a constante &0 = 8,85 x 10-12 farad/m é a 

permissibilidade elétrica do mesmo (a velocidade de propagação das ondas 
eletromagnéticas no vácuo é costumeiramente simbolizada por e). Além disso, 
Maxwell conseguiu demonstrar, a partir das equações do Eletromagnetismo, as 
três leis da Ótica Geométrica. A conclusão inevitável a que ele chegou, portanto, 
foi que a luz era, na realidade, uma onda eletromagnética. Mais tarde, por volta de 
1887, o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) comprovou 
experimentalmente a. existência das ondas eletromagnéticas. 
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CAMPO 
ELÉTRICO 

Figura 3: Onda eletromagnética harmônica propagando-se no vácuo. 

Segundo o Eletromagnetismo, uma onda eletromagnética é formada por 
dois campos que se propagam simultaneamente, um elétrico e outro magnético. 
Quando a onda se propaga no vácuo, os dois campos são mutuamente ortogonais 
entre si e também à direção de propagação da onda, como ilustrado na figura 3. 
Essa figura, na realidade, ilustra um tipo muito particular de onda eletromagnética: 
trata-se de uma onda com forma senoidal (ou co-senoida~ . também conhecida 
como onda harmônica. Embora sendo muito particular, essa forma de onda é de 
grande relevância, pois, como veremos mais tarde, somando-se ondas deste tipo 
com diferentes freqüências e amplitudes adequadas, ou seja, superpondo-as, 
pode-se construir ou sintetizar qualquer forma de onda periódica que se deseje, 
através de uma técnica matemática conhecida como análise de Fourier. Por este 
motivo, de agora em diante, iremos nos concentrar tão somente nas ondas 
harmônicas. Além disso, para simplificar ainda mais nossa abordagem, nos 
limitaremos a ondas se propagando no vácuo e faremos uso do Sistema 
Internacional (SI) de unidades. 

Uma característica básica das ondas harmônicas é que elas possuem uma 
freqüência (f) e um comprimento de onda ('A) bem definidos. Se a velocidade de 
propagação da onda num determinado meio é v, então sua freqüência e seu 
comprimento de onda estão relacionados por 

Â, f = V (2) 

Outra característica dessas ondas é sua amplitude. Como a onda eletromagnética 
é formada por dois campos propagando-se, temos duas amplitudes envolvidas, 
uma para o campo elétrico (AE) e outra para o campo magnético (Aa). Essas 
amplitudes não são arbitrárias, mas estão relacionadas por 
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(3) 

Considerando que a onda eletromagnética tenha frentes de ondas planas 
(onda plana) e que ela esteja se propagando na direção +x, as funções de onda 
que representam matematicamente os campos elétrico e magnético são, 
respectivamente, 

E (x,t) = AE sen ( ro t - k x) e B (x,t) = Aa sen (ro t- k x), (4) 

onde ro = 2n fé a freqüência angular e k= 21f I .íl é o número de onda, enquanto AE 
e Aa são os vetores amplitudes dos campos elétrico e magnético, 
respectivamente, ortogonais entre si e também à direção de propagação x. 

Uma onda eletromagnética transporta energia. A energia contida nos 
campos elétrico e magnético de uma onda eletromagnética é dada por 

E . 1 ( 2 1 A2J nerg1a = - E0AE + - s . 
2 µo 

(5) 

Usando as equações (1) e (3), podemos expressar essa energia em termos 
apenas da amplitude do campo elétrico da onda, obtendo 

Energia = E0A~ . (6) 

Ou seja, a energ ia da onda eletromagnética é proporcional ao quadrado da 
amplitude de seu campo elétrico, algo que também ocorre com as ondas 
mecânicas. 

A quantidade de energia transportada por segundo e por unidade de área é 
dada pelo vetor de Poynting, 

1 
S=-ExB 

µo 
(7) 

No caso de uma onda eletromagnética luminosa (luz visível), o módulo deste vetor 
é o que se chama de intensidade luminosa. 

Outra característica importante de uma onda eletromagnética é sua 
polarização. A direção de polarização da onda é a direção de oscilação de seu 
campo elétrico. Se o campo elétrico oscila sempre numa mesma direção do 
espaço, a onda é dita estar polarizada linearmente. Se, por outro lado, o campo 
elétrico gira em torno da direção de propagação da onda mantendo inalterada sua 
amplitude, a onda eletromagnética está circularmente polarizada. Podemos 
também ter ondas com polarização elíptica, caso em que o campo elétrico gira em 
torno da direção de propagação, mas sem manter constante a amplitude. 
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A figura 4 representa esquematicamente a amplitude do campo elétrico de 
uma onda linearmente polarizada segundo a direção y, vista "de frente", ou seja, a 
partir da direção de propagação da onda, que neste caso é o eixo z. 

Ca) (b) (e) 

Figura 4: Da esquerda para a direita: (a) representação esquemática 
de uma onda transversal com polarização linear (onda com 
polarização bem definida), (b) esquema para representar uma onda 
não-polarizada (sem polarização definida) e (c) representação 
alternativa de uma onda sem polarização definida. 

A luz ordinária emitida pelo sol ou por uma lâmpada comum, ou, ainda, a que 
é refletida pelos objetos, é não-polarizada. Isso significa que o campo elétrico não 
tem uma direção espacial bem definida, variando ao acaso em torno da direção de 
propagação da onda. A razão é que a luz ordinária que enxergamos no cotidiano 
é, na verdade, a superposição de um número muito grande de ondas que foram 
emitidas individualmente pelos átomos ou moléculas que constituem tais corpos 
macroscópicos. Como cada fonte emissora microscópica emite sua própria onda 
eletromagnética, com sua polarização, sua amplitude e sua fase próprias, 
independentes das quantidades correspondentes às ondas emitidas pelos outros 
emissores microscópicos, segue daí que a luz total resultante não possui uma 
polarização bem definida. Como cada uma dessas componentes da luz não
polarizada foi emitida por uma fonte microscópica independente das demais, o 
valor da fase da luz resultante varia aleatoriamente com o tempo. Neste caso, 
dizemos que a luz resultante é incoerente. A figura 4c ilustra uma segunda 
maneira de representar esquematicamente uma onda não-polarizada, vista "de 
frente": ela pode ser considerada como a superposição linear de duas ondas com 
polarizações lineares e mutuamente ortogonais. Os campos elétricos das duas 
ondas que compõem a onda não-polarizada são de mesma amplitude, mas suas 
fases relativas variam aleatoriamente com o decorrer do tempo, de modo que a 
amplitude resultante mantém-se constante, mas sua orientação em torno da 
direção de propagação varia ao acaso. 

7 



Existem materiais transparentes especiais que só permitem a passagem de 
ondas eletromagnéticas polarizadas numa determinada direção, que é chamada 
de eixo de polarização do material. Com esses materiais, pode-se construir 
transparências chamadas de filtros polarizadores ou, simplesmente, polaróídes, 
capazes de transformar luz comum em luz polarizada linearmente segundo a 
direção do eixo de polarização do filtro polaróide. 

Após passar pelo polaróide, a intensidade da luz emergente (J) estará 
reduzida à metade de seu valor inicial (/o): 1 =foi 2. Podemos entender isto usando 
a representação de uma onda luminosa não-polarizada que abordamos no 
parágrafo anterior: podemos encarar a luz não-polarizada como sendo formada 
pela superposição de duas ondas eletromagnéticas polarizadas linearmente 
segundo direções ortogonais, todas de mesma amplitude, mas cujas fases 
relativas variam ao acaso. De modo que, se o eixo de polarização do filtro coincidir 
com uma das direções dessas componentes da luz não-polarizada, a onda 
transmitida será formada apenas pela componente (polarizada) paralela ao eixo 
do polaróide, a qual está polarizada, é claro, mas cuja amplitude ao quadrado 
corresponde apenas à metade da intensidade da luz não-polarizada incidente. 
Usar óculos cujas lentes são polaróides significa, então, que a intensidade da luz 
finalmente incidente no olho do usuário será a metade da intensidade luminosa da 
luz ambiente, se esta não estiver nem um pouco polarizada (ou menos ainda, caso 
a luz solar esteja apenas parcialmente polarizada, como é freqüente dependendo 
da direção em que se olha o céu em relação à direção do Sol naquele momento). 
Teremos, então, "óculos escuros" cujas lentes não são escurecidas por pigmentos. 

Se a luz linearmente polarizada, com intensidade lo. incidir num polaróide 
cujo eixo de polarização forma um certo ângulo e com a direção de polarização 
da luz, a luz emergente estará polarizada necessariamente na direção do eixo do 
polaróide, mas sua nova intensidade (J) será dada pela relação 

I = lo cos2 fJ (8) 

Essa relação foi descoberta empiricamente, em 1809, por Étienne Louis Malus 
(1775-181 2) e recebeu a denominação de Lei de Malus. O que acontece, então, 
se luz comum não-polarizada atravessar um primeiro polaróide e, em seguida, um 
segundo polaróide, cujo eixo de polarização forma um determinado ângulo e com 
o eixo de polarização do primeiro polaróide? Neste caso, dizemos que os dois 
polaróides estão cruzados em um ângulo e, e costuma-se denominar o primeiro 
polaróide de polarizador, enquanto o segundo é chamado de analisador (figura 5). 
A luz emergente estará necessariamente polarizada linearmente na direção do 
eixo de polarização do analisador, mas sua intensidade irá depender do ângulo e, 
dada por 

1 2 1 = - 10 cos () 
2 

(9) 

Você é capaz de explicar este resultado? Tente! 
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Analisador 

Figura 5: Filtros polaróides cruzados (tirada de Halliday et. ai., 1994). 

Agora vamos ver como a teoria eletromagnética explica. formalmente, a 
interferência observada no experimento de Young. Por simplicidade, vamos 
considerar apenas a interferência entre os campos elétricos das duas ondas 
emergentes da fenda dupla (o mesmo ocorre para seus campos magnéticos). 
Após atravessar a dupla fenda, podemos considerar as duas ondas emergentes 
como ondas esféricas (com frentes de ondas esféricas), tendo F1 e F2 como 
centros emissores. Esses campos são representados matematicamente por 
formas de onda semelhantes às da equação (4), ou seja: 

Onda esférica proveniente da fenda F,: Et (r1, t) = AE1 sen (a> t - k rt) 

Onda esférica proveniente da fenda F2 : E2 (r2, t) = AE2 sen (a> t - k r2), 

onde r1 e r2 são as distâncias das fendas F1 e F2 até o ponto P da tela, 
respectivamente. Observe que as freqüências (angulares) são as mesmas para 
os dois campos, mas as amplitudes, em princípio, podem ser diferentes, assim 
como as distâncias r1 e r2 entre as fendas e o ponto da tela, respectivamente. 
Chamamos a quantidade .1 r = rt -r2 de diferença de caminho. Para calcular a 
intensidade da luz resultante no ponto da tela, temos que primeiro obter o campo 
elétrico da onda resultante da superposição vetorial: Er = Et + E2. A intensidade 
instantânea da luz resultante será proporcional ao quadrado de Er, ou seja, 

fr(t) OC (Er)2 = Er. Er 
= (AE1)2 sen2 (a> t- k rt) + (AE2)2 sen2 ( a> t- k r2) 

+ 2 (AE1.AE1) sen (a> t - k rt) sen (a> t - k r2) 
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A freqüência de oscilação da luz é muito grande (tipicamente da ordem de 1015 

hertz), de modo que as células da retina de nosso olho não são capazes de 
responder instantaneamente a tal excitação. O que elas registram é, tão somente, 
o valor médio da intensidade instantânea, <Ir (t)>, definido como 

1 T 
<Ir (t)> = - f Ir (t) dt, 

T o 

onde T é o período de oscilação do campo, enquanto o subíndice com a mesma 
letra indica "total". Com base nesta relação, deixa-se como exercício demonstrar 
que: 

(1) As intensidades médias <11> e <12> produzidas individualmente pelas fendas F, 
eF2 (ou seja, quando uma delas está vedada e a oufra não) num ponto da tela 
são, respectivamente, 

1 T 

<11> oc - J [E1 (r1,t)]2 dt = _!_A~1 T 0 2 

1 T 

I 2 1 2 <12> oc - [E2 (rt,f)] dt = -A E2 T
0 

2 

(2) A intensidade média total produzida num ponto da tela, quando as duas fendas 
estão abertas, é dada por 

<Ir (t)> = .!.. A J,1 + _!_A i 2 + AE1 AE2 cos ( <l>E1E2 ) cos (k l'.l r), 
2 2 

onde <J>E1E2 é o ângulo entre as direções de polarização das ondas 

eletromagnéticas provenientes das fendas Pi e F2 . Essa expressão equivale a 

<Ir(t)> = <11> + <Ji> + 2 [<!1><1.,>]112 cos ( <PE1E2) cos (k l'.lr). (10) 

No experimento de Young, as ondas eletromagnéticas provenientes das duas 
fendas possuem a mesma polarização, pois foram geradas a partir de uma mesma 
onda eletromagnética proveniente da fenda F ; portanto, neste caso, 

COS ( <I> E IE2 ) = 1 , 
logo 

<Ir (t)> = <11> + <12> + 2 [<l1><l2>] 112 cos (k l'.lr). (11) 

Este resultado significa que a intensidade resultante na tela não é simplesmente a 
soma das duas intensidades produzidas individualmente por cada uma das 
fendas. O terceiro termo do lado direito, envolvendo cos (k l'.l r), representa o efeito 
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de interferência observado na tela, pois se trata de um termo oscilatório cujo valor 
depende da diferença de caminhos !ir. No arranjo experimenta l de Young, figura 
2, era válida a condição D » d, o que é usualmente verdadeiro sempre que se 
reproduz o experimento. Neste caso, e1 = e2 =() (veja a figura do arranjo 
experimental), e deixa-se como exercício mostrar que 

LI r = d sen e . 

Por outro lado, teremos um máximo na tela sempre que k li r for igual a um 
múltiplo inteiro de 27í, ou seja, sempre que 

ld sen e = n .íl I , (1 2a) 

onde n = O, 1, 2, 3, .... . Esta é, portanto, a condição para haver um máximo de 
intensidade luminosa na tela, resultado da interferência construtiva entre as luzes 
provenientes da dupla fenda. Analogamente, para haver um mínimo de 
intensidade no ponto da tela, resultante da interferência destrutiva entre as luzes 
provenientes das duas fendas, é necessário que se cumpra a condição 

1 d sen e = ( n + U ) A 1. (1 2b) 

onde n é um inteiro positivo (o zero incluído) . 

Observe também que, se as ondas luminosas provenientes das duas 
fendas possuem polarizações lineares ortogonais, de modo que cD EIE2 é igual 
90°, o termo de interferência em (1 O) será nulo e não ocorrerá interferência na 
tela. Ondas luminosas com polarizações ortogonais simplesmente não interferem. 

O leitor interessado em aprofundar um pouco mais essa revisão da Ótica 
Ondulatória deveria tentar responder às questões e resolver os exercícios 
propostos na lista que segue. 

Q1) A experiência de Young é de interferência, de difração ou de ambos os 
fenômenos? Onde cada um deles se manifestaria na tela? 

Q2) Ocorrem efeitos de interferência com ondas sonoras? Ocorrem efeitos de 
difração com elas? E quanto a efeitos decorrentes de polarização? (Que tipo 
de onda é o som, onda transversal ou longitudinal?) 

Q3) Porque é necessário usar um primeiro anteparo no experimento de 
Young, dotado de apenas um pequeno furo ou fenda, quando o experimento é 
realizado usando-se uma fonte de luz monocromática comum? O que 
aconteceria se a largura da fenda fosse progressivamente aumentando? 

Q4) As lentes dos modernos instrumentos óticos de observação (telescópios, 
binóculos, etc) são revestidas com uma película delgada transparente. Isso é 
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feito com o propósito de diminuir ou minimizar a reflexão indesejável da luz 
incidente nas lentes. Explique. O que acontece com a energia que seria 
transportada com a onda refletida se não existisse a película? Seria absorvida 
pelo revestimento? Por que a película deve ser "delgada"? 

Q5) Por que as ondas de rádio se difratam em torno dos ed ifícios, enquanto 
que a luz projeta sombras dos prédios? 

Q6) Dispondo de um único polaróide, como se poderia saber se um dado feixe 
de luz polarizada tem polarização circular ou linear? 

Q7) Explique qualitativamente as franjas e manchas vivamente coloridas que 
enxergamos na película de gasolina espalhada sobre o piso, formando uma 
película delgada? (Esse fenômeno se chama iridescência). Por que as franjas 
não são apenas de uma cor? 

E1) Com relação ao que foi apresentado na au la teórica da terceira manhã 
(25/08/02), mostre que 

e < 12 >oc AE . 
21 

E2) Em continuação ao exercício anterior, (a) faça um esboço da curva 

(Intensidade média) x (posição na tela), 

para o caso do experimento da fenda dupla ser realizado com as duas fendas 
sendo substituídas por duas fontes pontuais de mesma intensidade e 
coerentes, de mesma freqüência, polarizadas e com direções de polarização 
formando 60° entre si. (b) Por que a necessidade de usar luz coerente? 

E3) Um feixe de luz monocromática, de comprimento de onda igual a 5.000 
angstroms e intensidade média lo, incide perpendicularmente numa placa 
polarizadora. O feixe é polarizado circularmente, sendo que a freqüência de 
rotação de seu campo elétrico igual a 1 O Hz. Descreva matematicamente o 
comportamento da intensidade instantânea e da intensidade média do feixe 
emergente. 

Objetos Clássicos e Objetos Quânticos 

O que define, essencialmente, a Mecânica Quântica (MQ)? Quais os 
princípios gerais que a caracterizam como teoria científica, distinguindo-a das 
demais? Não existe uma resposta única para essas perguntas. Poderia se tentar 
algumas respostas a essas questões, tais como (Pessoa, 1997): 
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(a) O adjetivo "quântico" indica que a característica essencial é a existência de 
quantidades com valores discretos, como "pacotes" de energia, ou de processos 
físicos que envolvam algum tipo de descontinuidade. 

(b) A principal característica da teoria quântica é seu caráter probabilístico, ou 
estatístico. A teoria descreve um mundo essencialmente não-determinístico. 

(c) A essência da MQ está contida no princípio da incerleza, segundo o qual a 
posição e o momentum linear de uma partícula não podem ser determinados 
simultaneamente com precisão absoluta. 

(d) Mais filosoficamente, se poderia dizer que o que a teoria tem de mais 
fundamental é que o observador não pode mais ser separado do objeto que está 
sendo observado. 

(e) Mais matematicamente, se poderia dizer que o essencial da MQ é o uso de 
grandezas que não comutam entre si, ou o papel insubstituível que os números 
complexos desempenham na teoria. 

