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APRESENTAÇÃO 

 

Caro(a) Professor(a), 

A presente proposta educacional foi planejada para preencher uma lacuna deixada pelos atuais 

currículos escolares e livros didáticos. Você, que tão bem conhece seus alunos, sabe das suas 

aspirações e anseios por uma educação mais contextualizada e próxima do momento em que vivemos. 

A nossa tão querida Física, que fascina a todos nós desde sempre, infelizmente não soa da mesma 

maneira à maioria dos estudantes, que, por sua vez, sentem-se distantes dos conteúdos discutidos em 

sala de aula, e principalmente da Física de fronteira, aquela hoje praticada pela comunidade científica. 

A consequência imediata deste cenário é um desinteresse cada vez maior dos estudantes pela área 

de Ciências da Natureza, o que acaba por refletir numa baixa procura por cursos superiores desta área 

do conhecimento, principalmente as licenciaturas, onde se verificam altas taxas de evasão e abandono. 

No intuito de fomentar um maior interesse pela Física, e aproximar nossos alunos de um mundo 

que não pode mais ser separado dos avanços tecnológicos proporcionados pela Mecânica Quântica, é 

que esta proposta foi pensada. Nela, os conceitos básicos da Mecânica Quântica são discutidos, 

qualitativamente, através de experimentos reais e virtuais, sempre com a finalidade de desvendar e 

revelar aos alunos as ideias que estão neles contidos. O debate ocorre dentro de um contexto histórico, 

iniciando com as discussões a respeito da natureza da luz, do século XVII, e indo até a consolidação 

da teoria quântica, em meados de 1930. Além disso, sempre que possível, são estabelecidas conexões 

entre as teorias quântica e clássica, através do uso de analogias. O ápice desta proposta ocorre no 

quarto encontro, com a apresentação do experimento da borracha quântica, cujos resultados clássicos 

servem como excelente análogo à interpretação quântica. 

As simulações computacionais aqui sugeridas são disponibilizadas on-line, gratuitamente, 

através do endereço eletrônico da Universidade do Colorado na internet, havendo também a 

possibilidade de serem instaladas no seu computador. Devido à complexidade dos temas tratados, 

percebeu-se, durante a aplicação do projeto, que essas simulações, juntamente com os experimentos 

reais, se tornaram instrumentos de apoio essenciais para uma melhor compreensão dos conceitos por 

parte dos alunos, e acredita-se que essas ferramentas de ensino auxiliaram sobremaneira o processo 

de aprendizagem dos estudantes, segundo o referencial teórico de Ausubel, adotado nesta proposta. 

Dessa forma, espera-se que este produto educacional sirva de base a uma aprendizagem 

pautada na atribuição de significados aos conhecimentos que os estudantes virão a adquirir. Já você, 

colega professor, pode encontrar nesta obra todos os assuntos necessários ao tratamento dos diversos 

temas aqui sugeridos, além de indicações de leituras complementares, a fim de tornar sua aula cada 

vez mais atrativa aos olhos dos estudantes. 

 

Boa sorte! 
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REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

A abordagem de conceitos de Física Quântica no Ensino Médio requer um cuidado todo 

especial do professor, uma vez que tais temas são extremamente abstratos e de difícil compreensão 

por parte dos estudantes. 

De modo a atenuar esses problemas, esta proposta educacional é baseada na teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel1, segundo a qual todo conhecimento é, por definição, 

significativo. O conceito de aprendizagem significativa diz que uma nova informação só fará realmente 

sentido se puder ser ancorada a outra que já faça parte do arcabouço cognitivo do sujeito. Segundo 

Ausubel, o estudante só consegue reter para si informações que façam algum sentido ou que possuam 

algum significado, e só é retida de forma eficiente se puder ser conectada a algum outro conhecimento 

preexistente. Ou seja, o fator decisivo para a aprendizagem depende do que o estudante já conhece. 

Essa “bagagem intelectual” foi chamada por Ausubel de subsunçor. Como os conceitos de Física 

Quântica não estão presentes na estrutura cognitiva dos estudantes, esta proposta educacional 

utilizará os conceitos clássicos como subsunçores, ligando os novos conhecimentos a estes através de 

analogias entre o clássico e o quântico. 

Ausubel também define o conceito de aprendizagem mecânica, que é a falta de interação do 

novo conhecimento com algum já existente, devendo ser evitada sempre que possível. Essa nova 

informação é armazenada de modo arbitrário, sem nenhuma ligação com algum subsunçor particular. 

A não interação entre esses conhecimentos pode resultar na falta de significação do novo 

conhecimento. A simples memorização de fórmulas ou conceitos serve como exemplo de 

aprendizagem mecânica. No tocante à Mecânica Quântica, a falta de subsunçores específicos requer 

especial atenção quanto ao tratamento de seus temas, a fim de que os riscos de ocorrência de 

aprendizagem mecânica sejam atenuados. 