(f) A essência da teoria é que ela atribui a qualquer partícula individual, 
massiva ou não, aspectos ondulatórios e corpusculares simultaneamente 
(dualidade onda parlícula). 

Todas essas afirmações estão essencialmente corretas. Definir o que 
constitui a "essência" da MQ, obviamente, não é uma tarefa simples. Nesta 
introdução, adotaremos um ponto de vista baseado na distinção essencial entre 
objetos clássicos e objetos quânticos, e na sua diferenciação quanto à 
possibilidade de atribuir, ou não, propriedades dinâmicas bem definidas aos 
objetos físicos. Para tornar a apresentação mais concreta, tomaremos os elétrons 
e os fótons como protótipos de objetos quânticos (dotados de massa no primeiro 
caso, e sem massa no segundo). Propriedades dinâmicas são atributos físicos que 
evoluem com o tempo, tais como posição, velocidade, momentum linear, energia, 
polarização (em oposição a propriedades que poderíamos chamar de "estáticas" 
ou não-dinâmicas, tais como massa, carga elétrica). 

Por definição, objetos clássicos são aqueles que se comportam de acordo 
com as leis da física clássica. Na física clássica, trabalha-se com dois tipos de 
entidades dinâmicas: partículas e campos. Quando se tratar de uma entidade 
material, dotada de massa, como uma partícula ou um corpo, ela necessariamente 
evoluirá no tempo de acordo com as leis da mecânica clássica. Quando se tratar 
de uma entidade não-massiva, um campo, certamente estaremos nos referindo à 
radiação, a qual se comporta de acordo com as leis do Eletromagnetismo de 
Maxwell. Uma partícula ocupa, em um dado instante, uma posição bem definida 
no espaço. Já um campo existe em vários lugares do espaço em cada instante. 
Outra característica dos objetos clássicos é que eles fazem parte do nosso mundo 
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macroscópico, ou seja, são entidades que podem ser consideradas 
macroscópicas. 

Objetos quânticos, em contraste, são aqueles que não se comportam de 
acordo com as leis da física clássica e que podem ser considerados como 
entidades constituintes microscópicas do mundo físico macroscópico (matéria e 
radiação). No nível atômico e subatômico, os objetos diferem fundamentalmente 
daqueles do mundo macroscópico. Por exemplo, "partículas" (elementares ou não, 
dotados ou não de massa) de mesmo tipo, tais como elétrons, fótons, prótons, 
núcleos atômicos, átomos ou mesmo moléculas inteiras, são objetos 
essencialmente não-clássicos, ou quânticos. 

Feita essa distinção inicial, podemos dizer que a característica essencial da 
física clássica é que ela trata com objetos (dotados de massas ou não) aos quais 
se pode atribuir uma série de propriedades dinâmicas (ou observáveis) bem 
definidas em cada instante de tempo. Ao contrário, a maior característica da MQ é 
que ela trata com objetos quânticos, aos quais nem sempre se pode atribuir, 
simultaneamente, um conjunto qualquer de propriedades dinâmicas bem 
definidas. Por exemplo, um elétron não possui a propriedade dinâmica momentum 
linear se ele não estiver em um estado muito particular, denominado auto-estado 
de momentum linear. Caso contrário temos, em princípio, um conhecimento muito 
limitado sobre o atributo momentum linear do elétron. É o caso, por exemplo, do 
elétron em um orbital atômico. Um orbital é o conceito quântico análogo ao de 
órbita quantizada no modelo semiclássico de Bohr. Um orbital atômico representa 
um estado quântico de um elétron ligado em que os atributos energia mecânica e 
momentum angular estão bem definidos (um auto-estado de energia e momentum 
angular). Mas o atributo posição não está bem definido, e tudo o que, 
basicamente, podemos conhecer dele é sua densidade espacial de probabilidade, 
ou a probabil idade dele ser encontrado, numa medição, numa determinada reg ião 
do espaço. Sua densidade espacial de probabilidade pode ser representada por 
uma espécie de "nuvem de probabilidade", como freqüentemente encontramos 
nos livros de química. Num orbital, o elétron não se encontra num auto-estado de 
posição. 

Uma implicação lógica dessa característica fundamental é que a dinâmica 
de um objeto quântico depende, essencialmente, de como ele foi preparado num 
certo instante de tempo considerado como inicial. Podemos definir a preparação 
de estado como a produção sistemática de uma ou mais propriedades dinâmicas 
de um dado objeto. Na Física Clássica, a preparação de um determinado estado 
significa o estabelecimento das condições iniciais do objeto, definido por uma 
posição e uma velocidade (ou momentum linear) iniciais bem definidas. Ou uma 
onda eletromagnética pode ser preparada com uma determinada amplitude, e com 
freqüência, fase inicial e polarização bem definidas. 

Na MQ existem limitações intrínsecas sobre quais propriedades dinâmicas 
bem definidas podem ser simultaneamente atribuídas (ou preparadas) a um objeto 
quântico na preparação de estado. Mais tarde, veremos que isso tem uma ligação 
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íntima com o Princípio da Incerteza de Heisenberg (1927). Em sua versão mais 
conhecida, esse princípio enuncia que nenhum objeto quântico pode possuir 
valores bem definidos de posição e de momentum linear, ao mesmo tempo. Tal 
limitação não é decorrência da nossa ignorância sobre o valor preciso de uma 
determinada propriedade dinâmica do objeto, mas uma limitação intrínseca 
decorrente de sua natureza quântica. No mundo microscópico, os aspectos 
corpuscular e ondulatório dos objetos são características ditas complementares, o 
que é expresso no formalismo da mecânica quântica pelas relações de incerteza 
de Heisenberg: se dois atributos dinâmicos (observáveis) são representados por 
dois operadores matemáticos A e B que, atuando sobre funções complexas (que 
representam o estado quântico do objeto . ou sistema composto quântico) não 
comutam um com o outro, pode-se mostrar que 

h 
L1AL1B ~ -. 

2 

Esta desigualdade é apenas um tipo de relação de incerteza. Os termos L1A e 
L1 B representam as incertezas acerca dos valores assumidos pelos atributos ou 
observáveis A e B, respectivamente. 

A entidade que descreve matematicamente o estado de um sistema 
quântico e, conseqüentemente, que provê todo o conhecimento que podemos 
obter dele, é a sua função de onda tp, uma função complexa de coordenadas e 
do tempo. Essa denominação, por razões históricas, provém da Física Clássica, 
onde é usada para a função com a qual descrevemos a forma espacial de uma 
onda num determinado instante de tempo. No contexto clássico, portanto, trata-se 
de uma função real das coordenadas espaciais e do tempo. No caso da Mecânica 
Ondulatória de Schrõd inger, a função de onda é, em geral, uma função complexa 
das coordenadas dos objetos quânticos que formam o sistema, e do tempo. 
Portanto, ela não possui um significado físico imediato. Na interpretação proposta 
em 1926 pelo físico alemão Max Born (1882-1970), é ao módulo ao quadrado da 

função de onda, !'PI 2 = tp * tp, - uma quantidade real, portanto - que podemos 

atribuir um significado físico: ela é a densidade de probabilidade de encontrar o 
objeto ou sistema quântico com determinados atributos dinâmicos num dado 
instante de tempo. A palavra densidade é empregada aqui no sentido de que ela 
nos informa sobre a maneira como a probabilidade está distribuída, ou espalhada, 
pelo espaço. Para entender o que isso significa mais concretamente, considere, 
por exemplo, que o sistema quântico seja uma simples partícula microscópica. 
Tome um certo ponto do espaço, cuja posição é especificada por um vetor posição 
r. Uma vizinhança infinitesimal deste ponto é constituída, por exemplo, por uma 
região cúbica infinitesimal, com lados de comprimentos infinitesimais dx, dy e dz e 
volume infinitesimal d3r = dx dy dz, centrado no ponto considerado. Então, de 
acordo com Max Born, a probabilidade de encontrar a partícula nessa vizinhança 
num determinado instante de tempo t é dada por 
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P *(r,t)P (r,t) cfr 

Para tornar isto ainda mais concreto, consideremos um elétron atômico com 
energ ia e momentum angular bem definidos em qualquer instante de tempo, 
preparado num auto-estado quântico de energia e momentum angular em um 
certo instante inicial. Sua função de onda continua sendo um auto-estado de 
energia e momentum angular nos instantes futuros, pelo fato (a) de ele estar 
ligado ao núcleo atômico por um campo de forças conservativo (que conserva a 
energia mecânica), (b) deste campo ser estático (que não muda com o tempo) e 
(c) de ele ser do tipo central (dependente apenas da distância do elétron ao 
núcleo, considerado como uma partícula). Se obtivermos o módulo ao quadrado . 
desta função de onda, obteremos uma função real dependente apenas de 
posição, que é a densidade de probabilidade quântica do elétron quando este tem 
uma energia bem definida de um nível de energia. Podemos representar 
graficamente esta função em três dimensões, em torno de um ponto central que 
representa o núcleo atômico, sombreando o entorno do ponto central com uma 
tinta, de cor cinza digamos, cuja densidade de pigmentos seja proporcional ao 
módulo ao quadrado da função de onda do orbital. O que obteremos é uma 
"nuvem de probabilidade": onde ela é mais escura, mais chance temos de 
encontrar o elétron numa determinada medição de sua posição. É isso o que 
costumamos ver, nos livros de química, denominado de orbital atômico, onde os 
atributos energia (nível de energia) e momentum angular (além de outros) estão 
bem definidos. 

Nem sempre um atributo físico bem definido está quantizado, embora 
certos atributos sejam sempre quantizados. Um elétron, por exemplo, possui um 
spin que é sempre quantizado, mas o mesmo não acontece com o seu momentum 
angular orbital ou sua energia mecânica. Estes atributos estão quantizados 
apenas quando o elétron se encontra ligado ao núcleo atômico, de forma que sua 
existência está limitada, ou confinada, a uma região finita do espaço (o interior do 
átomo). Chamamos este tipo de estado de "estado ligado". Todo estado 
correspondente a uma situação de confinamento espacial do objeto quântico é um 
estado ligado. Mas um elétron pode não estar confinado por um campo de forças, 
embora possa não estar livre totalmente. Ele pode, por exemplo, estar se 
movendo pelo espaço e sendo, ao mesmo tempo, desviado por uma carga pontual 
negativa, por exemplo. Neste caso, dizemos que o elétron se encontra em um 
estado não-ligado, ou estado de espalhamento. Quando se encontra num estado 
deste tipo, os atributos energia, momentum linear e momentum angular, embora 
possam estar bem definidos (ou não), não estão quantizados. Ou seja, podem 
assumir valores dentro de uma faixa contínua. 

Para um estado ligado, dada a quantização de certos atributos físicos do 
objeto quântico, é possível rotular ou classificar o estado através de um conjunto 
de números inteiros, denominados, por razões históricas, números quânticos. Isto 
nos é familiar na Física Atômica, onde o estado de um elétron ligado ao núcleo 
atômico pode ser especificado por um pequeno conjunto de números quânticos 
(principal, orbital, número quântico magnético orbital, número quântico de spin) . 
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Entretanto, quando o elétron estado não estiver ligado a um núcleo e um 
determinado atributo não estiver quantizado, obviamente não faz sentido algum 
em usar um conjunto de números inteiros para classificar completamente o 
estado, pois os atributos em questão não são múltiplos inteiros de um quantum. 

Vamos retornar a questão da densidade de probabilidade quântica. Se 
quisermos obter a probabilidade de encontrar a partícula numa determinada região 
finita (e não infinitesimal) do espaço, n' temos que calcular a integral da 
densidade ao longo daquela região, ou seja 

J lJI *(r,t)lJI (r,t) cfr 
n 

Como a partícula deve ser detectada com certeza em algum lugar qualquer do 
espaço inteiro ( n = R3 ), então a integral da densidade de probabilidade em 
todo o espaço deve ser igual à unidade: 

J lJI *(r,t)lJI (r,t) cfr = 1 
R' 

Essa relação é conhecida como condição de normalização e dizemos, então, que 
a função de onda está normalizada. Na verdade, a integral acima só é finita 
quando a função de onda corresponder a um estado ligado. Dizemos, então, que 
um estado ligado é normalizável ou de norma finita. Estados de espalhamento são 
estados de norma infinita, ou não-normalizáveis. Isto é algo que muitas vezes é 
negligenciado nos livros didáticos, passando ao leitor a impressão de que, 
sempre, a integral acima pode ser levada a assumir um valor unitário por meio de 
uma constante apropriada multiplicada pela função de onda. 

Em resumo, tudo isso constitu i o que poderíamos chamar de interpretação 
estatística ou probabilística da MQ, em sua versão ondulatória. Ela é a base sobre 
a qual foi construída a chamada doutrina de Copenhague, que constitui a 
ortodoxia em MQ. 
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FÓTONS 

O efeito fotoelétrico e a luz segundo Einstein 
(JavaApplet sobre o efeito fotoelétrico em: 
www. se. ehu. eslsbweb/fisica/cuantica/fotoe/ectricolfotoelectrico. htm) 

Ironicamente, foi durante a realização dos experimentos de Hertz para a 
detecção experimental das ondas eletromagnéticas (1887), com a conseqüente 
corroboração da ótica ondulatória clássica (Eletromagnetismo de Maxwell), que o 
efeito fotoelétrico foi observado pela primeira vez. Qualquer morador de uma 
cidade moderna hoje em dia se depara cotidianamente com o efeito, empregado 
nas células fotoelétricas 1, mas o que nos parece vulgar agora naquela época 
causou espanto, e acabou contribuindo decisivamente para o surg imento da teoria 
quântica como a teoria capaz de explicar o funcionamento do mundo 
microscópico. 

Para gerar as ondas eletromagnéticas, Hertz produzia descargas elétricas 
entre dois eletrodos metálicos (a "antena" emissora) e detectava-as através do 
aparecimento também de faíscas entre um par idêntico (a "antena" receptora). Ele 
acabou notando que a faísca nos eletrodos receptores era produzida mais 
facilmente sempre que os mesmos estavam expostos à luz. (Verificou-se 
posteriormente ser preciso usar luz ultravioleta para todos os metais, com exceção 
dos metais alcalinos.) Mais tarde, o efeito fotoelétrico começou a ser investigado 
mais detalhada e quantitativamente por vários cientistas, especialmente por P. 
Philip Lenard (1862-1947), por volta de 1899, com o emprego de uma montagem 
experimental especialmente projetada para tal, parecida com a que é mostrada 
esquematicamente na figura 6. 

LUZ 
/// 

..... 
Fotoelétron 

Figura 6: Arranjo experimental do efeito fotoelétrico. 

1 Veja, por exemplo, o artigo "Ensinando Física Moderna no Segundo Grau: Efeito Fotoelétrico, 
Laser e Emissão do Corpo Negro", Cad. Cal. Ens. Fis. V. 15, no. 2, 121-135, agosto de 1998. 
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À primeira vista, o efeito fotoelétrico não constituía surpresa alguma, pois, 
afinal de contas, ondas luminosas transportam energ ia, e parte dela poderia ser 
absorvida pelos elétrons do metal, promovendo sua ejeção do material (elétrons 
que passaremos a denominar de fotoelétrons), para formar uma corrente elétrica 
(ou uma descarga elétrica, no caso observado por Hertz). Mas quando se 
observaram os dados mais de perto, começou a surgir uma série de fatos que 
contradiziam radicalmente a explicação fornecida pela física clássica. Eram três os 
fatos mais importantes: 

1 º) Dentro da precisão experimental de que então se dispunha, não parecia haver 
um intervalo de tempo entre a chegada da luz ao metal e a ejeção dos 

· fotoelétrons. Isso não podia ser explicado com base na teoria eletromagnética, 
pois a energ ia transportada pela onda deveria se distribuir entre uma quantidade 
enorme de elétrons mais ou menos livres e átomos do metal, de modo que seria 
necessário esperar um certo intervalo de tempo até que um determinado elétron 
acumulasse toda a energia de que precisava para escapar dos campos 
eletrostáticos na superfície do metal. Por exemplo, cálculos estimativas realizados 
para uma placa de sódio sobre a qual incidia luz violeta com intensidade de 10-6 
Watt/m2 indicavam que seria necessário esperar cerca de 107 s, quase um ano!, 
para que um único elétron acumulasse a energia para escapar do metal. 

2°) A distribuição medida da energia cinética dos fotoelétrons independia da 
intensidade da luz. O valor máximo da energia cinética dos fotoelétrons, por 
exemplo, mostrava isso. Essa informação podia ser obtida invertendo-se a 
polaridade da bateria na figura acima, fazendo com que a placa coletora de 
elétrons (cargas negativas) passasse a repeli-los, de modo que somente aqueles 
elétrons mais energéticos conseguiam atingir a placa e estabelecer uma corrente. 
Por isso a figura 7 representa graficamente a corrente elétrica se estabelecendo 
somente para uma voltagem reversa superior a um valor mínimo VF, o potencia/ de 
freamento. Mas o valor a ser ultrapassado independia da intensidade da luz, o que 
significava que a energia cinética máxima adquirida pelos fotoelétrons era 
independente da intensidade luminosa. Ora, se a energia cinética mínima 
adquirida pelos elétrons provém da onda eletromagnética, e se a energia que esta 
é capaz de comunicar depende da intensidade luminosa, então a energia cinética 
máxima dos elétrons deveria depender da intensidade luminosa! 

I~ 

__,.. V 

Figura 7: Corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada. 
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3°) Para um mesmo metal, o valor crítico Vp era o mesmo para todos os valores 
de intensidade, mas dependia proporcionalmente da freqüência da luz incidente 
(figura 8). 

3 -2 -1 

Ultravioleta (f = 1015
Hz) 

Violeta (f = 1015
Hz) 

Amarelo (f= 1015 Hz) 

2 3 4 5 
----.. V (volt) 

Figura 8: O potencial de freamento depende da freqüência da luz incidente. 

4°) Abaixo de um certo valor crítico de freqüência luminosa, fo, não havia emissão 
alguma de elétrons. Além disso, para luz com freqüência superior a um certo valor, 
a energia cinética máxima dos fotoelétrons, proporcional ao potencial de 
freamento, dependia linearmente de f, como ilustrado na figura 9. 

2 

'--~-'-~~---<.~~~~-- { 

W1 W2 
h h 

Figura 9: Freqüências de corte e dependência linear do 
potencial de freamento com a freqüência. 