Ainda de acordo com Ausubel, para que a aprendizagem significativa ocorra, outras condições 

devem ser satisfeitas. Uma delas é que o estudante incorpore à sua estrutura cognitiva o conhecimento 

de um modo que não seja arbitrário ou literal. Quando isso acontece, esse conhecimento é dito 

potencialmente significativo. Outra condição é descrita como a disposição do estudante em aprender o 

que se pretende ensinar. Se o indivíduo se sentir obrigado a reter aquele conhecimento, a 

aprendizagem será meramente mecânica. O aluno precisa reconhecer a significância daquele 

conhecimento para poder tomá-lo para si de forma significativa. E esse, talvez, seja o principal papel 

do professor em sala de aula: despertar o aluno para que reconheça a relevância daquilo que pretende 

ensinar. Assim, espera-se que o aluno, baseado no experimento da borracha quântica aqui proposto, 

desenvolva uma compreensão mínima, porém ampla, dos conceitos mais importantes e interessantes 

que cercam a Mecânica Quântica, e dessa forma possa perceber que as tecnologias que o cercam, 

quase que na sua totalidade, têm seus princípios fundamentados nos conceitos estudados nesta 

proposta.  

                                                           
1 David Paul Ausubel (1918-2008), psiquiatra norte-americano, contribuiu com vários estudos na área da educação, 

que culminaram com a teoria da Aprendizagem Significativa.  
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Uma vez que os conceitos de Física Quântica são extremamente abstratos e carregados de 

um formalismo matemático que foge ao domínio dos estudantes, este produto educacional se utiliza do 

conceito da Transposição Didática de Chevallard2, que trata da distância e das modificações sofridas 

por um saber entre a sua concepção e inserção na sala de aula, dentro dos diversos níveis de ensino. 

A análise de como se dá a transformação de um conceito dentro dos níveis dos saberes é o foco do 

trabalho de Chevallard. Para ele, um conceito, quando transposto, passa por severas modificações, 

mas mantém semelhanças com a ideia original, apesar de adquirir significados próprios do ambiente 

escolar. Assim, Chevallard espera que os saberes, no contexto do ensino, não sejam meras 

simplificações dos saberes iniciais, mas sim novos saberes capazes de responder aos domínios da 

ciência e da sala de aula. 

Chevallard classifica os saberes em três níveis básicos. O Saber Sábio, concebido sob os 

pilares das ciências por cientistas e pesquisadores, pertence à sociedade especializada daquela área 

de conhecimento, pois suas especificidades e particularidades são intrínsecas àquela comunidade. O 

Saber a Ensinar, resultado de uma transposição de algum conceito do Saber Sábio para o ambiente 

escolar de algum nível do ensino, adquire um caráter didático e é materializado em forma de livros 

didáticos, por exemplo. E o Saber Ensinado, carregado de um didatismo próprio, que é a maneira como 

o Saber Sábio se apresenta aos estudantes na sala de aula, moldado pela dinâmica da sala de aula, 

onde ocorre nova transposição. O estudante dará um significado próprio àquele conceito, e esse 

significado dependerá principalmente dos conceitos anteriormente presentes em sua estrutura 

cognitiva, segundo a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. 

Segundo Chevallard, o sucesso para a transposição de um conceito depende de uma série de 

fatores. O conceito deve ser consensual e relevante perante sua comunidade científica e a sociedade. 

Além disso, deve ser capaz de gerar exercícios e outras formas de avaliação, e criar uma identidade 

própria dentro do ambiente escolar. Esse conjunto de características dá a dimensão do que é 

necessário para que um conhecimento seja transposto do Saber Sábio, passando pelo Saber a Ensinar, 

e desembocando no Saber Ensinado, de maneira eficaz. A Mecânica Quântica se encaixa parcialmente 

nessas condições. Sua relevância perante a sociedade e a comunidade da Física é indiscutível. No 

entanto, ainda não está inserida no contexto escolar, carecendo de uma maior atenção, principalmente 

de nós, docentes. 

Este produto educacional pretende aliar a ideia da transposição didática de Chevallard à teoria 

de aprendizagem significativa de Ausubel. Entende-se, aqui, que ambas as teorias são necessárias e 

fundamentais à introdução de tópicos de FMC, mais especificamente sobre os princípios da Mecânica 

Quântica, no Ensino Médio. A transposição didática dos conceitos de Mecânica Quântica se faz 

necessária para que estes se adequem ao nível intelectual do aluno, que dentro da sua estrutura 

cognitiva, deve dar algum significado a esse novo conhecimento, se possível conectando-o a algum 

conhecimento preexistente. E espera-se que essa conexão seja facilitada pelo uso de analogias. 

 

                                                           
2 Yves Chevallard, matemático francês, publicou diversas obras sobre educação, e destacou-se pela proposição da 

teoria da Transposição Didática. 
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PROPOSTA DIDÁTICA 

 

Esta proposta didática foi planejada para acontecer em 5 encontros porque entende que, 

apesar do tempo ser insuficiente para que sejam tratados todos os temas ligados ao assunto, é o que 

se pode obter, numa visão otimista, levando-se em consideração os extensos currículos frente à 

pequena carga horária da disciplina de Física, na porção final do Ensino Médio. Alguns dos assuntos 

aqui relacionados são apenas mencionados, não sendo discutidos pela absoluta restrição quanto ao 

tempo de aula. 