Como explicar tudo isso se a energia cedida pela luz aos fotoelétrons, de 
acordo com o Eletromagnetismo de Maxwell, independia da freq üência da luz? 
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Einstein, 1905 

Albert Einstein ( 18791955) propôs uma explicação para o efeito elétrico 
que, de certa forma, "ressuscitava" a teoria corpuscular da luz, embora de uma 
forma inteiramente revolucionária. Cinco anos antes, em 1900, o físico alemão 
Max Planck havia introduzido uma hipótese estranha à Física Clássica para 
explicar teoricamente a curva da radiação emitida por um corpo negro em 
equilíbrio térmico, como função do comprimento de onda das várias componentes 
luminosas que formavam .a luz total emitida. A hipótese era de que, dentro da 
cavidade que constituía efetivamente o corpo negro, as ondas eletromagnéticas 
trocavam energia com as paredes da cavidade de forma descontínua; ou seja, as 
trocas se dariam sempre em valores de energia (E) que eram múltiplos inteiros de 
um mínimo de energia (E0), que Planck havia denominado de quantum (plural: 
quanta), o qual era proporcional à freqüência (f) da radiação envolvida: E = n Eo, 
onde n = 1, 2, 3, 4, .... , e Eo = h fera o valor do quantum de energia. Esta é a hoje 
famosa relação de Planck, onde h, a constante de Planck, tem valor igual a 6,67 
X 10·34 J.S. 

Einstein usou esta relação para explicar o efeito fotoelétrico, mas deu uma 
interpretação nova para o que Planck havia originalmente proposto: agora não 
apenas as trocas de energia entre uma onda eletromagnética e as paredes da 
cavidade são consideradas descontfnuas, mas a própria onda seria formada por 
"pacotes" ou quanta de energia Eo = h f, com a energia total da onda sendo igual 
ao número n de quanta que a constituíam. Ou seja, a luz seria formada por 
"corpúsculos", ou "partículas" de luz, que mais tarde foram denominados fótons 
[nome cunhado, em 1926, pelo físico Gilbert Newton Lewis (1875-1946)]. Um fóton 
é um quantum de luz, com sua energia dada por Eo = h f. 

Com essa hipótese, Einstein conseguiu uma explicação para os quatro 
fatos intrigantes, ou anomalias, listados antes. O primeiro deles, por exemplo, era 
automaticamente explicado pelo fato de que um elétron do metal não precisava 
mais "esperar'' um longo intervalo de tempo para ir acumulando continuamente a 
energia cinética suficiente para escapar do metal, pois podia obter toda a energ ia 
de uma só vez, descontínuamente, absorvendo um fóton inteiro e sua energia. A 
intensidade de uma componente luminosa de freqüência f seria proporcional ao 
número de fótons incidentes, por unidade de tempo e por unidade de área. Ou 
seja, o quadrado da amplitude da onda eletromagnética, de acordo com Einstein, 
era proporcional ao número de fótons daquela freqüência incidindo por unidade de 
tempo e por unidade de área. Com isso, ficavam explicados também o segundo e 
o terceiro fatos intrigantes, mencionados antes: a energia cinética máxima que um 
fotoelétron poderia ter após sua ejeção do metal era igual à energia do fóton 
absorvido, menos uma determinada quantidade de energia mínima (Em. cujo valor 
depende do particular metal utilizado nas placas) que ele teria de perder a fim de 
escapar dos campos eletrostáticos atrativos na superfície do metal. Ou seja, 

T = h f - Em 
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Observe que esta relação explica a curva mostrada na figura 9. O valor Tmax 
era possuído apenas por aqueles elétrons que já dispunham de uma energ ia 
cinética (devido à agitação térmica) praticamente igual a Em, antes da absorção do 
fóton (Tmax = h f). Não adiantava iluminar com luz mais intensa, isto apenas 
aumentava o número de fótons incidentes e, conseqüentemente, o de elétrons 
emitidos, de maneira que a corrente de saturação produzida era, de fato, 
proporcional à intensidade luminosa. Também se compreendia porque não ocorria 
emissão alguma de elétrons quando a luz incidente tinha freqüência inferior a um 
determinado valor crítico: corno a energia de cada fóton dependia da freqüência 
clássica da luz, a energia cinética do elétron e seu valor máximo também. Se a 
freqüência fosse muito baixa, simplesmente não haveria emissão; os fótons que 
formavam a luz, cada qual sendo absorvível por um único elétron, não dispunham 
da energia necessária para ceder, e com isso "pagar a passagem para a 
liberdade" do elétron, Em, "cobrada" pelo metal. A única alternativa era que a 
emissão ocorresse, então, pela absorção de um grande número de fótons por um 
mesmo elétron, provavelmente em seqüência, fazendo com o que o caráter 
descontínuo das trocas de energia ficasse mascarado e não fosse notado. A 
emissão, neste caso, era parecida com o previsto pela física clássica: seria 
preciso esperar um longo tempo para que houvesse a emissão. 

Embora a teoria explicasse o efeito fotoelétrico de urna maneira cristalina e 
extremamente simples, a hipótese de Planck continuava sendo apenas isso, uma 
especu lação, e que parecia ser um mero truque matemático feito apenas para 
conseguir obter a curva da radiação do corpo negro e, agora, o efeito fotoelétrico. 
Sendo que, corno vimos, Einstein ainda havia introduzido um ingrediente novo, e 
ainda mais chocante, ao afirmar que a própria luz (ou, de modo mais geral, 
qualquer radiação eletromagnética) era corpuscular, contradizendo de modo 
radical o Eletromagnetismo de Maxwell, tão bem sucedido até então na explicação 
da natureza. De fato, por quase duas décadas a comunidade dos físicos de 
renome relutou fortemente em aceitar tais hipóteses. Foi somente em 1923, com o 
anúncio dos resultados de experimentos realizados pelo físico norte-americano 
Arthur Holly Compton (1892-1962) e sua equipe (entre 1919 e 1923), que este 
panorama começou a mudar e a realidade do fóton começou a ser aceita. 

Os Experimentos de Compton 
( J avaAppl et: www. se. ehu. es/sbweb/jis icalcuant ical compton/Compt on. htm) 

O que Cornpton comprovou foi o que se chama hoje de "efeito Cornpton": 
quando a luz é espalhada por elétrons livres ou quase livres, sua freqüência 
diminui em uma quantidade que depende do ângulo de espalhamento. Na 

o 

verdade, Compton usou raio-X incidente com comprimento de onda de Âo = O, 7 A , 

e mediu a variação ocorrida no comprimento de onda da radiação espalhada, 
11,i = ,i - ..1u, que se denomina agora deslocamento Compton. Esse efeito, por si 
só, seria mais um resultado experimental a questionar a física clássica 
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(Eletromagnetismo e Mecânica Newtoniana), a qual previa o espalhamento da luz 
envolvendo trocas de energia contínuas (trabalho realizado pela força de interação 
campo-carga): a onda eletromagnética chega e interage com a carga eletrônica, 
gerando uma força eletromagnética que realiza trabalho sobre a carga, fazendo-a 
oscilar e ganhar energia continuamente, ao mesmo tempo em que, como previsto 
por Maxwell, uma carga acelerada irradia ondas eletromagnéticas de volta, que 
constitui a luz "espalhada". Mas atenção!, de acordo com Maxwell, as ondas 
emitidas ("espalhadas") deveriam ser de mesma freqüência (ou muito próxima) da 
luz incidente e, portanto, o espalhamento não deveria alterar a freqüência da luz. 

Compton obteve o deslocamento LU em boa concordância com o previsto 
teoricamente (por ele mesmo e, independentemente, por Debye). A análise 
baseia-se em duas hipóteses aceitas como verdadeiras: (a) que a luz comporta-se 
como um feixe de quanta e (b) que a energia e o momentum são conservados 
durante o espalhamento. A absorção de um fóton pelo elétron e a emissão de 
outro com freqüência menor (troca de energia com o elétron) é tratada como uma 
"colisão", ou seja, um evento bem definido no tempo e de curta duração, mas 
durante o qual atuam forças impulsivas (e não uma colisão entre bolinhas!). 

As contas são feitas usando as equações obtidas da conservação da 
energia e do momentum relativísticos, pois os fótons incidentes nos elétrons 
quase-livres são de Raios X, muito energéticos e capazes de acelerar os elétrons 
a velocidades relativísticas. Antes da colisão, o fóton tem energia e momentum 
linear dados por 

Eor 
Poy = - uo 

e 
e hc 

Eor = hfo = -, 
~ 

onde u0 é o vetor unitário da direção do fóton incidente. Note que usamos a 
relação, conhecida do eletromagnetismo de Maxwell, entre o módulo do 
momentum da onda eletromagnética e sua energia (equação da esquerda), bem 
como a relação de Planck, juntamente com a relação entre a freqüência e o 
comprimento da rad iação eletromagnética (equação da direita). O elétron se 
encontra inicialmente em repouso, de modo que não possui momentum ainda e 
sua energia é simplesmente a energ ia de repouso, ou seja, mec2

, onde me é a 
massa do elétron. 

Detector 

Radiação incidente 

Elétron 
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Figura 10: Montagem experimental de Compton. 

0 (E, p) 

Figura 11 : Espalhamento de Compton (figura retirada de Nussenzveig, 1998). 

Após a colisão, o fóton espalhado de um ângulo e possui momentum e 
energ ia dados por 

Er 
Py =- u 

e 
e E = hf = hc 

1 Â. ' 

onde u é o vetor unitário da direção do fóton espalhado, enquanto f e A. são, 
respectivamente, sua freqüência e seu comprimento de onda; e o elétron adquiriu 
momentum p e sua energia mudou para E. Portanto, a conservação da energia é 
expressa por 

(13) 

ao passo que a conservação do momentum é expressa por 

E E 
~ uo = - 1 u+p. (1 4) 
e e 

Temos ainda uma terceira equação para usar, a que relaciona a energia e o 
momentum relativísticos, 
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Da equação (1 3), obtemos 
E2 = (E - E + m c2 

)
2 

Oy r e 

= (E07 - E
7

)2 + 2(E07 - E7 ) mec2 + (mec2)2, 

ou seja, 

Usando agora a relação (1 4), obtemos 

p2 c2 = (E0 1 - E,)2 + 2(E0 .. - E7 ) mec2
. 

Desenvolvendo o quadrado da diferença do lado direito desta expressão e usando 
a equação (1 4) no lado esquerdo, obtemos após algumas simplificações 

E0 , E
1 

(1-cos B) = (E0 ,- E
7

) mec2
, 

ou ainda, 

donde, finalmente, se obtém a relação de Compton, 

O fator (h I m6 c) tem unidade de comprimento e recebe o nome de comprimento 
de onda de Compton. 

Numa série de experimentos cuidadosamente realizados e repetidos, entre 
1919 e 1923, Compton e sua equipe mediram a intensidade da radiação 
espalhada (J), num determinado valor de ângulo de espalhamento, em função do 
comprimento de onda, obtendo gráficos I x À. A figura 12 mostra alguns desses 
gráficos, correspondentes a alguns valores de ângulo de espalhamento. O pico 
principal tem um máximo posicionado exatamente no comprimento de onda 
indicado pela relação de Compton acima. 
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Figura 12: Os gráficos obtidos por Compton. 

A radiação espalhada também continha componentes de freqüências 
próximas de Ào, formando um pico secundário com máximo exatamente nesta 
freqüência. Isso podia ser expl icado como resultado não do espalhamento dos 
fótons por elétrons livres, ou quase-livres, mas por aqueles firmemente ligados aos 
átomos, de modo que a inércia da partícula material não era simplesmente a do 
elétron, mas uma muito maior, a de um átomo inteiro. Neste caso, a massa que 
deve entrar na fórmu la de Compton para o deslocamento do comprimento de onda 
(compondo o que chamamos antes de comprimento de onda de Compton) é a do 
átomo inteiro. Compton utilizou um alvo de grafite, cujo átomo de carbono tem 
massa quatro ordens de grandeza maior do que a de um elétron livre, de modo 
que, neste caso, o deslocamento de Compton é desprezível. Uma explicação 
análoga dá conta da largura dos picos. O pico principal, por exemplo, apresenta
se com uma determinada largura porque, de fato, a maioria dos elétrons que 
interagem com os fótons não se encontra realmente livre, mas fracamente ligada 
aos átomos de carbono, de maneira que a massa efetiva que deve comparecer no 
denominador do comprimento de onda de Compton não é exatamente a do 
elétron, mas maior, por ter de representar, pelo menos parcialmente, a inércia do 
átomo inteiro. 

Corroborando a interpretação dada ao experimento por Compton e sua 
equipe, em 1950 se detectou os elétrons de recuo, utilizando radiação gama com 
fótons de 2,6 Mev. Também foi comprovado experimentalmente, em 1955, que o 
elétron de recuo e o fóton espalhado emergem simultaneamente, dentro de uma 
precisão da ordem de 10-11 segundos. 

Os resultados do experimento de Compton causaram grande sensação na 
comunidade de físicos. A partir daí, poucos duvidariam seriamente da existência 
do fóton e do caráter corpuscular da luz, embora também não pudessem duvidar 
de seu caráter ondulatório, como descrito pelo Eletromagnetismo de Maxwell, já 
então corroborado por uma vasta base empírica. Passou-se, então, a falar em 
dualidade onda-partícula para a luz. A publicação das descobertas de Compton 
serviram de inspiração para francês Louis de Brog lie, que na época estava 
desenvolvendo seu doutorado em Física, que propôs que as partículas 
microscópicas que formam a matéria também possuíssem propriedades 
ondulatórias. 

A seguir, é proposta uma atividade virtual que, basicamente, explora a 
distinção entre os regimes clássico e quântico. 
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Atividade Virtual: O lnterferômetro de Mach-Zehnder 
(www. physik. uni-muenchen .de/didaktik/Computer/interfer/interfere. html) 

Esta atividade deverá ser desenvolvida com o programa correspondente, 
que pode ser obtido gratuitamente no site acima. O programa simula o 
funcionamento do interferômetro de Mach-Zehnder, esquematizado na Figura 13. 
Esse aparelho foi desenvolvido por volta de 1892, independentemente, pelo físico 
alemão Zehnder e pelo físico austríaco Ludwig Mach, filho do famoso 
epistemólogo da ciência Ernst Mach. 

(b) 

Figura 13: O interferômetro de Mach-Zehnder (1892): (a) como referido no texto 
intitulado Subsídios (logo após o roteiro exploratório) e (b) como aparece no 

monitor do computador (simulador). O detector D1 foi substituído, no software, 
por uma tela branca, e a saída 2 (e D2) não está representada no programa. 
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Roteiro Exploratório 
1) Com o software aberto, identif ique o caminho seguido pelos raios luminosos. Isso é 

i lustrado com uma animação de uma seqüência de frentes de ondas planas da luz, 
bastando clicar WAY O,F RAYS. Para iniciar o programa, clique o botão STARTING. 

2) Identif ique onde estaria a segunda saída do interferômetro (que não é mostrada no 
software). Identifique também os dois separadores de feixe (espelhos semi
espelhados). 

3) Ligue a fonte na opção LASER. Observe o que aparece na tela do interferômetro. 
Tente explicar o que você vê, sabendo que uma reflexão em um espelho introduz um 
deslocamento de fase na luz correspondente a um quarto de comprimento de onda da 
mesma2

. 

4) O que seria vi sto numa tela colocada na segunda saída do interferômetro (não 
mostrada no programa)? 

5) Tente explicar como a interferência luminosa pode levar à formação do padrão com a 
forma observada. 

6) Se retirássemos do interferômetro o segundo semi -espelho e se um feixe luminoso de 
intensidade I 0 incidisse no aparelho, que intensidade você esperaria medir em cada uma 
das safdas do mesmo? 

7) A partir de meados da década de 1980, os avanços tecno lógicos tornaram possível 
implementar fontes luminosas que operam em regime (quântico) monofotônico, quando a 
intensidade é tão baixa que apenas um fóton é emit ido pela fonte de cada vez3

• Ligue a 
fonte luminosa em regime monofotônico (opção SINGLE PHOTONS). Observe o que 
aparece na tela. 

8) A partir do que se observa na tela, como se manifesta o comportamento corpuscu lar 
(comportamento de partícula) de cada fóton? Como se manifesta o comportamento 
ondu latório, quando o número de fótons emit idos já atingiu um valor muito grande? 
Compare o padrão que vai se formando na tela com o padrão que era observado com a 
fonte na opção LASER. 

9) Co loque um detector num dos braços do interferômetro. Observe que aparecem dois 
contadores, um que registra o número de fótons emit idos pela fonte, até um dado 
instante, e outro que registra o correspondente número de fótons que seguiram pelo 
braço onde fo i colocado o detector. Observe também que uma luzinha acende na fonte, 
sempre que esta emite um fóton, e também no detector, sempre que o mesmo registra 
um fóton. O que se observa? 

10) Clique uma vez no botão SPEED. Observe a contagem dos detectores. O que se pode 
concluir? 

11) Observe o padrão de impactos na tela. Ele revela interferência? Por quê? O que fez o 
detector? 

12) Clique no botão RESET. Co loque um segundo detector no outro braço do aparelho. 
Ligue a fonte na opção SINGLE PHOTONS. O que se observa nos contadores dos 

2 Isso é demonstrado, por exemplo, no artigo Phase shift between the transmitted and the reflected 
optical fields of a semiref/ecting /oss/ess mirror is 7t / 2, Vittorio Degiorgio, Am. J. Phys. 48 (1 ), 81 -
82, janeiro de 1980. 
3 Veja os artigos de Hohg, C. K. & Mandei, L., em Phys. Rev. Lett. 56, 58 (1 986), e ô de Grangier, 
P. , Roger, G. & Aspect, A. , em Europhysics Letters 1, 173 (1986). 
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detectores e nas luzinhas dos detectores e da fonte? E na tela? Clique uma vez na 
opção SPEED. O que se observa nas contagens dos detectores? 

13) Para um fóton individual, descreva como se comporta um separador de feixe. Relacione 
sua resposta com o fato de que o separador de feixe é um semi-espelho que divide um 
fe ixe luminoso em dois de igual intensidade. 

14) Se um fóton atravessa o aparelho de cada vez, como você acha que a "doutrina de 
Copenhaguen" explica a formaçéfo do padrão de interferência observado na tela? (Dica: 
o padrão não foi formado pela interferência entre diferentes fótons; pois apenas um 
atravessa o interferômetro e chega à tela de cada vez, sempre/ Se um fóton interfere, 
é consigo mesmo.) 

15) Agora vamos começar a trabalhar com os polaróides. Coloque um primeiro polaróide 
(POLFIL TER 1) num dos braços do interferômetro. Ligue a fonte na opção SINGLE 
PHOTONS. Qual o padrão observado na tela (depois de esperar que um número muito 
grande de impactos se acumule)? 

16) Coloque, agora, um segundo polaróide no outro braço (POLFIL TER Z). Por default, os 
eixos de polarização dos dois estarão alinhados (os dois a 90º). O que se observa na 
tela (novamente, para um número grande de impactos)? 

17) Gire o eixo de um dos polaróides em 45° e veja o que acontece com o padrão na tela. O 
que mudou em relação ao padrão anteriormente observado? Tente expli car o que se vê. 