Os encontros foram estruturados dentro de um contexto lógico, a fim de apresentarem uma 

significância ao aluno, começando com uma parte inicial introdutória onde, via de regra, são revisitados 

conceitos tratados em encontros anteriores, seguido de um desenvolvimento, desmembrado em 

diversos temas, e finalizando com uma pequena conclusão. Alguns encontros dispõem ainda de um 

apêndice, cuja finalidade é exemplificar ou comentar aspectos do encontro. Todos os encontros contêm 

ferramentas de apoio ao ensino, como sugestões de experimentos virtuais (simulações 

computacionais), experimentos reais e vídeos explicativos. A Tabela 1 resume esta proposta 

educacional, trazendo os principais conceitos clássicos e quânticos trabalhados em cada encontro. 

E
n

c
o

n
tr

o
 

Tema 

Principais conceitos trabalhados em aula 

Mecânica Clássica Mecânica Quântica 

1 

Contextualização 
histórica e bases do 

surgimento da Mecânica 
Quântica no século XX 

Teoria corpuscular da luz 
Teoria ondulatória da luz 

Radiação do corpo negro 
Quantização da energia de 

Planck 

2 
Discussões a respeito da 
luz: onda ou partícula? 

Ondas e suas propriedades 
Teoria corpuscular de Newton 

Teoria ondulatória de 
Huygens 

Efeito fotoelétrico 

3 
A Mecânica Quântica: 
principais conceitos e 

curiosidades 
- 

Dualidade onda-partícula 
Efeito Compton 

Ondas de matéria 
Princípio da incerteza 

4 

A borracha quântica: 
discussão e 

apresentação do 
experimento 

- 

Mecânica quântica: função de 
onda, estado, superposição de 

estados, probabilidade, 
medição, colapso da função de 

onda 

5 
Contextualização do 

mundo quântico que nos 
rodeia 

- 

Tunelamento quântico 
Emaranhamento quântico 

Computação quântica 
Supercondutividade 

Tabela 1: resumo dos conceitos clássicos e quânticos tratados em cada encontro. FONTE: o autor. 
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Já a Tabela 2 especifica as principais analogias e experimentos sugeridos em cada encontro. 
E

n
c
o

n
tr

o
 

Mecânica Clássica (MC) 

Analogias 

Mecânica Quântica (MQ) 

Conceitos Experimentos Conceitos Experimentos 

1 

Teoria 
corpuscular da 

luz 
- 

A luz como 
partícula 

(MC) 

Radiação do 
corpo negro 

Espectro de 
emissão de um 

corpo negro 
(EV3) 

Teoria 
ondulatória da 

luz 
- 

A luz como onda 
(MC) 

Quantização da 
energia de Planck 

Emissão / 
absorção de 
energia por 

átomos 
(EV) 

2 

Ondas e suas 
propriedades 

Reflexão, 
refração, 
difração, 

interferência 
(ER, EV) e 
polarização 
(ER) da luz 

Ondas 
eletromagnéticas 

X 
Ondas na 

superfície de um 
líquido e numa 

corda 
(MC) 

Efeito fotoelétrico 
Efeito 

fotoelétrico (EV) 
Teoria 

corpuscular de 
Newton 

- 

Teoria 
ondulatória de 

Huygens 

Dupla-fenda 
de Young 

(EV) 

3 - - 

O fotón como 
partícula 

(MQ) 

Dualidade onda-
partícula 

Experimento de 
dupla-fenda c/ 
partículas (EV) 

Efeito Compton - 

A partícula como 
onda 
(MQ) 

Ondas de matéria 

Experimento de 
Davisson-
Germer 

(EV) 

Princípio da 
incerteza 

Experimento 
sobre modelos 
do átomo de H 

(EV) 

(Continua na próxima página) 

                                                           
3 EV: Experimento virtual; ER: Experimento real. 
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E
n

c
o

n
tr

o
 

Mecânica Clássica (MC) 

Analogias 

Mecânica Quântica (MQ) 

Conceitos Experimentos Conceitos Experimentos 

4 - - 
Gato de 

Schrödinger 
(MQ) 

Mecânica 
Quântica: função 
de onda, estado, 
superposição de 

estados, 
probabilidade, 

medição, colapso 
da função de 

onda 

Experimento de 
dupla-fenda c/ 

partículas 
(EV) 

Experimento da 
borracha 

quântica (ER) 

5 - - 

Poço de potencial 
finito  

X  
Energia potencial 

gravitacional 
(MQ) 

Tunelamento 
quântico 

Tunelamento 
quântico 

(EV) 

Emaranhamento 
quântico 

- 

Supercondutivida
de 

- 

Tabela 2: Resumo dos conceitos, experimentos e analogias tratados em cada encontro. FONTE: o autor. 