18} Cada fóton é detectado, na tela, como um objeto locali zado, que possui o atributo 
posição. É natural, então, perguntar: no interferômetro, o fóton também possui a 
propriedade posição como um atributo bem definido? Tente propor uma maneira de 
realizar isto usando os polaróides. 

19) Uma maneira de descobrir por qual dos braços passa cada fóton é usar dois polaróides, 
um em cada braço, com os eixos cruzados em 90°. Dessa maneira, se o fóton passar por 
um dos braços apenas, terá necessariamente que emergir do interferômetro com sua 
polarização dada pelo eixo de polarização do polaróide que se encontra naquele braço. 
Então tudo o que temos que fazer é colocar algum aparato na saída do interferômetro 
capaz de reve lar o estado de polarização do fóton emergente. Uma maneira de realizar 
isso, com nosso software, é usar um terceiro polarizador colocado entre a safda do 
aparelho e a tela. Se seu eixo de polarização for paralelo ao de um dos dois outros 
polaróides nos braços, e le será necessariamente paralelo a um e ortogonal ao outro. t>e 
maneira que o fóton que chegar à tela terá passado necessariamente pelo braço 
onde se encontrava o polaróide com eixo paralelo ao do terceiro polarólde (o fóton 
que passou pelo outro braço não pode alcançar a tela). Podemos implementar essa idéia 
no software. Vamos realizar essa experiência virtual para descobrir por onde passou o 
fóton. 

20) Gire o eixo de polarização do primeiro polaróide (POLFIL TER 1) para Oº (ou 360°), 
co loque o terceiro polaróide na saída do interferômetro e gire seu eixo para que fique 
paralelo ao do primeiro polaróide (Oº ou 360º). Ligue a fonte em regime monofotônico e 
espere até que se acumule um número muito grande de impactos na tela. Que padrão 
você observa? Repita o experimento usando o LASER (regime clássico) e observe o que 
se vê na tela. Os padrões são os mesmos nos dois casos? 

21) O que o resultado obtido no experimento até agora significa para nosso modelo mental 
do fóton como um objeto que possui o atributo posição dentro do interferômetro? 
Quando observamos um padrão de interferência na tela, os fótons possuíam este 
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atributo dentro do interferômetro? E quando não se observa um padrão de 
interferência? Por quê? {Dica: se os fótons possuíssem o atributo posição quando 
dentro do aparelho, então cada fóton só poderia interagir com um dos polaróides nos 
braços do aparelho, certo? Mas isso não se sustenta. Pois para o fóton "saber" se ele 
está destinado a atingir a tela onde, antes de termos cruzado os eixos dos polaróides, 
havia um mfnimo de interferência e não chegava luz, ele teria que dispor da informação 
sobre os eixos de polarização de ambos os polaróides, e não apenas daquele pelo qual 
ele teria passado, de acordo com o modelo mental de partfcula possuidora do atributo 
posição). 

22) Uma objeção óbvia ao argumento do parágrafo anterior é que o fóton poderia ter se 
dividido em duas partes no primeiro separador de feixe , atravessado o aparelho e , de 
alguma forma, ter finalmente recombinado-se no segundo separador de fe ixe. Como se 
poderia verificar se isso é verdade ou não? 

23) Substitua os dois polaróides dos braços do aparelho por dois detectores de fótons. 
Esses detectores estão posicionados, perpendicularmente, exatamente sobre o eixo 
central de cada braço do interferômetro. Verifique se os dois detectores registram 
simultaneamente a entrada de cada fóton individual no aparelho. O que você observa? 
(lembre-se de que, quando o detector absorve um fóton, uma luzinha acende no lado do 
mesmo.) 

24) Retornando ao tema da questão 2, com os dois semi-espelhos presentes no 
interferômetro e dois detectores de fótons, Dl e D2, colocados, respectivamente, 
sobre o e ixo central das saídas 1 e 2 do aparelho, qual seria a probabilidade de fóton 
ser detectado por Dl? E por D2? 

25) Com respeito à questão anterior, o que poderia acontecer com a referida 
probabilidade se Dl e D2 fossem deslocados em relação ao eixo central de cada braço? 

26) Este item você só estará apto a responder depois que tiver lido as seções 
"Superposição de Estados" e "O processo de Medição em Mecânica Quântica", 
apresentadas mais adiante. Considerando a interpretação de Copenhaguen da Mecânica 
Ondulatória, usando o Princípio da Superposição Linear de Estados bem como o 
Postulado da Redução de Estados, tente dar uma explicação para o que ocorre com o 
estado do fóton quando tentamos descobrir por qual dos braços e le passa. 

27) Se fosse possível modificar a posição dos semi-espelhos e dos espelhos no programa, 
ou retirá-los, como o arranjo experimental poderia ser alterado para verificarmos 
comportamento corpuscular para o fóton? 

Bibliografia Básica: 

1. "Teaching quantum mechanics on an introductory leve i", Rainer Müller & Hatmurt 
Wiesner, em Am. J. Phys. 70 (3), 200-209, março de 2002. 

2. "Interferometria, interpretaçcfo e intuição: uma introdução conceituai à física 
quântica", Osvaldo Pessoa Jr., Rev. Bras. Ens. Fis. Vol 19, no. 1, 27-48, março de 
1997. 
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Alguns Subsídios 

O primeiro componente do aparelho é um espelho semi-refletor ou semi
espelho (S1), também chamado de separador de feixe porque divide o feixe de luz 
incidente em duas partes de mesma intensidade, uma transmitida (T) e que segue 
pelo "braço" A do aparelho, outra que é refletida (R) e segue pelo outro "braço" 8 . 
Denominaremos esses feixes de feixes componentes. Portanto, se a intensidade 
do feixe incidente for lo, e se não houver perdas no interior dos espelhos (espelhos 
ideais), as intensidades dos feixes T e R serão iguais a 10 / 2. Cada vez que o feixe 
é refletido, ele sofre um deslocamento de fase, um atraso, digamos, o que 
corresponde a deslocamento de um quarto de comprimento de onda na luz 
(Degiorgio 1980). Em seguida, os dois feixes incidem sobre os espelhos comuns 
(E1 e E2), totalmente refletores e livres de perdas, cruzando-se novamente num 
segundo semi-espelho (S2). Finalmente, D1 e 0 2 são dois detectores 
fotossensíveis. 

A primeira vista, pode-se pensar que cada detector mediria 50% da 
intensidade do feixe original. O que se observa, no entanto, é que, se as 
distâncias percorridas pelos dois feixes-componentes são iguais, 100% do feixe 
original é detectado por 0 1, e 0% D2. Como isso é explicado pela Ótica Clássica? 
A explicação é que ocorre interferência construtiva dos dois feixes-componentes 
em D1, e interferência destrutiva em D2. Os dois feixes que chegam ao primeiro 
detector sofrem duas reflexões cada, uma delas num dos semi-espelhos e a outra 
num dos espelhos comuns; disso resulta que estão em fase ao se recombinarem 
no detector. Mas com os feixes que chegam ao segundo detector é diferente: um 
deles sofre três reflexões ao longo do braço 8, enquanto o outro sofre apenas 
uma, no braço A Disso resulta que existe uma diferença de fase correspondente a 
meio comprimento de onda entre eles, de modo que interferem destrutivamente 
entre si no segundo detector. Essa é exatamente a situação simulada no 
programa de computador, de modo que ele ilustra apenas o que acontece no 
primeiro detector, o segundo deles simplesmente sendo omitido (abrir o 
programa). Então, vamos nos concentrar, por enquanto, apenas com o que ocorre 
neste detector. Mais adiante voltaremos a tratar teoricamente da situação 
completa, que envolve ambos os detectores. 
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Na verdade, a situação é um pouco mais complexa, pois a luz dos feixes
componentes pode seguir caminhos diferentes mesmo que os dois braços do 
interferômetro sejam rigorosamente do mesmo comprimento. Isso ocorre porque a 
luz sofre dispersão, ou seja, os feixes "se abrem", como mostrado na figura 14. 

Figura 14: O feixe do laser tem uma certa largura e sofre uma 
pequena dispersão (abrindo-se ligeiramente), de modo que o feixe 

que acaba incidindo na tela tem uma largura considerável. 

Com o detector 1 substituído pela tela branca, como resultado da dispersão 
do feixe com as várias reflexões, num determinado ponto as ondas EM dos feixes 
podem se combinar construtivamente ou destrutivamente na tela, dando origem a 
um padrão de franjas de interferência análogas às que se obtém no experimento 
da fenda dupla de Young. A única diferença é que, como a dispersão dos feixes 
ocorre de maneira simétrica em torno dos eixos centrais dos dois braços do 
aparelho, o padrão de interferência acaba sendo formado por franjas circulares 
(simular com laser). Mas é a equação (10) que dá a intensidade percebida pelo 
olho em um determinado ponto da tela, como conseqüência da combinação, 
naquele ponto, de dois raios luminosos que percorrem caminhos diferentes por 
uma quantidade Llr. Além disso, é bom lembrar de que em toda esta análise, por 
simplicidade, estamos pressupondo que a fonte luminosa seja monocromática 
(onda harmônica com uma determinada freqüência e comprimento de onda). Se a 
luz da fonte contiver um certo número de comprimentos de onda diferentes (não 
for monocromática), o que se verá na tela é uma superposição de padrões de 
interferência, um para cada freqüência e, portanto, cada qual da cor 
correspondente à freqüência; todos estes padrões coloridos são muito parecidos, 
se as freqüências estiverem dentro do espectro visível, mas estarão ligeiramente 
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deslocados, de modo que a imagem total vista na tela é um padrão colorido e 
meio "borrado". 

De acordo com Einstein (1905), a luz é formada por corpúsculos ou quanta 
de luz, os fótons, que, no entanto, podem exibir comportamento tipicamente 
ondulatório, como a interferência. Vamos ver, então, o que acontece quando a 
fonte luminosa opera em regime quântico, com intensidade tão fraca que apenas 
um fóton incide no interferômetro de cada vez4

. Para realizar tais experimentos, é 
necessário que os detectores utilizados sejam extremamente sensíveis, capazes 
de detectar um único fóton de cada vez. Isso pode ser alcançado com um tipo de 
detector chamado de "fotomultiplicador", com eficiência de até 30%, ou seja, que 
detecta cerca de um terço dos fótons individuais que nele incidem. Neste regime, 
o interferômetro de Mach-Zehnder segue apresentando o mesmo comportamento 
clássico descrito anteriormente, com os dois detectores posicionados em lugar da 
tela: todos os fótons são detectados por D1, e nenhum por 0 2! (Este experimento 
foi realizado em 1986, na França; veja a segunda das duas referências 
mencionadas neste parágrafo). Portanto, voltemos ao nosso programa de 
computador, com uma tela fotossensível substituindo D1. Cada fóton que incide na 
tela imprime nela um ponto luminoso, que revela seu comportamento corpuscular. 
o fóton é detectado na tela como uma partícula (simular com fótons individuais). 
Inicialmente, os vários pontos luminosos parecem se distribuir ao acaso na tela, 
mas à medida que seu número vai aumentando, um padrão de interferência vai 
surgindo (simular para um grande número de fótons), com regiões de alta 
densidade de pontos de impacto (máximos de interferência) alternadas com 
regiões onde praticamente nenhum fóton chega (mínimos de interferência). 
Portanto, um grande número de fótons (mas com só um fóton atravessando o 
aparelho e chegando à tela de cada vez) incidindo na tela revela o caráter 
ondulatório subjacente ao fenômeno, através do padrão de interferência idêntico 
ao padrão de interferência obtido anteriormente com um feixe de laser (comparar 
o padrão da distribuição dos pontos na tela com o padrão de interferência obtido 
com o laser ligado). O resultado mostra que nem o modelo da luz como sendo 
formada simplesmente por partículas (fótons), nem aquele em que a luz é 
considerada simplesmente uma onda (ótica clássica) é suficiente para explicar os 
resultados experimentais. Para ser satisfatório, o modelo para a luz deve 
incorporar, de alguma maneira, ambos os aspectos da luz (dualidade onda
partícula). 

Mas cada fóton é detectado, na tela, como um objeto localizado, ou seja, 
um objeto que possui o atributo posição. É natural, portanto, perguntar se ele é 
também um objeto localizado quando está atravessando o interferômetro. Ou seja, 
no interferômetro, o fóton possui a propriedade dinâmica posição? Por qual dos 
braços do interferômetro ele segue? Para responder a esta questão, colocamos 
um polaróide em cada um dos braços do aparelho (programa de computador). Se 

4 Foi somente a partir de 1986 que os avanços tecnológicos tornaram possível implementar esse 
regime monofotônico; veja HONG, C. K. & MANOEL, L., Phys. Rev. Lett. 56, 58 (1986) e 
GRANGIER, P., ROGER, G. & ASPECT, A, Europhysics Letters 1, 173 (1986). 
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os eixos de polarização de ambos os polaróides estão com a mesma orientação 
(no simulador, aparecem inicialmente com os eixos de polarização na horizontal), 
o mesmo padrão de interferência anterior vai gradualmente surgindo, à medida 
que o número de fótons que chegam à tela vai ficando muito grande. O mesmo 
ocorre se os eixos de polarização de ambos os polaróides estão direcionados em 
qualquer outra direção comum aos dois. No entanto, se os polaróides estão com 
seus eixos de polarização orientados em direções ortogonais, uma situação 
completamente diferente emerge. (Simular primeiro com o laser ligado, mas tomar 
o cuidado de colocar o polarizador 1, do braço mais a direita, na horizontal, e o 
polarizador 2, da esquerda, na vertical. A razão é que, talvez, em seu computador 
pessoal, o programa revele um "bug" de programação, de modo que quando 
invertemos as duas orientações, com o pol. 1 na vertical e o pai. 2 na horizontal, 
volta a aparecer o padrão de interferência, o que está errado!) Com laser ligado, o 
padrão de iluminação na tela não apresenta os anéis de interferência. Isto é 
compreensível do ponto de vista clássico, como pode ser visto da equação (1 O) 
obtida anteriormente: agora os dois campos elétricos se superpondo na tela não 
produzem interferência, pois são ortogonais, <I> EiE2 = 90°, de modo que cos ( <I> EiE2 ) 

= O e o termo de interferência desaparece (simular). Esta situação também é 
reproduzida quando usamos um feixe em regime quântico monofotônico. Como 
antes, cada fóton que chega à tela imprime nela um ponto, mas à medida que o 
número desses pontos vai se tornando muito grande, nenhum padrão parecido 
com um de interferência emerge (simular com um grande número de fótons). 
Agora os fótons podem atingir a tela em regiões onde antes estavam os mínimos 
de interferência! O que isso significa para nossa concepção, ou modelo mental, do 
fóton? Imagine que um fóton fosse um objeto localizado deslocando-se através de 
apenas um dos braços do interferômetro. Se essa idéia estivesse correta, então o 
fóton poderia interagir com apenas um dos polaróides. Mas isso não se sustenta: 
para determinar se ele está destinado a atingir a tela em uma região de mínimo de 
interferência, ele precisa da informação sobre a direção do eixo de ambos os 
polaróides, pois ele tem de "saber" se os dois polaróides estão com seus eixos de 
polarização paralelos (emerge o padrão de interferência) ou ortogonais (o padrão 
de interferência não emerge). Se excluirmos argumentos do tipo "ação à 
distância", não podemos representar mentalmente o fóton como um objeto 
localizado dentro do interferômetro. Ali dentro, o fóton simplesmente não possui a 
propriedade posição. 

Uma objeção óbvia à conclusão do parágrafo anterior é que o fóton poderia 
ter se dividido em duas partes no primeiro separador de feixe, atravessando o 
interferômetro separadamente e, finalmente, recombinando-se de algum modo no 
semi-espelho final. Mas podemos demonstrar experimentalmente que essa 
interpretação também não se sustenta. Para isso, substituímos os dois polaróides 
por dois detectores de fótons, que possuem contadores para registrar o número de 
fótons detectados (simular). Se o fóton se dividisse em duas partes no primeiro 
separador de feixe, então os dois detectores deveriam registrar simultaneamente a 
contagem de cada "meio fóton" que entrasse no aparelho. Mas não é o que ocorre 
(simular): os detectores j amais registram simultaneamente a captura de um fóton! 
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Cada fóton é sempre registrado como uma entidade única, e um "meio fóton" 
jamais é encontrado. Isso, de fato, é verificado em laboratórios (veja, novamente, 
a segunda referência entre as últimas citadas anteriormente). 

A conclusão acima é reforçada por meio do experimento de anticorrelação 
de Grangier, Roger & Aspect (1986), que consiste basicamente em fazer fótons 
incidirem num semi-espelho e detectá-los com dois detectores D1 e D2 ,. colocados 
um em cada braço do interferômetro. Observa-se que quase sempre que o fóton é 
detectado por um dos detectores, não é detectado pelo outro. Às vezes se registra 
contagens em coincidência (durante janelas de tempo da ordem de um segundo, 
por exemplo), mas isso se deve à presença de dois fótons no pacote de onda 
incidente. Embora se trate de um evento raro, não é impossível. A dificuldade está 
em se preparar um feixe monofotônico. Os resultados da figura 15 são adaptadas 
do artigo de Grangier et a/li (1986). Na verdade, o experimento é um pouco mais 
sofisticado. Uma lâmina de vidro é inserida no braço A, digamos, de modo que a 
componente de luz que o atravessa sofra um deslocamento de fase produzido 
pelo vidro. Isso se deve à alteração produzida na velocidade da luz ao atravessar 
o vidro, onde sua velocidade é menor do que e. A espessura e a inclinação da 
lâmina podem ser variadas de forma que o deslocamento de fase pode ser 
controlado. Para um deslocamento de fase correspondente a meio comprimento 
de onda, por exemplo, a interferência construtiva passaria a ocorrer em D2, e a 
destrutiva em D1. Se a defasagem introduzida pelo vidro é variada continuamente, 
o que se obtém é que a intensidade (número de fótons) pode variar desde zero até 
1, de acordo com o quadrado do co-seno da defasagem. 
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Figura 15: Contagem de fótons nos detectores D1 e D2. Observe 
como estão anticorrelacionadas (Grangier et. ai. , 1986). 

Vamos agora retomar a questão de por qual dos braços do interferômetro 
segue um fóton. Para isso, vamos retornar ao interferômetro de Mach-Zehnder 
como representado na figura 13a. Considere também que a fonte de luz atua em 
regime monofotônico. Se retirarmos o separador de feixe S1, teremos certeza de 
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que o fóton segue pelo braço A (figura 16). Neste caso, depois de incidir em S2, o 
fóton pode ser detectado em D1 (com 50% de chance) ou D2 (50% de chance), 
não ocorrendo qualquer interferência entre os componentes. 

1 Fonte~-------------~-------~ 
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Figura 16: Sem o primeiro semi-espelho, cada fóton tem 50% de 
probabilidade de chegar a cada um dos detectores na saída. 

Por outro lado, se tivéssemos substitu ído S1 por um espelho totalmente 
refletor (figura 17), teríamos certeza de que o fóton seguiu pelo braço 8 e 
comprovaríamos ser de 50% a chance dele ser detectado em 0 1 ou 0 2 . 

Figura 17: Com o primeiro semi-espelho substituído por um 
espelho totalmente refletor, é de 50% a chance de um fóton chegar 

a cada detector na saída. 

Ou seja, se o fóton seguisse pelo braço A ou pelo braço 8, haveria uma 
chance de 50% de sua detecção por 0 2. Lógico, pois se ele tem probabilidade de 
50% de chegar a D2 seguindo por A, e de 50% de chegar a 0 2 vindo por 8, então 
é de 50% a probabilidade de ele chegar a 0 2 vindo por A ou 8. 
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Entretanto, quando o mesmo experimento é realizado com a presença de 
S1 no lugar indicado na figura 13a, a probabilidade do fóton chegar a 0 2 vindo por 
A ou B não é de 50%, mas sim de 0%. Portanto, temos que concluir que é falsa a 
afirmação de que o fóton seguiu por A ou Bf Isso é completamente contra-intuitivo 
para nós, pois se o fóton é detectado como partícula (ponto na tela), esperaríamos 
que essas partículas seguissem trajetórias bem definidas, ou pelo menos 
completamente localizadas no interior de um dos braços do aparelho, mesmo que 
não soubéssemos qual. Logo chegamos à conclusão de que o fóton não segue 
uma trajetória dessas. 

Juntos, esses fatos experimentais revelam que o fóton é um objeto estranho 
para nós acostumados com o mundo dos objetos clássicos: ele é um objeto 
quântico. 

Superposição de Estados 

Vamos ver como o formalismo da MQ expressa esses fatos. Com S 1 
removido, o fóton com certeza segue pelo braço A. Se inserirmos um detector 
neste braço, ele sempre o detectará (claro, desde que o detector seja 100% 

eficiente). Iremos descrever este estado do fóton simbolicamente por 'PA . Devido 
à certeza de que ele será detectado no braço A, este estado especial é chamado 
de auto-estado. Da mesma forma, se $ 1 for substituído por um espelho totalmente 
refletor, temos certeza de que o fóton seguirá pelo braço B, de que sempre será 
detectado neste braço por um detector 100% eficiente, e denotaremos este outro 

auto-estado por 'P8. Em cada caso, a atuação, ou não, de 81, determina a 
chance de um fóton ter seguido, com certeza ou não, por um dos braços do 
interferômetro. Isto é um exemplo concreto de uma preparação de estado para o 
caso dos constituintes da luz, os fótons. 

Esses dois auto-estados possuem uma propriedade interessante: se o 

estado do fóton é 'PA, um detector colocado no braço B j amais detectará o fóton; 

e se seu estado é 'P8, outro detector colocado no braço A também jamais o 
detectará. Isso é expresso em linguagem matemática dizendo que os dois auto
estados são ortogonais. 

Agora, um dos princípios fundamentais da MQ é o chamado Principio da 
Superposição Linear de estados, que afirma: 

Dados dois possíveis estados de um objeto ou sistema 
quântico, então a combinação linear deles também é um 
estado possível para o objeto ou sistema. 
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Expresso simbolicamente, se 'PA e 'PB são os dois possíveis estados, 
então o estado linearmente combinado dos dois 

também é um estado possível, onde a e b são coeficientes numéricos complexos 
(números complexos). Sem nos preocuparmos com detalhes técnicos, afirmamos 
que para o caso do interferômetro da figura 13a o estado do fóton é dado pela 
combinação linear 

onde i =r-1 é a unidade imaginária. Observe que a soma dos quadrados dos 
módulos dos coeficientes a e b é igual a 1. Isso significa que o estado de mistura 
está normalizado, desde que cada um dos auto-estados que o formam esteja 
normalizado também. Numa interpretação probabilística da MQ, isso significa que 
a soma das probabilidades das várias potencialidades é 1 (100%). De acordo com 
a doutrina de Copenhague, o módulo ao quadrado de cada coeficiente fornece a 
probabilidade do objeto quântico (neste caso, o fóton) ser detectado no (auto
estado) correspondente àquele coeficiente. A soma das probabilidades da 
totalidade das possibilidades é 1, o que significa que é de cem por cento a 
probabilidade do fóton ser detectado em um dos braços e de ser detectado na 
saída do interferômetro (se não houver perdas nos espelhos que o compõem). No 
exemplo simulado do interferômetro, assumindo que os espelhos e semi-espelhos 
sejam ideais, o fóton que entra é sempre detectado na saída, saindo ou de um ou 
do outro braço (no caso realístico em que os componentes do aparelho não são 
ideais, nem sempre se detecta na saída o fóton que entrou no interferômetro, com 
o que a soma das probabilidades das potencialidades deixa de ser igual à 
unidade. Mas, ainda assim, se somarmos a chance de um fóton ser absorvido 
dentro do aparelho à soma anterior de probabilidades, a soma total voltará a valer 
1, o que é adequado). 

De acordo com esta interpretação ortodoxa da MQ, não faz sentido 
perguntar por qual dos braços passa um fóton no interferômetro de Mach-Zehnder. 
Isso seria atribuir ao fóton um atributo dinâmico ("posição" ou, pelo menos, 
posição dentro de um dos braços do aparelho) que ele não possui ao ter sido 
preparado no estado de mistura quântica acima. As duas possibilidades neste 

caso são correspondentes aos auto-estados 'PA e 'PB , que existem 
simultaneamente como potencialidades. Parece mágica, mas é assim que a 

ortodoxia da MQ interpreta o estado IP AB . Pela ação do primeiro separador de 
feixe, cada fóton entra no interferômetro preparado num estado que é uma mistura 
quântica de dois auto-estados, com iguais amplitudes de probabilidade (como os 
coeficientes a e b são tecnicamente denominados), formando um estado misto 
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para o qual a propriedade "passou pelo braço tal" (e não exatamente a posição) 
não está bem definida. 

Ou, se preferíssemos operar com a MQ na versão ondulatória: não é o 
fóton, como partícula, que é separado no primeiro separador de feixe, é sua 
função de onda que é dividida em duas, com o que o fóton passa a estar num 
estado misto de duas possibi lidades, potencialidades reais, embora não "reais" no 
sentido ordinário da física clássica. Tudo se passa como se, ao se juntarem 
novamente no semi-espelho final, as duas funções de onda interferissem entre si 
(cada fóton "interfere consigo mesmo", na expressão de Dirac), gerando uma 
função de onda cujo módulo ao quadrado possui um termo semelhante ao termo 
de interferência da equação (10). Como a intensidade luminosa, ou o número de 
fótons incidentes por segundo, numa dada região da tela é proporcional ao módulo 
quadrado (probabilidade) da função de onda naquela região, o padrão de 
interferência que surge na tela, na distribuição dos pontos luminosos impressos 
pela miríade de fótons individuais, acaba espelhando os valores do módulo ao 
quadrado da função de onda em cada região da tela . 

Apenas se o fóton for preparado no auto-estado tf/A , caso em que o 
coeficiente a = 1 e b = O, é que podemos atribu ir-lhe a certeza de que ele passa 
por um dos braços do interferômetro, no exemplo. Caso contrário, o que temos 
são apenas potencialidades de existência (em tais e tais auto-estados), não 
propriamente "existência", no sentido que o realismo clássico normalmente atribui 
à palavra. A "doutrina" de Copenhague nega a possibilidade de uma interpretação 
realística da MQ, seja na versão da Mecânica Ondulatória usual de Schrê:idinger 
Uaneiro de 1926), seja em qualquer outra versão ou "picture", como a Mecânica 
Matricial de Heisenberg Uulho de 1925), ou o "picture" de Dirac ou qualquer outra 
versão. Certa vez, numa discussão de física com seu colega Harald Hoffding, este 
perguntou a Niels Bohr (1885-1962) : "Onde se pode dizer que está o fóton?", ao 
que Bohr respondeu: "To be? To be? What does it mean to be?" (citado por J. A 
Wheeler em sua autobiografia "Geons, Black Holes & Quantum Foam", W. W. 
Norton & Company, New York - London, 1998). Parafraseando Shakespeare em 
"Hamlet" , a respeito do caráter intrínseco da MQ poderíamos dizer: "To be or not 
to be, that IS NOT the question!". Ou, de um ponto de vista mais filosófico, pode
sa dizer que a Mecânica Quântica, de acordo com a interpretação de 
Copenhaguen5

, carece de uma ontologia. 

É importante notar que a Mecânica Clássica e o Eletromagnetismo, por 
serem teorias lineares, também cumprem o princípio da superposição linear. Em 
acústica, por exemplo, temos ondas estacionárias, que correspondem a estados 
estacionários de uma onda numa dada cavidade refletora. Também existem auto
estados, que correspondem a ondas estacionárias senoidais ou harmônicas na 
cavidade refletora. E podemos superpor um número qualquer de ondas 
estacionárias senoidais (auto-estados) para "construir" ou sintetizar (análise de 

5 Há muitas interpretações da MQ. Veja, por exemplo, o artigo de Pess-oa (1997), que discute 
algumas delas. 
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Fourier) uma onda sonora estacionária com forma de onda qualquer na cavidade 
(um estado de mistura clássica) que, em música, causa-nos a sensação de timbre 
musical da nota. O que difere radicalmente a mistura quântica de estados da 
mistura clássica é a interpretação que lhe é atribuída: como o som que é uma 
mistura (clássica) de harmônicos, todas as vibrações produzidas no ar pelas 
várias ondas estacionárias harmônicas interferentes atuam realmente ao mesmo 
tempo; no caso da mistura (quântica) dos dois auto-estados do fóton, trata-se de 
um estado em que as duas possibilidades (auto-estados) existem 
simultaneamente, mas virtualmente, sem que se possa atribuir existência 
simultânea real aos dois auto-estados [a não ser interferindo com o fóton através 
de um aparato macroscópico, de modo que o fenômeno quântico fica mascarado e 
o fóton é preparado num outro estado (auto-estado)). 

Outra conclusão a que podemos chegar agora, relacionando isso com tudo 
o que aprendemos antes, é: o que estamos fazendo ao colocar um detector de 
fótons em cada um dos braços (ou dois polaróides cruzados em 90°, um em cada 
braço do interferômetro6

) é descobrindo por qual dos braços um fóton "realmente" 

passou, com que, de fato, produzimos um auto-estado t_llA ou t_llB de maneira 
sistemática (ou seja, os fótons emergentes de tal braço são com certeza de tal 
tipo). Estamos implementando, portanto, o que havíamos anteriormente 
denominado genericamente "preparação de estado" (neste caso, de auto
estados) . Interagir com um objeto quântico ou com um sistema quântico (formado 
por diversos objetos quânticos) é, neste caso, preparar sistematicamente o 
sistema num dado estado. É bom sempre manter isso em mente quando se trata 
de sistemas quânticos. 

O experimento de pensamento descrito a seguir ilustra de maneira 
dramática a apl icação dos conceitos contra-intuitivos da MQ em situações 
"concretas" e realizar uma tarefa que, de acordo com a lógica clássica, não teria 
como ser realizada com sucesso. 

6 Com os polaróides cruzados, um em cada braço, poderíamos descobrir, em princípio, por qual 
dos braços o fóton passou. Basta substituir a tela ou o detector simples de fótons, em cada saída 
do aparelho, por um prisma birrefringente (prisma de Nico!) seguido de dois detectores (um para 
cada componente ortogonalmente polarizada). O prisma separa a luz em duas componentes que 
seguem caminhos diferentes em seu interior, saindo dele em pontos e direções diferentes. O fóton 
que for detectado, tendo sua polarização conhecida dependendo do detector final onde é 
registrado, revela automaticamente por qual dos braços passou. Se isso é realizado, não se obtém 
o padrão de interferência. 
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O Processo de Medição em Mecânica Quântica 

Os experimentos com fótons (interferômetro de Mach-Zehnder) e com 
elétrons (fenda dupla) revelam claramente o aspecto ondulatório desses objetos 
quânticos. A função de onda associada aos objetos quânticos, embora complexa, 
se propaga e se espalha pelo espaço de maneira análoga a uma onda clássica, 
produzindo na tela um padrão de interferência. Seu módulo ao quadrado, como 
vimos, é interpretado pela ortodoxia quântica como sendo a densidade de 
probabilidade de encontrar a partícula num determinado ponto do espaço e num 
dado instante de tempo. Assim, enquanto o elétron ou o fóton está se deslocando 
até a tela ou um detector, sem que realizemos qualquer tipo de medição para 
determinar exatamente sua posição, não temos nenhuma informação sobre a 
posição exata do objeto quântico. No entanto, quando chega à tela, o elétron ou o 
fóton é detectado como uma partícula, sua posição sendo registrada como um 
ponto, o que é uma característica óbvia de partícula. Logo, não existe qualquer 
incerteza acerca da posição do objeto quântico a partir do instante em que ele 
atinge a tela. Isso significa que sua função de onda, daí em diante, deve sofrer 
uma transformação de modo que passe a corresponder a um estado em que o 
atributo posição seja bem definido. Nesse novo estado, a função de onda deve ter 
valor nulo em todos os pontos do espaço exceto naquele ponto impresso na tela. 
A função de onda, instantaneamente, deixa de estar espalhada no espaço para 
assumir uma configuração muito especial, de modo que seu módulo ao quadrado 
seja nulo exceto naquele ponto. Para usar uma imagem visual, tudo se passa 
como se, no instante em que atinge a tela num determinado ponto da mesma, a 
função de onda subitamente sofresse uma espécie de "encolhimento", vindo a 
concentrar-se num ponto apenas. Essa transição, portanto, resu lta do ato de medir 
a posição exata do objeto. Após a medição, o objeto passa a se encontrar num 
novo estado, o qual depende fundamentalmente do resultado obtido na medição. 
Esse tipo de transição recebeu o nome sugestivo de "colapso da função de onda", 
também conhecido como "redução de estado". 

Algo muito parecido ocorre com o fóton no interferômetro de Mach-Zehnder 
quando tentamos descobrir por qual dos braços do aparelho ele seguiu. Como 
vimos anteriormente, antes de tentarmos descobrir isso, o estado do fóton era 
dado por 

Enquanto não efetuarmos a medição, não teremos certeza por qual dos braços o 
fóton seguirá, havendo 50% de chance dele seguir por cada um dos braços do 
aparelho, o que está espelhado no fato de que o módulo ao quadrado dos dois 
coeficientes numéricos da expressão acima é igual a Yi. Mas após termos 
determinado por qual dos braços ele passou, passamos a ter certeza sobre isso, 
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de modo que o estado do fóton deve passar a ser um dos auto-estados 'PA ou 

'P8 , dependendo do resultado da medição, ou seja, dependendo do que 
descobrimos em nossa medição. A função de onda deve "colapsar" ou "reduzir-se" 
a um desses dois auto-estados. 

Outro exemplo de redução de estado é o que ocorre durante a emissão ou 
absorção de um fóton por um elétron atômico, no que Bohr chamava de "salto 
quântico" do elétron, no qual este faz uma transição instantânea de um estado 
quântico para outro. Esses saltos ocorrem de maneira imprevisível, descontínua e 
que não pode ser descrita pela equação de onda de Schrodinger. Durante o salto, 
a ·função de onda colapsa instantaneamente para outra, que representa o novo 
estado da partícula. 

Foi Heisenberg quem introduziu, em 1927, a noção de que medições (de 
posição, no caso) "reduzem o pacote de onda" ("Pacote" aqui significa um estado 
quântico que é uma superposição linear ou mistura de auto-estados quânticos, 
como no exemplo do parágrafo anterior. ). Heisenberg o fez no contexto da 
apresentação de seu princípio da incerteza. Ele atribuiu a uma observação 
(medição) o papel de produzir mudanças nos sistemas quânticos, ao justificar 
suas relações de incerteza com o experimento de pensamento do microscópio de 
raios gama. O ato de medir constitui um distúrbio incontrolável sobre o sistema 
quântico, atribuindo-se a ele o poder de reduzir uma (amplitude de) probabilidade 
inicialmente extensa para um pacote de ondas estrito. 

Formalmente, o colapso (ou redução de estado) corresponde ao chamado 
Postulado da Projeção, enunciado pelo físico-matemático John Von Neumann 
(1903-1957) em 1932: 

Se numa medição o objeto quântico não é destruído, seu estado 
final deve ser precisamente o auto-estado correspondente ao 
valor medido (e esse valor é o autovalor correspondente àquele 
auto-estado). 

Não podemos prever em qual estado final o sistema estará, pois não 
podemos prever qual será o resultado da medição (a não ser que o sistema já 
tenha sido previamente preparado num auto-estado correspondente a um valor 
bem definido de um determinado atributo dinâmico). De modo que podemos dizer 
que a evolução do sistema no decorrer da medição, o colapso da função de onda, 
é não-determinística. 

Resumindo, podemos dizer que a MO contempla duas maneiras de um 
sistema quântico evoluir no tempo: uma em que a evolução do estado é 
determinística (dada pela equação de onda de Schrodinger na mecânica 
ondulatória), outra como se descreve acima, não-determinística. 
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Uma aplicação da lógica quântica: O Experimento 
de pensamento da Bomba Quântica 

Em 1993, Abshalom Elitzur e Lev Vaidman propuseram o seguinte e 
intrigante experimento de pensamento7

. Suponha que exista uma fábrica que 
produz "bombas Q" (Q de "quantum"), dotadas de um detonador altamente 
sensível à luz, capaz de detonar a bomba ao absorver um único fóton. Entretanto, 
algumas das bombas produzidas possuem detonadores defeituosos, de modo 
que se a luz incidir sobre eles, ela é sin:iplesmente refletida e não detona a 
bomba. Sabendo que muitas das bombas estão defeituosas, pode o controle de 
qualidade de uma fábrica garantir ao comprador que, num punhado de bombas 
compradas de sua fábrica, estão todas funcionando? Como se deve proceder 
para testar as bombas? 

É claro que existe uma maneira trivial de descobrir quais das bombas são 
defeituosas: incid indo luz sobre cada uma das bombas produzidas podemos 
descobrir qual delas são defeituosas, mas perderíamos todas as que estão boas! 
Então a questão não-trivial é: como testar as bombas produzidas sem explodi-las 
e, ainda assim, poder garantir a um comprador que todas as bombas que ele 
compra são boas? 