Caso o usuário deste produto educacional opte por seguir a metodologia aqui adotada, ainda 

são disponibilizados, no Apêndice Final, os Testes Inicial e Final utilizados quando da aplicação do 

projeto, que se encontra refletido nesta proposta. Neles, o professor poderá verificar a necessidade de 

reforçar ou estruturar alguns dos subsunçores contidos na estrutura cognitiva dos estudantes, e 

comparar as informações prestadas por eles quando do preenchimento dos Testes Inicial e Final. 
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Primeiro Encontro: Contextualização histórica e bases do surgimento da Mecânica Quântica 

no século XX 

TEMPO SUGERIDO 

90 minutos (2 horas-aula) 

Atividade inicial (30 min, opcional) 

Aplicação de um teste, a fim de verificar quais conceitos (subsunçores) que serão trabalhados nesta 
proposta educacional estão presentes na estrutura cognitiva dos alunos. Uma sugestão de teste 
encontra-se no Apêndice Final 

 

INTRODUÇÃO 

Os modelos corpuscular e ondulatório e as discussões a respeito da natureza da luz 

 

A Física, ao fim do século XIX, tinha um panorama bem definido. Suas diversas áreas de 

concentração estavam quase que esgotadas. A Mecânica tinha seus pilares estabelecidos por Isaac 

Newton4 desde o século XVII. A teoria era bem aceita, apesar de apresentar alguns problemas, como 

o tempo como referencial absoluto (ideia modificada pela teoria da relatividade restrita de Albert 

Einstein5 em 1905). A Termodinâmica ainda se encontrava em desenvolvimento (na verdade ainda se 

encontra, como vários outros campos da Física e da ciência como um todo), mas já tinha bases bem 

estabelecidas através das ideias de Joule, Kelvin, Clausius, Gibbs, Boltzmann e outros, e não gerava 

grandes contradições ou discussões a respeito de sua validade. E a Ótica, que por muito tempo era 

entendida como um campo à parte, foi abrangida pela explicação clássica do eletromagnetismo, através 

das equações de James Clerk Maxwell6. 

Particularmente dentro desse campo de estudo, a ótica, ocorreram diversas discussões no 

decorrer da história, principalmente no tocante à natureza da luz. Historicamente, duas grandes 

correntes divergiam sobre a descrição dos fenômenos luminosos: uma delas entendia a luz como sendo 

um grande aglomerado de pequenas partículas. Outra, mais moderna, explicava o fenômeno como 

tendo origem ondulatória. 

A teoria corpuscular surgiu ainda na Idade Antiga, entre os séculos V e III a.C., com os filósofos 

gregos. Dentre outras discussões, havia o entendimento por parte de figuras como Platão e Aristóteles 

de que a luz era composta de pequenas partículas, assim como a matéria. À época, os fenômenos 

                                                           
4 Isaac Newton (1643-1727), físico e matemático inglês, dentre outras especialidades, idealizador da Mecânica 

Clássica, também conhecida como Mecânica Newtoniana, e do cálculo diferencial. 

5 Albert Einstein (1879-1955), físico alemão, desenvolveu trabalhos em diversas áreas da Física. Formulou a teoria 

da relatividade e foi premiado com o Nobel de Física em 1921 pela explicação do efeito fotoelétrico. 

6 James Clerk Maxwell (1831-1879), físico e matemático escocês, formulou a teoria moderna do Eletromagnetismo 

Clássico. Seus trabalhos serviram de base ao desenvolvimento da Teoria da Relatividade e da Mecânica Quântica. 
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luminosos eram pouco compreendidos, de forma que a maior discussão girava em torno dos chamados 

“raios luminosos”. Uma vertente de pensadores afirmava que eles eram percebidos pelos olhos, 

enquanto outra via alegava que esses raios eram produzidos por eles. Essa questão sobre a natureza 

da visão só foi esclarecida mais de um milênio depois, com os argumentos de Al-Hazen7. A teoria 

corpuscular, no entanto, permaneceu sem ser comprovada ou combatida até o século XVII, quando 

Newton propôs a formalização matemática da teoria corpuscular, de maneira coerente com as leis que 

regiam sua Mecânica. O conceito básico de Newton a respeito da luz era de que a mesma era composta 

por um fluxo contínuo de pequenas partículas, cujas ações respeitavam as mesmas leis que 

governavam todos os corpos massivos. Com isso, Newton conseguia explicar, ao seu modo, algumas 

propriedades da luz, como a refração e a reflexão. 

Nesse mesmo período da história, começou a ganhar força outra vertente de pensamento que 

também se dispunha a explicar a natureza da luz. Christiaan Huygens8, propôs uma explicação para 

os fenômenos da reflexão, refração e difração baseado na teoria ondulatória. Por serem 

contemporâneos, Newton e Huygens puderam confrontar suas ideias e aprofundar seus estudos na 

área, que permaneceram em relativo pé de igualdade por aproximadamente um século. Foi quando, 

em 1800, Thomas Young9 propôs o famoso experimento da dupla-fenda. Essa constatação científica 

retomou as discussões a respeito da natureza da luz, uma vez que forneceu consideráveis indícios de 

que ela possuía características de onda. Não obstante, na segunda metade do século XIX, Maxwell 

propôs suas equações para o eletromagnetismo clássico, e provou que a velocidade de propagação 

de uma onda eletromagnética no vácuo equivale à velocidade de propagação da luz, corroborando 

ainda mais a teoria ondulatória. As Equações 1 a 5 expressam a constatação de Maxwell. A velocidade 

c com que uma onda eletromagnética se desloca é dada pela Equação 1. Essa velocidade é uma 

constante no vácuo, pois é o resultado do produto de duas outras constantes, 𝜀0 e  𝜇0, respectivamente 

a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do vácuo. 