À luz da lógica clássica, esta parece ser uma tarefa impossível de realizar. 
O que se pode fazer? Com a ajuda da MQ e de um interferômetro de Mach
Zehnder, no entanto, Elitzur e Vaidman propuseram uma solução engenhosa para 
o problema, que faz uso do comportamento contra-intuitivo da MQ que 
analisamos há pouco. Primeiro vamos expressar a questão de outra maneira 
equivalente: o que o comprador deseja saber é 

Se um fóton incidir no detonador, a bomba explodirá? 

Elitzur e Vaidman propuseram que o detonador da bomba Q substituísse o 
espelho ordinário de um dos braços do interferômetro. Além disso, vamos supor 
que os detectores D1 e D2 sejam substituídos por alarmes - que chamaremos de 
1 e 2, respectivamente - que soam cada vez que um fóton chega até eles. 

Agora, usando um feixe monofotônico de luz, vimos que a interferência 
quântica ocorre se não existe maneira, mesmo em princípio, de determinar por 
qual dos dois braços o fóton passa. Considerando que os dois braços tenham um 
mesmo cornprimento, como vimos, apenas o alarme 1 deverá soar. Claro, 
estamos supondo que o detonador da bomba tem a forma apropriada para refletir 
um fóton como o faria um espelho ordinário substituído. Se a bomba possuir um 
detonador defeituoso, então os fótons podem se refletir nele e com isso haverá 
dois caminhos disponíveis para seguir, através dos dois braços, donde resultará 

7 Elitzur, A. C., Vaidman, L., Found Phys. 23, 987-97 (1993) 
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interferência e só o alarme 1 deverá soar (Na verdade, isso só será verdade se os 
alarmes ou detectores forem colocados sobre o eixo central dos braços. Por 
quê?). Por outro lado, se algum tipo de observação puder, mesmo em princípio, 
determinar a trajetória seguida pelo fóton (mesmo se resolvermos não olhar os 
resultados da observação), então a interferência desaparecerá e qualquer dos 
dois alarmes poderá soar (alarmes sobre o eixo dos braços) . Ora, se a bomba 
que substitui o espelho num dos braços estiver com o detonador bom, ela 
absorverá necessariamente qualquer fóton incidente, anunciando o caminho 
tomado pelo fóton através do som de sua explosão. Isso remove a possibilidade 
de interferência, de modo que um fóton que passe pelo braço onde não se 
encontra a bomba pode fazer soar ambos os alarmes, com 50% de chance para 
cada um. As figuras 1 Ba, b, e e d ilustram as quatro possibilidades existentes no 
experimento, que chamaremos de "mundos possíveis", e que se resumem em: 

Mundo 1: o alarme 1 soa, não se escuta explosão e a bomba está boa (o 
fóton seguiu pelo braço onde não estava a bomba, e por isso a explosão não 
ocorreu; figura 18a). 

Mundo 2: o alarme 1 soa e não se escuta a explosão, mas a bomba não está 
boa (o fóton dispõe de dois caminhos para seguir porque o detonador da 
bomba defeituosa atua como um espelho, ocorrendo interferência 
construtiva no alarme 1, e destrutiva no 2; figura 18b). 

Mundo 3: soa o alarme 2 e não se escuta som de explosão (figura 18c). 
Então a bomba com certeza está boa e pode ser posta à venda (e o fóton 
deve ter segu ido pelo braço onde não se encontra a bomba). 

Mundo 4: a bomba explode (e nenhum dos alarmes soa pois o detonador 
absorveu o fóton; figura 18d). Ela estava OK, mas ... 

Fonte de 
rótons 

~ Alarme desatl11ado 

Bomba boa 

Figura 18a 
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Fonte de 
fótons 

êJ Alarme desativado 

Alarme ativado 

Figura 18b 

Alarme ativado 

~ 
Alarme desativado 

Bomba boa 

Figura 18c 

~ Alarme desativado 

/~ 
Alarme desativado 

~ .................. 8ANG!!! 

Fonte de 1 · 
fótons Ex- Bomba boa 

Figura 18d 
(Figuras retiradas do artigo de Greca et. ai. 2001) 

Observe que nos dois últimos mundos possíveis, descobrimos com certeza 
se a bomba está (mundo 3) ou estava boa (mundo 4), mas nos dois outros resta 
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uma ambigü idade, pois, estando a bomba boa ou não, o alarme 1 soa. Portanto, 
nesses dois casos, teremos de reavaliar a bomba. O caso do mundo 3 constitu i 
um exemplo do que se chama uma medição não-demolidora ("interaction-free 
measurement"), algo que não foi considerado possível pelos formuladores da 
doutrina de Copenhague. 

É claro que o processo descrito acima não é muito eficiente. Ou seja, em 
média, para 50% das vezes em que a bomba testada estiver com detonador bom, 
o fóton a detonará. Para os restantes 50% dos casos de bomba boa, o fóton 
seguiu pelo braço A e se refletiu no segundo semi-espelho, fazendo soar o alarme 
1 com 50% de chance. Mas esse resultado é indistinguível daquele em que a 
bomba está com o detonador estragado e os caminhos pelos dois braços estão 
disponíveis, produzindo interferência construtiva no alarme 1 e destrutiva no 
alarme 2, de modo que somente o primeiro pode soar. Pode-se verificar que 
apenas 25% das bombas boas produzidas são identificadas como tal. Mas, ainda 
assim, é impressionante que as "esquisitices" da MO permitam salvar um quarto 
das bombas boas, quando a lógica clássica nos garante que é impossível 
identificar qualquer delas sem perdê-lal É ainda possível refinar o método, 
reciclando aquelas bombas que fazem soar o alarme 1. 

A escolha demorada (The De/ayed Choice8
) 

Outro experimento de pensamento envolvendo o interferômetro de Mach
Zehnder foi proposto pelo físico norte-americano John Wheeler (nascido em 1911) 
em 1978. Chama-se "The Delayed Choice" (A escolha demorada"). Na versão 
original de Wheeler, o experimento imaginário era o da fenda dupla com feixe de 
elétrons. A versão que aqui apresentamos foi concebida pelo próprio Wheeler. 

Já vimos que no arranjo da figura 13a o detector D2 jamais detecta um 
fóton. E também sabemos que, se o segundo separador de feixe S2 é removido, 
tanto D2 como D1 passam a detectar fótons de maneira excludente (quando um 
detecta, o outro necessariamente não o faz), com 50% de chance de detecção 
para cada um. Já vimos que é possível observar o caminho segu ido pelo fóton OU 
sua interferência consigo mesmo, mas jamais ambas as coisas simu ltaneamente. 
Com o semi-espelho S2 no lugar indicado na figura 13a, observa-se a 
interferência, mas nada se sabe a respeito do caminho seguido pelo fóton; com S2 
ausente, não se observa interferência, ambos os detectores soam 
(excludentemente) e, dependendo de qual deles o faz, podemos descobrir o 
caminho seguido pelo fóton. O que Wheeler pergunta é: o resultado do 

8 Baseado nos artigos The 'past' and the 'delayed-choice double-slit experiment [in Mathematical 
Foundations of Quantum Theory, editado por A. R. Marlow, Academic Press, N. York, 1978], Law 
without Law [in Quantum Theory and Measurement, editado por J. A. Wheeler e W. H. Zurek, 
Princeton University Press, New Jersey, 1983) e no artigo Delayed-choice experiments in quantum 
interference, de T. Hellmuth, H. Walther, A. Zajonc e W. Schleich, Phys. Rev. 35A, 2532-2541 
(1987). 
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experimento será alterado se a decisão do que se deseja observar for tomada 
DEPOIS que o fóton entrou no aparelho e passou pelo primeiro semi-espelho; ou 
seja, se a decisão de remover ou não o semi-espelho S2 for tomada depois que o 
fóton já passou pelo primeiro semi-espelho? Ou, como o próprio Wheeler 
expressou, "assim, pode-se decidir se o fóton chegou por um dos caminhos ou por 
ambos DEPOIS de ele ter realizado sua viagem!. ... Neste sentido, temos uma 
estranha inversão da ordem normal do tempo''. Ao decidirmos deixar o semi
espelho em seu lugar ou retirá-lo de lá, estamos decidindo o que o fóton deveria 
ter feito depois dele tê-lo feito. Eis em que consiste, precisamente, a tal "escolha 
adiada" que designa o experimento de pensamento. 

Em 1984, na Universidade de Maryland, EUA, Carrol! Alley, Oleg 
Jakubowicz e William Wickes demonstraram experimentalmente a assim chamada 
"delayed choice" 9

. Desde então, vários outros experimentos reais, inspirados neste 
experimento, têm sido implementados, em versões que constituem variações ou 
combinações do experimento de pensamento original10

. Por exemplo, o semi
espelho, de fato, não é inserido ou removido do interferômetro de acordo com 
nossa escolha. Ao invés disso, usa-se um dispositivo que permanece no lugar, 
mas pode ser ativado ou desativado. E a decisão de ativá-lo ou desativá-lo não é 
feita por uma escolha pessoal, mas de acordo com um número fornecido por um 
gerador de números aleatórios. Os resultados obtidos corroboram enfaticamente o 
previsto pela MQ. Ou seja, as características de um sistema quântico dependem 
do arranjo experimental que é usado para observá-lo! 

Como bem expressou Osvaldo Pessoa Jr em seu artigo sobre 
interferometria (Pessoa, 1997), " ... pode acontecer de o passado se atualizar no 
presente!" . 

9 Wickes, W. C., Alley, C. O. e Jakubowicz, O., em Quantum Theory and Measurement, editado por 
J. A. Wheeler e W. H. Zurek, página 457. 
10 Veja, por exemplo, o artigo de Hellmuth, T., Walther, H., Zajonc, A. e Schleich, W ., Phys Rev. 
35A, 2532-41 (1987). 
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ELÉTRONS 
Os elétrons foram as primeiras partículas elementares descobertas pelo 

homem. Foi o físico inglês Joseph John Thompson (1856-1940) quem as 
descobriu e caracterizou, em 1897, numa série de experimentos muito 
engenhosos. Ele comprovou que os então denominados raios catódicos eram, de 
fato, feixes formados por minúsculos corpúsculos dotados de massa e de carga 
elétrica. O nome dado por Thompson a essa partícula foi uma homenagem ao 
trabalho pioneiro do físico irlandês George Stoney, que havia proposto uma 
unidade hipotética discreta de carga elétrica; que chamara de "elétron". 

Os elétrons são, de fato, muito pequenos e não apresentam características 
individuais. Podem ser considerados idênticos uns aos outros: todos possuem 
mesma massa (9, 11x10-31 kg), mesma carga elétrica (-1,6022x 10-19 C) e mesmo 
spin ( 1i 12). O spin (palavra inglesa que significa "giro") representa o momentum 
angular intrínseco, ou seja, relacionado com a rotação do objeto em torno de si 
mesmo. Apesar de não podermos, corretamente, visualizar um elétron como uma 
bolinha em rotação, sabemos com certeza que os elétrons possuem algum tipo de 
rotação - muito embora não se possa dizer exatamente o que se encontra em 
rotação! A única diferença entre dois elétrons, no que diz respeito a seu 
momentum angular intrínseco, é que alguns "giram" num sentido, enquanto outros 
"giram" no sentido oposto, em torno de uma direção arbitrária. 

Como vimos, os experimentos de Compton demonstravam cabalmente a 
realidade do fóton como componente corpuscular da luz. O anúncio da descoberta 
teve grande impacto sobre o jovem físico francês Louis de Broglie, na época 
fazendo seu doutorado. No verão de 1923, ocorreu-lhe a idéia de generalizar a 
dualidade onda-partícula (então atribuída apenas à luz), incluindo também as 
partículas mais elementares que formavam a matéria. Na verdade, de Broglie 
pensava mais especificamente no elétron, que era a única partícula identificada 
como elementar na época. Sua proposta, portanto, era análoga à que Einstein 
fizera para o fóton, só que ao reverso. De Broglie conjeturava que, sob certas 
circunstâncias, uma partícula material como o elétron revelaria características 
tipicamente ondulatórias, dando origem, por exemplo, a padrões de difração e de 
interferência em experimentos de espalhamento de feixes de elétrons. Os 
elementos básicos de sua teoria vieram à luz em três curtos artigos publicados em 
1923 na revista Comptes Renduz da Academia de Paris, e numa nota curta 
publicada na revista inglesa Nature, naquele ano. No ano seguinte, de forma mais 
elaborada, suas idéias foram apresentadas em sua tese de doutoramento. A idéia 
de Louis de Brog lie soava inacreditável: o elétron seria uma partícula 
acompanhada por uma entidade ondulatória denominada onda de matéria (ou 
onda-piloto), a qual comandaria o movimento do elétron e sua interação com a 
radiação e com a matéria. Ele conseguiu obter uma expressão que relacionava o 
comprimento de onda da onda-piloto com o momentum linear do elétron (Ougas, 
1955) agora conhecida como a relação de de Broglie: 

Â=!!._ (16) 
p 

51 



Difração e Interferência de Elétrons 

Na época da publicação do trabalho de de Broglie, poucos levaram a sério 
sua conjectura. Em nota à revista Comptes Rendus, de setembro de 1923, de 
Broglie sugeriu que "um feixe de elétrons passando através de uma fenda muito 
estreita poderia apresentar o fenômeno da difração", mas nenhum físico 
experimental tentou seriamente comprovar isso, nem mesmo seu irmão mais 
velho, Maurice de Broglie, dono de um laboratório particular de raios X e já então 
um físico experimental de renome. 

Foi somente em 1927 que os físicos norte-americanos Clinton Davisson e 
Lester Germer comprovaram experimentalmente (e acidentalmente) a hipótese de 
de Broglie. Eles nada sabiam da teoria de de Broglie, apenas estavam realizando 
um estudo experimental, para os laboratórios da Bel/ Te/ephone dos Estados 
Unidos, do espalhamento produzido num feixe de elétrons lentos por superfícies 
metálicas lisas, sobre as quais o feixe incidia. A distribuição dos elétrons 
espalhados era medida em função do ângulo de espalhamento (O) em relação à 
direção original do feixe incidente (ver figura 19). De início, eles não descobriram 
nada de anormal no comportamento dos elétrons espalhados. A distribuição obtida 
apresentava um pico com máximo na direção do feixe incidente (O = o), o que 
estava essencialmente de acordo com o esperado. A razão é que nas amostras 
metálicas (níquel) que eles usavam, os átomos do metal não estavam arranjadas 
de modo totalmente ordenado, formando uma estrutura cristalina única, mas 
distribuíam-se ao acaso, pois a amostra era constitu ída por um conjunto de 
monocristais microscópicos (um policristal), cada qual com uma orientação 
particular em relação aos demais. Ou seja, a amostra de metal que usavam não 
era um monocristal, de modo que pudesse refletir os elétrons simetricamente, e 
nenhum padrão de difração era observado. 

""- .. ....__Escala 

e..,,,.,~ ·,, 

''"ro°'\\v 
Potencial 
acelerador 

Figura 19: Montagem experimental utilizada por Davisson e Germer. 
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Mas a sorte os ajudou: o tubo a vácuo em que a amostra era confinada 
quebrou-se acidentalmente, o ar penetrou e oxidou a superfície do metal. Isso os 
obrigou a realizar um tratamento térmico da amostra, aquecendo-a inicialmente, 
deixando-a depois resfriar lentamente para retirar o oxigênio incorporado. Esse 
processo acabou fazendo com que os átomos do níquel se reorganizassem em 
uma única rede cristalina, um monocristal. Quando o experimento foi repetido, os 
resultados observados foram completamente diferentes dos iniciais. Agora, além 
do pico central aparecia um segundo pico com máximo em (} = 50°. Eles usaram 
um feixe de elétrons não-relativísticos, com energia de 54 eV (elétron-volts). Os 
elétrons do feixe eram praticamente livres,. de modo que essa era pura energ ia 
cinética, K (= 54 x 1,6 x 10-19 joules), com a qual o momentum linear 
correspondente do elétron estava relacionado por 

p =J2m.K 

Utilizando a relação de de Broglie, obtemos o comprimento de onda 
correspondente: 

h 6,63 X 10 - 34 

À=-= o 
p .J2X9,11X10 - JI X 54X 1,6 X10 - 19 = 1,67 A. 

Agora, imaginemos que a "onda-piloto" associada a cada elétron seja 
difratada pelos átomos dos planos cristalinos da amostra (planos de Bragg), como 
ilustrado na figura 20. 

Ondas 
incid entes 

:a 

Ondas 
dispersadas 

-·----·---- ----·----·-
Figura 20: Planos de Bragg. 

Ao difratar a onda-piloto, cada átomo se comporta como um re-emissor 
isotrópico de ondas esféricas. Considerando os dois átomos assinalados na figura 
acima (um pertencente ao primeiro plano cristalino, e ou outro ao segundo), pode
se mostrar que a diferença de caminhos é igual a 2a sen (}. Para que ocorra 
interferência construtiva entre as duas ondas difratadas, é necessário que a 
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diferença de caminhos entre elas seja igual a um múltiplo inteiro de comprimentos 
de onda, ou seja, 2a sen (} == nJ,,, onde n = O, 1, 2, 3, .. ... Considerando a 

interferência sendo de primeira ordem (n = 1 na equação acima), e levando em 
o 

conta que o espaçamento a = 0,91 A entre os átomos de níquel, obtemos o valor 
o 

de 1,65 A para o comprimento de onda correspondente. Esse valor está em boa 
concordância com o valor predito pela relação de de Broglie. 

Quase ao mesmo tempo, na Inglaterra, G. P Thomson (1892-1975), filho de 
J. J. Thomson (1856-1940), o descobridor do elétron, juntamente com seus 
estudantes, realizaram um experimento diferente, mas que os levaria à mesma 
conclusão. Thompson utilizou um feixe colimado de elétrons de alta energia (da 
ordem de 104 eV) que eram espalhados a partir de uma folha metálica muito fina 
(10-5 cm de espessura). O metal da amostra era policristalino, com os eixos dos 
microcristais orientados aleatoriamente. A montagem experimental está mostrada 
na figura 21. 

O que se observava era o aparecimento na tela de uma série de anéis 
concêntricos, muito parecidos com o que se observa quando um feixe de íaios X 
atravessa a mesma folha metálica (figura 22). E os ângulos de difração 
correspondentes às posições em cada anel estavam de acordo com o previsto 
pela equação 

2a sen B = nÃ, 
onde n = O, 1, 2, 3, .... , para os máximos de interferência, onde () é o ângulo 
formado entre os feixes espalhado e incidente. 

Lâmina de ouro '··-... 

~ 
Elétrons de 30 .300 V 

Figura 21: A montagem experimental de Thomson. 
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Figura 22: Da esquerda para a direita, anéis de interferência obtidos a 
partir de feixes de (i) raios X e (ii) elétrons, difratados por uma folha 
metálica delgada. 