𝑐 = √
1

𝜀0 ∙ 𝜇0

 [1] 

Sendo os valores de 𝜀0 ≈ 8,85 × 10−12 𝐹/𝑚, e 𝜇0 ≈ 1,25 × 10−6 𝐻/𝑚, tem-se: 

𝑐 ≈ √
1

8,85 × 10−12 𝐹/𝑚 ∙ 1,25 × 10−6 𝐻/𝑚 
. [2] 

Reescrevendo a Equação 2 em termos das unidades de farad (F) e henry (H), tem-se: 

                                                           
7 Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham (965-1038), físico e matemático árabe. Apesar de pouco conhecido, prestou 

uma inestimável contribuição à ciência no estudo dos fenômenos óticos e na elaboração do método científico, 

durante a Idade Média. 

8 Christiaan Huygens (1629-1695), físico e matemático holandês. Se notabilizou pelos estudos relacionados à 

natureza da luz, particularmente por defender a teoria ondulatória para a explicação dos fenômenos luminosos. 

9 Thomas Young (1773-1829), físico e médico britânico. Provou, através do experimento da dupla-fenda, que a 

luz se comportava como uma onda. 
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𝑐 ≈ √
1

8,85 × 10−12 
𝐴 ∙ 𝑠
𝑉 ∙ 𝑚

∙ 1,25 × 10−6 
𝑉 ∙ 𝑠
𝐴 ∙ 𝑚

 
 [3] 

 
 

𝑐 ≈ √
1

1,11 × 10−17 𝑠2/𝑚2 
 [4] 

 
 

𝑐 ≈ 3,0 × 108𝑚/𝑠. [5] 

Com a comprovação de que a luz se deslocava na mesma velocidade de uma onda 

eletromagnética, a teoria ondulatória ganhou ainda mais argumentos a favor, sobrepujando a teoria 

corpuscular naquele momento da história. Assim, esse cenário se manteve praticamente inalterado até 

o fim do século XIX. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 1 – O problema da radiação do corpo negro 

 

No entanto, a teoria eletromagnética de Maxwell mostrava-se incompleta, pois apesar de 

integrar a eletricidade e o magnetismo, até então estudados separadamente, e de descrever e prever 

com perfeição vários fenômenos ligados a estes temas, não conseguia dar conta de alguns problemas, 

que serão listados mais adiante. Uma parte dos físicos da época não se importava com isso, achando 

que esses problemas não eram da teoria em si, mas sim do aparato experimental utilizado para verificá-

los. Outros até levavam esses problemas em consideração, mas não se atinham a eles, acreditando 

que mais cedo ou mais tarde a solução apareceria. Já uma pequena parcela de pesquisadores não 

aceitava aquele cenário, e tentava resolver esses problemas a qualquer custo. 

Um dos problemas apresentados pela teoria eletromagnética era a falta de uma explicação 

para a chamada radiação do corpo negro. Um corpo negro ideal é um corpo hipotético que emite (ou 

absorve) radiação eletromagnética em todos os comprimentos de onda, de forma que toda a radiação 

incidente é completamente absorvida, e em todos os comprimentos de onda e todas as direções a 

máxima radiação possível para a temperatura do corpo é emitida. Ele também recebe essa 

denominação por sua capacidade de absorver toda a radiação que nele incide, pois assim parece negro 

à visão humana. O problema relacionado à radiação emitida por um corpo negro consiste na 

discordância entre o modelo previsto pela teoria eletromagnética e o constatado experimentalmente. A 

Figura 1 apresenta alguns resultados experimentais, comparados à previsão teórica segundo a 

chamada lei de Rayleigh-Jeans, que se baseava na teoria eletromagnética clássica. 
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Figura 1: resultados experimentais e teórico para diversas curvas de temperatura de um corpo negro10. 

O gráfico apresentado pela Figura 1 traz a intensidade de emissão (ou emissividade), 

representada no eixo vertical, em função do comprimento de onda da radiação, constante do eixo 

horizontal. Nele, as linhas coloridas mostram o comportamento experimental observado para algumas 

temperaturas, que em baixas intensidades ou maiores comprimentos de onda até se aproximam do 

resultado teórico, representado pela curva preta. No entanto, esta mesma curva preta sinaliza o 

comportamento teórico esperado para uma temperatura de 5000K, onde a intensidade da radiação 

emitida pelo corpo tende ao infinito, e que definitivamente não condiz com o observado 

experimentalmente. Ou seja, a teoria eletromagnética apresentava uma grave falha. Nota-se que, 

conforme a temperatura do corpo aumenta, os picos das curvas de intensidade deslocam-se para 

comprimentos de onda cada vez menores, até que a curva se torna uma exponencial, pelo modelo 

teórico. Esse resultado teórico ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. 

A fim de explorar melhor o tema, sugere-se a utilização de uma simulação computacional sobre 

o espectro de emissão de um corpo negro. 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 1 

Espectro de emissão de um corpo negro11 

 

 Descrição sumária: simulação que permite verificar como se dá a distribuição da 

intensidade de radiação de um corpo, numa determinada temperatura, em função dos seus diversos 

comprimentos de onda. Ou seja, ela mostra a curva espectral de um corpo, baseado em sua 

temperatura. 

                                                           
10 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_negro#/media/File:Corpo_negro.svg, adaptada. 

11 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum. Acesso em 03/02/17. 

(Lei de Rayleigh-Jeans) 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum


TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – L. SLOVINSCKI e A. ALVES-BRITO v.28  n.6  2017 

 
 

17 
 

 Possibilidades educacionais: a simulação possibilita que se insira uma temperatura 

qualquer, em escala absoluta, e automaticamente ajusta a curva espectral num gráfico que mostra seu 

comportamento. Existem algumas temperaturas predefinidas de corpos como o Sol, uma lâmpada 

incandescente, um forno e a Terra, mas qualquer temperatura pode ser inserida de forma manual ou 

com o auxílio de um botão. Dependendo da temperatura escolhida, há a necessidade de se ajustar a 

escala do gráfico através de botões existentes em ambos os eixos. Por fim, no alto, um mostrador exibe 

qual é a percepção visual da cor predominante atribuída à temperatura escolhida. 

Figura 2: simulação computacional sobre o espectro de emissão de um corpo negro. FONTE: captura de tela. 

 Forma de utilização: a simulação permite a visualização da curva de emissão de um 

corpo negro, com especial ênfase aos picos de emissão. Como o corpo negro emite em toda a faixa do 

espectro eletromagnético, os picos sinalizam a faixa de frequências onde ocorrem as maiores taxas de 

emissão. Assim, se o pico de emissão estiver na faixa do visível, o olho humano será sensibilizado por 

todas as frequências relacionadas às cores que se pode perceber, e tem-se a percepção da cor branca, 

como mostra a Figura 2. Conforme o pico se afasta em direção a maiores comprimentos de onda 

(infravermelho), passa-se a perceber apenas comprimentos de onda correspondentes à cor vermelha, 

mas caso o pico rume na direção oposta (ultravioleta), a cor percebida será a violeta. Quando o pico 

de emissão estiver afastado da faixa do visível, nenhuma cor é percebida pelo olho. É importante que 

o aluno entenda que qualquer corpo se comporta (aproximadamente) como um corpo negro, porque a 

ele está relacionada uma temperatura, e isso faz com que o mesmo emita radiação. Como exemplo, 

com o auxílio de um termômetro infravermelho, é possível estipular-se a temperatura de alguns corpos 

Seletor de temperatura 

Mostrador 

da cor 

associada à 

temperatura 

Ajuste de zoom 

Ajuste de zoom 

Curva espectral 

associada ao corpo 
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presentes na sala de aula, como mesas, paredes, e o próprio corpo humano. A seguir, essas 

temperaturas podem ser inseridas na simulação, que por sua vez irá gerar as curvas dos espectros de 

emissão desses corpos. Como essas temperaturas variam entre 300K e 400K, os picos de emissão se 

encontrarão dentro da faixa do infravermelho e bastante distantes da faixa do visível, corroborando o 

fato de que o olho humano não é sensibilizado por radiações com essa frequência. Aqui, como forma 

de contextualização da aula, pode-se explorar o funcionamento dos aparelhos de visão noturna, que 

trabalham nessa faixa do espectro. A fim de diversificar os exemplos, pode-se convidar os alunos a 

preencher a duas últimas colunas da Tabela 3, constante do Guia da Aula 1. 

Corpo 
Temperatura12 

(K13) 
Comprimento de 

onda (nm) 
Faixa do espectro 

eletromagnético (pico) 

Terra 300 ~ 12000 IV 

Forno 660 ~ 9000 IV 

Filamento lâmpada 3000 ~ 1000 IV 

Sol 5700 ~ 550 Visível 

Lava 1300 ~ 2500 IV 

Gigante Vermelha 4500 ~ 650 Visível 

Gigante Azul 20000 ~ 200 UV 

Anã Branca 25000 ~ 100 UV 

Anã Marrom 2000 ~ 1500 IV 

N (líquido) 75 ~ 40000 IV 

He (líquido) 4 ~ 700000 Limite IV - micro-ondas 

He (sólido) 1 ~ 3000000 Micro-ondas 

Tabela 3: exemplos de corpos negros, com respectivas temperaturas, comprimentos de onda e faixa do EEM ao 
qual pertencem. As duas últimas colunas devem ser preenchidas pelos alunos. FONTE: o autor. 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 2 – Planck e a quantização da energia 

 

Um dos pesquisadores que não se contentava com o panorama da Física do fim do século XIX, 

onde haviam poucas perguntas sem resposta, era Max Planck14. Planck chegou a ser aconselhado a 

                                                           
12 As temperaturas do Sol e das outras estrelas referem-se à superfície das mesmas. 

13 A escala kelvin (K) é base do Sistema Internacional, também chamada de temperatura absoluta. Para convertê-

la em graus Celsius (°C), é necessário somar 273,15 à temperatura kelvin em questão. 

14 Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947), físico alemão. Seu trabalho inaugurou o ramo da Física Quântica. 

Por sua imensa colaboração, foi premiado com o Nobel de Física em 1918. 
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não se dedicar à Física, uma vez que, pelo entendimento da época, quase tudo na área já havia sido 

descoberto, restando apenas o preenchimento de alguns buracos na teoria (um deles, a radiação do 

corpo negro). Assim, Planck se debruçou justamente sobre este problema. Após várias tentativas 

frustradas de resolver a questão, ele, numa atitude quase que desesperada, propôs que a energia 

associada a um corpo negro não poderia variar de maneira contínua, mas sim assumir determinados 

valores estabelecidos por uma simples Equação matemática (Equação 6) que ajustava a curva de 

temperaturas do modelo teórico com os dados obtidos experimentalmente. 