Exercícios 

E1 ) Suponha que numa experiência, um feixe de fótons passe por duas 
minúsculas fendas, A e B, de maneira análoga ao que ocorre no experimento 
de Young. Quando apenas a fenda A está aberta, mede-se num ponto P da 
tela (sensível a um elétron) uma intensidade de 100 fótons/s. Quando apenas 
a fenda B está aberta, mede-se uma intensidade de 225 fótons/s. Quando 
ambas as fendas estiverem abertas, qual será o intervalo de intensidades no 
qual se poderá medir a intensidade resultante em P (em fótons por 
segundo)? (adaptado de PROVÃO 2002, MEC) 

E2) Um feixe luminoso monocromático uniforme com comprimento de onda 
igual a 4.000 angstroms incide sobre uma superfície metálica. A função 
trabalho do metal vale 2,0 eV e o feixe tem intensidade de 3,0 x 10-9 W/m2

. 

(a) Mostre que essa luz conseguirá arrancar fotoelétrons do metal. (b) 
Assumindo que cada fotoelétron absorva apenas um fóton e que todos os 
fótons incidentes sejam absorvidos, calcule o número de elétrons emitidos 
por m2 e por segundo. (e) Calcule a energia absorvida por m2 e por segundo. 
(d) Calcule a energia cinética dos fótons emitidos. 

E3) Um fóton cuja energ ia é 104 eV choca-se com um elétron livre e em 
repouso, sendo espalhado num ângulo de 60°. Encontrar: (a) as variações de 
energia, de freqüência e de comprimento de onda sofrida pelo fóton e (b) a 
energia cinética, o valor do momentum linear e a direção do elétron de recuo. 

E4) A intensidade luminosa mínima que o olho humano médio pode perceber 
é de aproximadamente 10-10 W/m2

. Se a radiação incidente possui 
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comprimento de onda de 5.600 angstroms, quantos fótons inicidem, por 
segundo, na pupila do olho sob essa intensidade? Pode-se tomar a área de 
uma pupila típica como sendo igual a 0,5 x 104 m2

. 

ES) Um feixe de radiação eletromagnética monocromática tem intensidade 
de 1 W/m2

. Qual é o número de fótons por m3 para: (a) ondas de rádio de 1 
KHz e (b) raios gama de 10 MeV (milhões de elétron-volts). 

Atividade Virtual: Experimento da Fenda Dupla 
com elétrons 

Esta atividade foi adaptada do artigo "Teaching quantum mechanics on an introductory 
levei", Rainer Müller e Hartmut Wiesner, Am. J. Phys. 70 (3), 200-209, março de 2002. O 
software Doppe!Spa!t(Fenda Dupla -1 ,21 MB) pode ser copiado livremente de 

www.physik.uni -muenchen.de/didaktik/Computer/Doppelspalt/dslit.html 

Este software simula o experimento da fenda dupla de Young realizado com um feixe de 
elétrons, em vez de luz. Segundo o físico norte-americano Richard Feynman, este é um dos 
grandes experimentos conceituais da MQ11

• Para instalar o software, é só ir seguindo os passos 
(em alemão), clicando sempre nas opções indicadas por defau/t (ou seja, clicando nas opções 
Weiter e Ja). Na última janela mostrada, clique Beender para sair da instalação. Pronto!, 
Depois vá ao Arquivo de Programas, depois na pasta Doppe!spa!t, e clique em cima do ícone 
Doppelspaltversuch.exe. O programa abrirá uma janela inicial onde você deve clicar na opção 
Ignorieren (ignorar). Em seguida, abre-se uma janela grande onde aparecem as figuras dos 
principais formuladores da MQ (Einstein, Planck, Bohr, Born, de Broglie, Schrodinger, 
Heisenberg e Dirac. Você consegue identificar cada um?). Escolha a língua de sua preferência 
(entre alemão, inglês, espanhol, turco e sueco, você tem muitas esco lhas ... ) e clique OKpara 
entrar no programa. 

Roteiro Exploratório 

1) Por default, o feixe de partículas incidente é um feixe de elétrons. Vamos trabalhar 
inicialmente com elétrons. Eles atravessam as fendas do anteparo e são detectados numa tela 
sensível, imprimindo nela um ponto luminoso. 

Ligue a fonte e observe o padrão de impactos que vai se formando na tela (pode usar a 
opção SPEED para apressar o andamento). A fonte emite um elétron de cada vez, de modo que, 
com certeza, apenas um elétron está atravessando o aparelho de cada vez. Quaisquer que 
sejam os objetos quânticos que constituem o feixe, todos são emitidos pela fonte com uma 
mesma energia cinética (feixe monoenergético), 

11 Consulte a obra The Feynman Lecture's on Physics, R. B. Feynman e M Sands, volume Ili, 
Addison-Wesley, Reading, 1966. 
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2) Questão 1: De que maneira você identifica o comportamento corpuscular e o 
comportamento ondulatório dos elétrons, a partir do que aparece na tela? 

3 ) Você pode trocar de partícula, colocando o cursor do mouse sobre o desenho da fonte e 
clicando no botão esquerdo. Você pode, inclusive, escolher fazer incidir um feixe de partículas 
clóssicas (monoenérgiticas), como bolinhas ou balas. Experimente e veja o que aparece na tela. 
Tente explicar. 

4) Experimento 1: A partir do que você observa, determine o comprimento de onda dos 
elétrons. Usando a relação de de Broglie, determine o momentum linear dos mesmos. 
Admitindo, inicialmente, que os elétrons sejam não-relativfsticos, determine também a 
velocidade deles. Caso esta se revele comparóvel à velocidade da luz no vócuo (elétron 
relativístico), você teró que rever seu cólculo da velocidade, realizando-o a partir do 
momentum relativístico do elétron, dado pela relação 

mv 
p= ----

~ ~~ 

5) Questão 2: Com base na Mecânica Ondulatória e na doutrina de Copenhaguen, explique a 
formação do padrão de impactos na tela. 

Dica: lembre-se de que a função de onda (a amplitude de probabilidade do objeto quântico), 
que descreve o estado dos elétrons, é análoga a ondas sonoras ou a ondas se propagando na 
superffcie da água. Por exemplo, a função de onda atrás do anteparo da fenda dupla pode ser 
imaginada como uma superposição de duas ondas cilíndricas (com frentes de onda de forma 
cilíndrica) emergindo de cada fenda (A e B). Considerando que cada uma das funções de onda 
emergentes de cada fenda seja normalizada, escreve a função de onda total no anteparo como 

\}' = (\}'A + \}' B) / .,/2. Use a interpretação estatfstica de 1 \}' 12 e mostre, 
matematicamente, que a interferência surge dos "termos cruzados" no módulo ao quadrado da 
função de onda acima. Identifique estes termos. Usando os fatos de que a função de onda é 
complexa e de que todo complexo pode ser escrito na forma polar, 

'I' =I 'I' 1 e icp 
onde i é a unidade imaginória e <p é a fase do complexo, mostre que o termo de interferência 

pode ser escrito na forma 

1 'PA 1 . 1 'P8 1 . cos( Ll<JJ ), 

onde L1 t:p = t:p a - t:p A é a diferença de fase entre as funções de onda A e B no ponto da 

tela. Identifique também os termos não-cruzados e interprete-os de acordo com o que aparece 
na tela. 
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6) Discussão: Na atividade virtual com o interferômetro de Mach-Zehnder, discutimos como a 
concepção usual do fóton como um objeto localizado dentro do aparelho leva a um confl ito com 
o experimento. Esse conflito é completamente contra-intuitivo e não podemos esperar que os 
estudantes e pessoas em geral (e nós mesmos!) aceitem facilmente uma conclusão desse t ipo. 
Portanto, apresentamos um raciocínio análogo envo lvendo elétron$. suponha, inicialmente, que 
cada elétron seja um objeto localizado (possuidor do atributo posição) que passe por apenas 
uma das fendas do anteparo. Nesse caso, portanto, ele não poderia "saber" se a outra fenda 
está bloqueada (fechada) ou não (aberta), de modo que sua posição na tela não deveria ser 
influenciada por tal fato. Então, o mesmo padrão de impactos deveria aparecer na tela se (a) 
ambas as fendas estão simultaneamente abertas em qualquer instante t ou se (b) apenas uma 
das fendas está aberta neste instante e, depois, somente a outra. 

7) Experimento 2: Temos como testar se a hipótese feita no item anterior está correta ou 
não. Paro isso, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o desenho do anteparo. Abre
se uma janela onde temos como bloquear qualquer das duas fendas, além de poder escolher a 
largura das fendas (s/it-width) e a distância entre elas (slit-distance). Valores sugeridos para 
estes dois últimos atributos são: s/it-distance de 700 nm (nanometros) e s /it-width de 114 nm. 
Ligue a fonte, primeiro com uma das fendas bloqueada e, depois, com as duas fendas abertas. 
O que se observa no padrão de impactos na tela? 

OBS: O software nos permite também obter, em gráficos, os resultados previstos 
analiticamente pela teoria, os quais podemos comparar com nossos resultados "experimentais" 
(virtuais). Basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a tela. Surgirá uma janela onde, 
clicando nas opções theo result. e evaluat ion, podemos obter esse tipo de informação em 
gráficos e histogramas. Explore um pouco esses recursos. 

8) Questão 3: O que os resultados obtidos significam para a nossa hipótese inicial (item 6), de 
que os elétrons se comportam dentro do aparelho como objetos localizados que passam apenas 
por uma das fendas? 

9) Discussão: Note que o feixe é tão fraco que apenas um elétron entra no aparelho de cada 
vez (trata-se de um feixe "monoeletrônico", análogo a um feixe luminoso monofotônico). 
Portanto, se existe alguma interferência acontecendo, é a de cada elétron consigo mesmo! 

10) Questão 4: Nossa discussão agora será a respeito do processo quântico de medição. Vamos 
partir da questão anterior , perguntando: Se o elétron não possui o atributo posição bem 
definido, qual é o resultado de uma medição de sua posição? 

11) Experimento 3 : O experimento virtual que usaremos para responder a isso é adaptado de 
um famoso "experimento de pensamento" (gedanken experiment) idealizado por Richard 
Feynman. A lâmpada que aparece no programa Doppe/Spalt simboliza um instrumento de medida 
de posição. Ela emite luz que é espalhada pelos elétrons que passaram pelas fendas. Alguns dos 
raios (fótons) espalhados chegam aos nossos olhos (ou aos fotossensores utilizados) e podemos 
inferir de onde eles foram espalhados (pelo elétron), com base na direção de sua incidência. 
Assim, temos como descobrir a posição do elétron em relação a cada fenda, ou seja, se ele 
passou por uma fenda ou pela outra. Ligue a lâmpada clicando na opção LAMP. (A) Observe por 
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trás de cada fenda. Observe se, em algum instante, ocorre dois flashes de luz simultâneos 
provenientes das fendas. O que isso significa? (B) O que acontece com o padrão de impactos na 
tela? Tente explicar o que aparece na tela. 

12) Experimento 4: Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone da lâmpada e observe 
a janela que se abre. (A) Experimente variar o comprimento de onda da luz da lâmpada e tente 
explicar o que ocorre com o padrão visto na tela. (B) Experimente agora variar a intensidade da 
luz da lâmpada (por default, ela sempre se encontra em 85% de seu valor máximo). Vá aos 
extremos: coloque-a em 0% e, depois, em 100%. Tente explicar o que se vê na tela, em cada 
caso. 

OBS: Você pode também trabalhar com as previsões teóricas, veja a OBS feita no 
experimento 2 (item 6). 

13) Questão 5: Com base no postulado da redução de estados ("colapso" da função de onda), 
explique o que observou nos experimentos 3 e 4. 

Bibliografia Básica: 

1. "Teaching quantum mechanics on an introductory levei", Rainer Müller & Hatmurt Wiesner, 
em Am. J. Phys. 70 (3), 200-209, março de 2002. 

2. "Interferometria, interpretação e intuição: uma introdução conceituai à física 
quântica", Osvaldo Pessoa Jr., Rev. Bras. Ens. Fis. Vol 19, no. 1, 27-48, março de 1997. 

Alguns Subsídios 

Os elétrons são objetos quânticos que apresentam comportamento similar 
ao dos fótons. Isso pode ser ilustrado através do experimento da fenda dupla 
realizado com um feixe de elétrons incidente, em vez de um feixe luminoso (ou 
feixe de fótons) (Abrir o simulador DoppelSpalt). 

Se um experimento análogo fosse realizado com um feixe de objetos 
clássicos, tais como balas ou partículas de um borrifo de tinta spray, o resultado 
obtido seria aquele esperado classicamente: a distribuição dos pontos de impacto 
na tela (ou conjunto de detectores) quando as duas fendas estão abertas 
simultaneamente é igual, simplesmente, à superposição (soma) das duas 
distribuições desses pontos obtidas quando apenas uma das fendas está aberta 
(simular). 

Com elétrons, entretanto, à medida que o número de pontos de impacto na 
tela vai tornando-se grande, um padrão de interferência aos poucos vai surgindo 
(simular com elétrons). Um padrão semelhante é obtido se usamos feixes 
formados por outros objetos quânticos, tais como prótons, nêutrons, átomos ou 
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mesmo moléculas inteiras (simular). E o mais impressionante é que o padrão de 
interferência continua surgindo mesmo quando o feixe é tão fraco que apenas um 
elétron incide na fenda dupla de cada vez. Ou seja, o elétron é capaz de interferir 
consigo mesmo, como já havíamos concluído para o caso do fóton. 

Mas será que podemos descobrir, afinal de contas, por qual das fendas o 
elétron passa? Em nosso programa de computador, isso pode ser simulado 
ativando-se uma lâmpada que faz incidir luz nos elétrons: a luz refletida (fótons 
refletidos) por um deles alcança nossos olhos e a partir da direção da qual vem, 
pode-se inferir por qual das fendas o elétron passou (simular com a lâmpada 
ligada). Quando a intensidade da luz é fraca, observamos pequenas alterações 
apenas no padrão de franjas de interferência observado na tela (simular). A 
medida que a intensidade vai aumentando, observamos alterações cada vez mais 
significativas no padrão de pontos de impacto na tela. Até que, na intensidade 
máxima possível da lâmpada, o padrão obtido praticamente não apresenta mais 
as franjas de interferência, que se tornam muito fracas (simular com a intensidade 
máxima). O que está acontecendo? Como explicar essas modificações? Como no 
caso dos fótons atravessando o interferômetro de Mach-Zehnder, toda vez que, 
mesmo em princípio, nosso arranjo experimental nos permite descobrir por qual 
das fendas passou um determinado elétron, estamos impedindo o mesmo de 
"interferir consigo mesmo". Como expressa Robert Gilmore (1998) em "Alice no 
País do Quantum", "quando há interferência, parece que cada elétron está 
atravessando ambas as fendas. Se tentar averiguar, verá que cada um dos 
elétrons só passa por uma das fendas, mas então o efeito de interferência 
desaparece". No entanto, com a lâmpada ligada e, portanto, tendo como descobrir 
por onde um determinado elétron passa, ainda observamos, ainda que fracas, 
franjas de interferência (simular). O que ocorre é que nem todos os elétrons que 
incidem no aparato são atingidos por fótons, de modo que aqueles que não o são 
seguem apresentando os efeitos de interterência na distribuição dos impactos que 
eles geram na tela. Já aqueles que são atingidos chegam à tela sem mais 
apresentar esses efeitos. Portanto, o que vemos na tela é a superposição de dois 
padrões de pontos de impacto acumulados: uma que é a distribuição dos impactos 
gerados pelos elétrons que foram atingidos pelos fótons (distribuição sem 
interferência) e outra que corresponde aos elétrons que não foram atingidos pela 
luz (distribuição quântica, com interferência). Quanto maior for a intensidade da luz 
usada, mais fótons serão arremessados contra os elétrons do feixe, aumentando 
assim o número de elétrons que são atingidos por um deles, de modo que a 
distribuição dos impactos geradr3 por estes fica mais nítida, enquanto a outra, 
gerada pelos pontos de impacto de elétrons que não foram atingidos por fótons, 
fica menos nítida ou mais fraca. 

Isso significa que, analogamente ao fóton no experimento com o 
interferômetro de Mach-Zehnder, o elétron que não apresenta efeitos de 
interferência é um objeto que possui o atributo dinâmico posição bem definido. Já 
aqueles que apresentam os efeitos, não possuem tal atributo dinâmico bem 
definido. Se, neste caso, o elétron possuísse tal atributo bem definido, de modo 
que passasse por uma das fendas apenas, então, ele não teria como "saber" se a 
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outra fenda está aberta ou bloqueada e, correspondentemente, sua posição final 
na tela não deveria ser influenciada por esse fato. Logo, o ponto de impacto 
produzido por ele na tela deveria compor uma distribuição sem interferência, a 
mesma distribuição que deveria resultar se os pontos de impacto fossem 
acumulados primeiro com uma das fendas bloqueada e, depois, com a outra 
bloqueada. (OBS: nosso simulador não permite que realizemos essa simulação, 
mas podemos usar o recurso que nos permite plotar na tela qual seria o resultado 
teoricamente previsto, mostrando que a distribuição gerada é a soma de duas 
distribuições geradas com apenas uma das fendas aberta. ) Não é o que se verifica 
experimentalmente, como vimos. Logo, a hipótese de que o elétron tenha sempre 
o atributo posição bem definido tem de ser abandonada. 

Fazendo uso da função de onda do elétron para descrever seu estado 
quântico, e da interpretação de Bom para a mesma, podemos interpretar esse 
fenômeno da seguinte maneira: a função de onda de cada elétron antes da fenda 

dupla, "'l', divide-se em duas partes, P'1 e "'1'2 , onde os subíndices 1 e 2 referem
se às duas fendas (as quais chamaremos de fenda 1 e fenda 2), de maneira 
análoga ao que ocorre com as ondas de som ou de luz, por exemplo. Poderíamos 

visualizar P'1 e P'2 como duas ondas cilíndricas ou esféricas (dependendo da 
forma de cada fenda, se ela é retangular ou esférica, como um furo) emergindo de 
cada fenda. Elas se propagam e se espalham pelo espaço como uma onda 
clássica, até chegarem a um determinado ponto da tela, onde se superpõem 

produzindo uma função de onda total dada por "'l' Tela = (P'1 + P'2 )t./2 (o fator 

11.fi é colocado aqui apenas para manter a função de onda resultante 
normalizada). Na interpretação de Born, a densidade de probabilidade de 
encontrar o elétron neste ponto da tela é igual a 

Os dois primeiros fatores do lado direito correspondem às densidades de 
probabilidade de encontrar o elétron ali estando apenas a fenda 1 aberta (termo 
mais à esquerda) e estando apenas a fenda 2 aberta (termo mais à direita). A 
soma desses dois primeiros termos, portanto, corresponde ao que esperaríamos 
classicamente. O terceiro termo (que também é real) corresponde exatamente ao 
termo responsável pela interferência. Ele é análogo ao terceiro termo encontrado 
do lado direito da equação (10), que obtivemos antes para a intensidade luminosa 
resultante num ponto da tela quando realizamos o experimento da fenda dupla 
com luz. Tal termo é oscilatório, fazendo com que o módulo ao quadrado da 
função de onda resultante na tela também seja uma função oscilatória, com 
máximos que correspondem às regiões onde a probabilidade de encontrar um 
elétron é alta (e onde, portanto, chegam muitos elétrons) e mínimos nas regiões 
onde é baixa ou nula a chance de encontrar um elétron (onde chegam poucos 
elétrons , ou nenhum). De modo que na tela surgem franjas de interferência, 
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formadas por regiões alternadas onde se acumulam muitos e poucos (ou nenhum) 
impactos de elétrons. 