𝐸 = ℎ𝑓 [6] 

Na Equação 6, a energia E é proporcional à frequência f, ajustada por uma constante obtida 

experimentalmente por Planck. Essa constante foi batizada em homenagem a ele, e seu valor é  ℎ =

6,626 × 10−34 𝑘𝑔 𝑚2/𝑠. 

Um exemplo da quantização proposta por Planck pode ser visualizado ao se analisar o espectro 

de emissão de um átomo. A Figura 3 traz o espectro de emissão de alguns elementos químicos, que 

se encontram na faixa do espectro eletromagnético visível. 

Figura 3: espectro de emissão de diferentes elementos químicos15. 

O que se percebe, analisando a Figura 3, é que diferentes elementos apresentam diferentes 

linhas de emissão. O espectro, então, pode ser interpretado como sendo a impressão digital de um 

elemento químico. Todos os átomos de um determinado elemento apresentam um mesmo espectro de 

emissão, de modo que a análise do espectro de emissão de um corpo desconhecido pode determinar 

a composição química do corpo. O aparelho que realiza esse tipo de análise é chamado espectrômetro, 

que será melhor discutido no Apêndice 1. 

                                                           
15 Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/quimica/espectros-emissao-absorcao-leis-kirchhoff.htm. 
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Mas no que consiste a emissão de luz por um corpo? Basicamente, da excitação dos seus 

átomos, que é a energização dos mesmos, fazendo com que seus elétrons transitem entre suas órbitas 

permitidas. 

Aqui recomenda-se a utilização de outra simulação computacional, a fim de ilustrar e 

exemplificar o processo de emissão e absorção de energias por um átomo. A simulação sugerida é a 

que mostra como funcionam as lâmpadas de descarga (também conhecidas como lâmpadas 

fluorescentes). 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 2 

Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga 16 

 

 Descrição sumária: a simulação permite entender como é o funcionamento de uma 

lâmpada de descarga, através do bombardeamento, por elétrons, de átomos de um gás rarefeito, 

encapsulados numa ampola. No entanto, é de especial interesse entender a maneira como ocorre a 

emissão e a absorção de energias por este átomo. 

Figura 4: simulação computacional sobre lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga. FONTE: captura 
de tela. 

                                                           
16 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/discharge-lamps. Acesso em 03/02/17. 

Escolha do 

elemento 

Espectro de emissão 

do elemento 

Fóton emitido 

pelo átomo 

Diagrama dos 

níveis de energia 

do átomo  

Átomo 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/discharge-lamps
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 Possibilidades educacionais: entender o funcionamento de uma lâmpada de descarga 

é apenas uma das possibilidades da simulação. Mais do que isso, ela propicia o entendimento da forma 

como se dá a emissão de fótons pelos átomos, através da transição dos estados de energia do átomo. 

Existe a possibilidade de simular o comportamento de um ou vários átomos, de se visualizar um 

espectrômetro que conta individualmente os fótons emitidos, e de perceber como se dá a transição 

entre os níveis de energia de um átomo, através de um diagrama. Ainda pode-se escolher entre átomos 

de hidrogênio, mercúrio, sódio e neônio, que irão gerar diferentes linhas espectrais e, 

consequentemente, radiações de diferentes frequências. 

 Forma de utilização: a simulação é uma ótima maneira de, num curto intervalo de 

tempo, tentar fazer com que os alunos percebam como se dá o processo de emissão e absorção de 

fótons pelos átomos, através da excitação dos mesmos. Essa tarefa pode parecer bastante difícil, pois 

talvez os alunos não possuam os subsunçores necessários para tal. Então, a estratégia aqui sugerida 

é optar por uma explicação sumária do fenômeno a partir da visualização da simulação. A compreensão 

desse conceito é importante, pois contextualiza a noção de quantização da energia proposta por 

Planck. O aluno deve entender que a emissão de um fóton de certa frequência corresponde a uma 

determinada energia, e que essas energias são bem determinadas e correspondem às transições entre 

os estados possíveis para o átomo. 

CONCLUSÃO 

As energias são discretas 

 

A teoria de Planck foi revolucionária para a Física da época, e considerada o marco inicial da 

Mecânica Quântica. Dentre várias implicações, a mais dramática é que as energias associadas às 

partículas não podiam mais ser contínuas, ou seja, assumir qualquer valor. De agora em diante, as 

energias deveriam ser múltiplas de um valor h, a Constante de Planck, e entendidas como sendo 

compostas de pequenos pacotes, que mais tarde foram denominados quanta (plural de quantum, que 

em latim significa quantidade). Isso causou um grande mal-estar entre os físicos da época, que ficaram 

extremamente incomodados com a explicação proposta por Planck. Na verdade, nem mesmo Planck 

sabia como explicar sua solução, chagando a dizer que a teoria era um ato de desespero. Essa 

explicação só veio em 1905, com a resposta de Einstein para outro problema da época: o efeito 

fotoelétrico, conceito discutido na proposta do Segundo Encontro. 