Aplicando a Relação de Incerteza de Heisenberg ao 
experimento da fenda dupla com elétrons realizado 
dentro de uma câmara de neblina de Wilson. 

Mostraremos a seguir que as conclusões obtidas no experimento virtual de 
fenda dupla também podem ser derivadas da Relação de Incerteza de 
Heisenberg. Para isso nos valeremos de um experimento de pensamento 
envolvendo elétrons e a fenda dupla. Neste caso, os atributos "complementares" 
considerados serão a posição e o momentum linear do elétron (correspondendo, 
respectivamente, aos observáveis A e B da relação de incerteza apresentada na 
seção "Objetos Clássicos e Objetos Quânticos"). Suas "incertezas" serão 
denotadas por Ax e Ap. Ainda que não saibamos exatamente (isto é, de um 
ponto de vista matemático) o que significam tais símbolos, veremos que no 
experimento de pensamento que apresentaremos a seguir os significados de Ax 
e L1 p ficarão razoável e intuitivamente claros. 

As primeiras observações de trajetórias de partículas (objetos quânticos) 
foram realizadas em 1911, por C. T. R. Wilson (1869-1959). O aparato usado e 
inventado por ele era o que hoje se chama de uma câmara de nuvens. Trata-se de 
uma câmara de vidro contendo vapor supersaturado de álcool em ar (a "neblina"), 
promovido por uma descompressão súbita (adiabática). Nessa situação, partículas 
carregadas ou íons atuam como núcleos de condensação, em torno dos quais vai 
se formando um aglomerado de moléculas do vapor, ou gotículas. Ao atravessar a 
câmara, a partícula carregada ou íon acaba interagindo com algumas moléculas 
do vapor, arrancando elétrons delas e as ionizando. Em torno de cada um desses 
íons, então, formam-se gotículas, de modo que a partícula carregada vai deixando 
atrás de si uma seqüência de gotículas que revela sua trajetória, analogamente ao 
avião a jato que deixa atrás de si um rastro de vapor saturado. Esse "colar de 
gotículas" pode ser facilmente fotografado por meio da incidência de luz que as 
gotas acabam refletindo 12

. 

O experimento realizado com o aparato da fenda dupla destaca, como 
vimos, os aspectos ondulatórios de elétrons, enquanto a câmara de Wilson 
destaca o aspecto complementar corpuscular desses objetos, através do rastro 
revelado. Vamos, então, imaginar o seguinte experimento "complementar'', criando 
um aparato misto que incorpora os dois aparatos anteriores: uma tela com dupla 
fenda, seguida de uma segunda tela sensível ao objeto quântico, as duas 
localizadas dentro de uma câmara de Wilson. Vamos também supor que os 

12 No Museu de Ciências da PUC de Porto Alegre existe uma câmara de neblina. 
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objetos quânticos que formam o feixe sejam elétrons. Pode tal arranjo 
experimental revelar, simultaneamente, os aspectos corpuscular (trajetória) e 
ondulatório (padrão de interferência na segunda tela) do elétron? A relação de 
incerteza nos garante que não (e esta é também a resposta dada pelo 
experimento real). Vejamos isso em detalhe. 

Para simplificar o raciocínio, vamos considerar que as gotas formadas 
sejam todas esferas de diâmetro D. O que chamamos ordinariamente de 
"trajetória" seguida pela partícula dentro da câmara de Wilson é, na verdade, um 
"colar'' de gotas líquidas. Isso significa que, num determinado instante 
correspondente à formação de uma determinada gota do colar, não temos certeza 
total sobre a "posição" do elétron dentro da região que, em seguida, será ocupada 
pela gota formada no processo. Tudo que sabemos sobre a posição do elétron é 
que, naquele instante, ele esteva na vizinhança do centro geométrico da gota 
formada (nem sempre a molécula inicialmente ionizada pela colisão com o elétron 
acaba ficando no centro da gota formada) . Onde, exatamente, ele estava naquele 
instante não sabemos, de modo que a incerteza sobre a posição do elétron 
naquele instante corresponde ao diâmetro da gota: L1x = D. Consideremos o eixo
x como sendo perpendicular à trajetória definida pelos centros das gotas do colar 
formado. 
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Figura 23: Gotas de condensação: (a) conectadas e (b) 
desconectadas (figuras retiradas de Wick, 1995). 

Para dar início ao processo de condensação da gota, o elétron precisou 
interagir, em algum instante, com uma das moléculas que formam a gota, de modo 
que seu momentum linear é alterado de maneira imprevisível, gerando uma 
incerteza a respeito de seu valor. Na direção do eixo-x, de acordo com a relação 
de incerteza de Heisenberg, tal incerteza do momentum é Lip ~ h I D, onde h é a 
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constante de Planck (só estamos interessados aqui em estimar as ordens de 
grandeza envolvidas). 

Mas para que a seqüência de gotículas formada tenha uma configuração 
semelhante a de um colar, como mostrado na parte (a) da figura 23, revelando 
aquilo que se parece com uma trajetória clássica de partícula, é necessário que 
Llp seja muito menor do que o próprio momentum total do elétron p. Caso 
contrário, os elétrons interagentes seriam tão espalhados na direção transversal 
de seu movimento que as gotas formadas em seqüência ficariam com uma 
configuração semelhante à mostrada na parte (b) da figura 23 (gotas 
"desconectadas"). 

Se essa condição for cumprida, usando a relação de de Broglie, obtemos 
h h 

L1p ~ D « p = À' 

ou seja, D » Â. Mas existe um problema: para observar a interferência na tela, é 
necessário que a distância d entre os centros das fendas seja da ordem do 
comprimento de onda envolvido. De outra maneira, as franjas do padrão de 
interferência tornam-se amontoadas e não podem ser notadas. Isso significa que 
o diâmetro típico das gotas deveria ser muito maior do que o espaçamento entre 
as fendas! Logo ficaríamos sem saber por qual das fendas passou cada elétron 
(figura 24). 

? ? 

Figura 24: Por qual das fendas o elétron passou? (figura 
retirada de Wick, 1995) 

Se, por outro lado, o diâmetro das gotas fosse muito menor do que o espaçamento 
entre as fendas e o padrão de interferência pudesse ser observado, então D « 
Â, de modo que 
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h h 
P = À « D ~ L1 p, 

ou seja, Li p » p. Neste caso, as gotas formadas estariam "desconetadas", não 
surgindo um rastro que lembre uma trajetória clássica de partícula, de modo que 
pouco adianta que as gotas sejam muito menores do que o espaçamento entre as 
fendas que, ainda assim, não descobriríamos com certeza por qual das fendas o 
elétron passou. 

Pode-se mostrar também que, se as gotas formadas forem muito menores 
do que o espaçamento entre as fendas e se elas estão conectadas, formando um 
rastro que lembra uma trajetória clássica, de modo que possamos descobrir com 
certeza por qual das fendas o elétron passou, então não podemos observar a 
interferência na tela. 

Concluindo, a relação de incerteza posição-momentum proíbe que se possa 
obter, simultaneamente, o padrão de interferência e a informação de por qual das 
fendas o elétron passou. 

O Spin e o Princípio da Exclusão de Pauli 

Em janeiro de 1925, o físico austríaco Wolfgang Pauli (1900-1958) propôs 
que o elétron no interior de um átomo deveria satisfazer um princípio que hoje é 
reconhecido como central na MQ, o Princípio da Exclusão. Em sua versão 
original, este princípio estabelecia que 

Não pode haver mais do que dois elétrons em um estado 
quântico de energia correspondente a uma determinada 
combinação dos três números quânticos com os quais se 
descrevia (então) o estado do elétron no átomo, 

que são, respectivamente, o número quântico principal (n = 0, 1,2,3,4, ... ), o número 
quântico orbital (que assume valores desde 1 até n) e o número quântico 

magnético, que assume valores inteiros desde - f até + R. 

A motivação para Pauli propor (e não deduzir) este princípio para os 
elétrons atômicos foi a questão de como obter o ordenamento correto dos 
elementos químicos na tabela periódica de Mendeleev (1889) a partir dos modelos 
atômicos propostos pela velha teoria quântica, modelos derivados do modelo 
semiclássico de Bohr (1913). Pauli percebeu que o ordenamento correto na tabela 
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só podia ser obtido se o Princípio de Exclusão fosse válido para os elétrons 
atômicos. Ou seja, Pauli propôs o princípio como uma espécie de "regra mágica", 
sem sequer ter conhecimento do spin do elétron - o qual, curiosamente, viria a ser 
proposto ainda naquele ano, por Samuel Abraham Goudsmitt (1902-1978) e 
George Eugene Uhlenbeck (1900-1988). No entanto, mais tarde compreendeu-se 
que havia uma íntima conexão entre o Princípio da Exclusão e o spin de um objeto 
quântico, e não apenas o do elétron. 

Com a proposta do spin do elétron, que possuía apenas dois valores, um 
quarto número quântico, o número quântico magnético de spin foi acrescentado ao 
conjunto de números quânticos necessários para especificar completamente o 
estado do elétron num átomo, com o que o conjunto anterior de números 
quânticos anterior torna-se 

A natureza do spin é a mesma do momentum angular orbital. 
Classicamente, pensando-se numa partícula como uma bolinha muito pequena 
dotada de carga. O momentum angular orbital (não-quantizado) representa a 
quantidade de movimento de rotação da partícula em torno de um eixo de rotação 
externo a si mesma. Já o spin ("giro") é identificado como a quantidade de 
movimento de rotação em torno de um eixo que passa pelo centro de massa da 
bolinha que é o objeto clássico em questão. Embora o elétron, na Mecânica 
Ondulatória, não possa ser visualizado como uma bolinha, o significado de seu 
momentum angular orbital e de seu spin são exatamente os mesmos. De maneira 
que o significado de mt e de ms são idênticos, embora os valores que assumem 

não o sejam. Ora, sabemos que me assume valores inteiros desde - .f. até + .f., o 

que dá um número total de (2€ +1 } valores. Como ms só assume dois valores 
(+1/2 e -1 /2), então o número quântico de spin, s, correspondente ao número 

quântico R, teria que ser igual ao semi-inteiro li 1 2 . Diz-se que o elétron tem spin 
li! 2 . Como o número quântico magnético de spin só pode assumir dois valores, o 
que é igual ao número máximo de elétrons permitidos num estado atômico 
especificado pelos quatro primeiros números quânticos, o princípio de exclusão 
original de Pauli pode ser enunciado alternativamente como 

Não pode haver mais de um elétron em um nível de energia 
específicado por um mesmo conjunto de valores dos quatro 
números quânticos 
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Férmions e Bósons 

O spin e o Princípio da Exclusão foram inicialmente propostos para o 
elétron ligado a um núcleo atômico. Mas logo acumularam-se evidências teóricas 
e experimentais de que o spin era um atributo de qualquer objeto quântico 
(podendo ser nulo, inclusive) e que o Princípio de Exclusão era válido também 
para outras partículas com número quântico de spin semi-inteiro (s = 1/2, 3/2, 5/2, 
etc), tais como o próton e o nêutron (ambos com s = 1/2, como o elétron). Além 
disso, constatou-se que o princípio de exclusão valia também para objetos 
quânticos com spin semi-inteiro, mas que não estavam ligados a um núcleo 

. atômico, ou seja, que estavam em um estado quântico não-ligado. 

Mais tarde (por volta de 1939), conseguiu-se demonstrar a partir da teoria 
quântica de campos (uma espécie de versão relativística da MQ) que existe uma 
íntima conexão entre o spin (s) de um objeto quântico e o princípio de exclusão de 
Pauli, que é a seguinte: 

Se o número quântico de spin de um objeto quântico qualquer (massivo ou 
não-massivo) for semi-inteiro este objeto satisfaz o princípio de Pauli e é 
chamado de férmion, uma homenagem ao físico italiano Enrico Fermi (1901 -
1954). Para os férmions, o princípio de Pauli é generalizado para 

Dois férmions idênticos quaisquer não podem estar num 
mesmo estado quântico. 

Mas se o número quântico de spin de um objeto quântico é inteiro (s= 1,2 3, etc), 
então ele não satisfaz o princípio de exclusão, podendo haver um número 
qualquer desses objetos num mesmo estado quântico, ou seja, para um estado 
representado por um mesmo conjunto de números quânticos. Objetos com 
número quântico de spin inteiro são chamados de bósons, uma homenagem ao 
físico indiano Satyendra Nath Bose (1894-1974). 

Partículas idênticas 

Partículas idênticas são aquelas que possuem idênticos atributos estáticos, 
tais como massa, carga elétrica, spin, embora possam possuir atributos dinâmicos 
diferentes (momentum linear, momentum angular, posição). De acordo com os 
pressupostos básicos da física clássica, objetos clássicos (macroscópicos) 
idênticos são distinguíveis: podemos seguir sua trajetória com acuidade e, o 
tempo todo, saber qual é a "partícula A" e qual é a "partícula B", por exemplo. 
Basta usarmos algum tipo de marca sobre cada objeto clássico e incid irmos luz 
sobre eles, basicamente. Mas de acordo com a MQ, o conceito de trajetória não 
faz sentido para um objeto quântico. O Princípio da Incerteza garante que não 
podemos determinar simultaneamente a posição e o momentum linear de cada 

67 



partícula com precisão absoluta e, portanto, não faz sentido colocar.algum tipo de 
"marca" com a qual possamos distinguir uma partícula de outra idêntica. De 
alguma maneira, portanto, o formalismo da MQ deve incorporar este fato: 
partículas idênticas são, inevitavelmente, indistinguíveis. Isto tem uma 
conseqüência nas simetrias que a função de onda do sistema deve possuir frente 
a uma troca de números quânticos (índices da função de onda do sistema) entre 
as partículas idênticas de um sistema: sistemas formados por férmions idênticos, 
terão função de onda que é anti-simétrica frente a uma troca de índices entre as 
partículas, enquanto que sistemas formados por bósons idênticos possuirão 
função de onda simétrica frente a uma troca de índices entre as partículas. 
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Pequeno roteiro de questões para discussão dos oito 
primeiros capítulos do livro "Alice no País do Quantum" 

1. Explique a afirmativa: "Na mecânica quântica, a energia total de um sistema é 
constante somente a longo prazo". 

2. Como partículas chamadas virtuais podem "existir"? Explique. 
3. Como o texto caracteriza elétrons e fótons? 
4. Explique a afirmativa: "aquilo que não é proibido é compulsório". 
5. Discuta os resultados obtidos com o experimento mental de fenda dupla com 

objetos clássicos. · 
6. Discuta os resultados obtidos com o experimento mental de fenda dupla com 

objetos quânticos. 
7. O padrão de interferência formado por elétrons só ocorre no experimento 

mencionado acima porque os elétrons que passam por uma fenda estão 
interferindo com aqueles que atravessam a outra fenda? Explique. 

8. Em que situação os elétrons são detectados como partículas? Explique. 
9. De que consiste o problema da medida em mecânica quântica? 
10. Diferencie férmions de bósons. 
11 . Explique o conceito de vácuo na mecânica quântica. 
12. Explique a afirmativa: "os fótons são como sinais que ajudam a identificar os 

diferentes tipos de átomos". 
13. Explique como o átomo pode ser estável se, no interior do núcleo, os prótons 

repelem-se fortemente. 

69 



Bibliografia Geral 

ADAMS, S. Quantum Bombing Reality, Physics Education, v. 33, n. 6, p. 378-385, 
nov. 1998. 

BRENNAN, R. Gigantes da física, uma história da física moderna através de oito 
biografias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 

DEGIORGIO, V. Phase Shift between the transmited and the reflected optical 
fields of a semireflecting lossless mirror is 1t /2, American Joumal of Physics, v. 48, 
n. 1, p. 81-82, jan. 1980. 

OUGAS, R. A History of Mechanics. New York: Dover Publications, lnc., 1955. 

ELITZUR, A. C., VAIDMAN, L., Foundations of Physics, v. 23, p. 987-97, 1993. 

GILMORE, R. Alice no país do quantum. Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 

GRANGIER, P., ROGER, G. & ASPECT, A., Europhysics Letters, v . 1, p. 173, 
1986. 

GRECA, 1. M., HERSCOVITZ, V. E. e MOREIRA, M. A. Uma proposta para o 
ensino de mecânica quântica, Revista Brasileira de Física, v. 23, n. 4, p. 444-457, 
dez. 2001. 

HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentais of Physics, New York: 
John Wiley & Sons, 1993. 

HELLMUTH, T., WAL THER, H., ZAJONC, A. e SCHLEICH, W. Delayed-choice 
experiments in quantum interference, Physical Review, v. 35A , p. 2532-2541, 
1987. 

HONG, C. K. & MANOEL, L., Phys. Rev. Lett., v. 56, p. 58, 1986. 

MARLOW, A. R. (editor) The 'past' and the 'delayed-choice double-slit experiment 
artigo encontrado na obra Mathematical Foundations of Quantum Theory. New 
York: Academic Press, N. York, 1978. 

OSTERMANN, F.; RICCI, T. Noções básicas de Mecânica quântica: um 
levantamento junto a professores de física de ensino médio. XV Simpósio 
Nacional de Ensino de Física. Curitiba, Paraná, 21 a 26 de março de 
2003. 

OSTERMANN, F.; RICCI, T. Uma unidade didática conceituai sobre mecânica 
quântica na formação de professores de física. Trabalho submetido e aceito para 

70 



ser apresentado no IV Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências. 
Bauru, SP, 25 a 29 de novembro de 2003. 

PESSOA, O. Jr. Interferometria, Interpretação e Intuição: uma introdução 
conceituai à Física Quântica, Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 19, n. 1, p. 
27-48, 1997. 

WHEELER, J. A Law without Law, artigo encontrado na obra coletânia Quantum 
Theory and Measurement, editada por J. A Wheeler e W. H. Zurek. New Jersey: 
Princeton University Press, 1983. 

MÜLLER, R., WI ESNER, H. Teaching quantum mechanics on na introductory 
levei, American Journal of Physícs, v. 70. n. 3, p. 200-209, mar. 2002. 

71 