 

APÊNDICE 1 

As linhas espectrais 

 

As linhas do espectro de emissão ou absorção de um material podem ser entendidas como a 

impressão digital daquela substância. A visualização de tais linhas é realizada através de um 
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eletroscópio, aparelho de simples funcionamento que pode ser encontrado sem grande dificuldade em 

laboratórios de física, caso a escola possua um. A Figura 5 traz o esquema de funcionamento 

simplificado de um eletroscópio. A luz emitida por uma fonte passa por uma pequena fenda, cuja 

finalidade é estreitar o feixe luminoso. Este feixe então encontra um prisma, que por sua vez tem a 

função de difratar o já estreito feixe. Por fim, o resultado é projetado em um anteparo, onde a 

visualização das linhas espectrais é facilitada. 

Figura 5: esquema de um espectroscópio simples17. 

Diferentes materiais apresentam diferentes linhas espectrais, como bem mostrou a figura 3. 

Além disso, como discutido anteriormente, todo corpo pode ser aproximado a um corpo negro, com 

maior ou menor eficiência. Assim, todo corpo pode emitir e absorver radiação eletromagnética. Dessa 

forma, todo corpo possui um espectro de emissão e um espectro de absorção bem definidos, de forma 

que o conjunto de linhas espectrais desses dois espectros compreende todos os comprimentos de onda 

do espectro eletromagnético. A Figura 6 exemplifica tal situação, mostrando apenas a faixa do espectro 

visível. 

Figura 6: exemplos de espectros de emissão e absorção18. 

                                                           
17 Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/espectros-dos-elementos.html. 

18 Fonte: http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/luz/?p=408. 
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Pode-se observar, na Figura 6, que corpos que se aproximam de um corpo negro ideal 

conseguem emitir radiação numa ampla faixa do espectro, como é o caso da lâmpada. Um gás 

aquecido por sua vez, consegue emitir radiação em apenas alguns comprimentos de onda, e seu 

espectro de emissão será bastante discreto. Já o mesmo gás, resfriado, absorve radiação com os 

mesmos comprimentos de onda na qual emite. O conjunto de linhas espectrais de emissão e absorção 

contemplam toda a faixa do espectro visível, podendo-se entender como sendo uma um “negativo” da 

outra. Por outro lado, Planck propôs uma equação (Equação 6) que estabelecia uma relação direta 

entre energia e frequência da radiação, algo inédito até então. O que se sabia, à época, era que a 

energia se relacionava com a temperatura, como mostra a Equação 7, onde 𝑘𝐵 é a constante de 

Boltzmann19, e T é a temperatura da amostra. 

𝐸 = 𝑘𝐵𝑇 [7] 

Igualando as equações 6 e 7, chega-se à Equação 8, onde pode-se perceber que a frequência 

da radiação emitida por um corpo negro é diretamente proporcional à sua temperatura. 

ℎ𝑓 = 𝑘𝐵𝑇 [8] 

Como a frequência e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, então 

os maiores comprimentos de onda estão associados às menores frequências, e vice-versa. Assim, 

analisando a faixa visível do espectro eletromagnético, percebe-se que às menores temperaturas estão 

associados os maiores comprimentos de onda (faixa próxima ao vermelho), ao passo que as maiores 

temperaturas correspondem aos menores comprimentos de onda (faixa próxima ao violeta). Essas 

duas cores delimitam os extremos do espectro eletromagnético visível. Comprimentos de onda 

menores já começam a se localizar na região do ultravioleta, e os maiores, na região do infravermelho. 

A Figura 7 mostra um esquema com as diversas faixas que compõem o espectro eletromagnético. 

Figura 7: faixa do espectro eletromagnético, com ênfase no espectro visível ao homem20. 

                                                           
19 A constante de Boltzmann é uma constante que relaciona a temperatura e a energia das moléculas. Foi 

determinada experimentalmente pelo físico austríaco Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906) e seu valor 

experimental atual é 𝑘𝐵 = 1,38 × 10−23 𝐽/𝐾. 

20 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_vis%C3%ADvel. 
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Segundo Encontro: Discussões a respeito da luz: onda ou partícula? 

TEMPO SUGERIDO 

90 minutos (2 horas-aula) 

 

INTRODUÇÃO 

O entendimento da luz ao fim do século XIX 

 
Voltando ao final do século XIX, praticamente não havia mais dúvidas de que a luz se 

comportava como uma onda. A própria Física, inclusive, era considerada quase que totalmente 

explorada, motivo este que tornava a área de estudo pouco atraente às mentes da época. 

Mas por que, exatamente, a luz era entendida como uma onda? A explicação para esta questão 

vinha da comparação da luz com outros meios, já que a luz exibia comportamento semelhante a estes 

meios que apresentavam características ondulatórias, como por exemplo, a água. Sendo assim, deve-

se explorar antes as principais características de uma onda, o que será feito a seguir. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 1 – A luz como uma onda 

 

Existem várias definições cabíveis para uma onda. Entre elas, pode-se afirmar que uma onda 

é uma perturbação oscilante que se propaga em um meio, de maneira periódica, onde há somente o 

transporte de energia, numa espécie de movimento harmônico simples. Ondas podem ocorrer em 

meios onde haja matéria (ondas mecânicas) ou não (ondas eletromagnéticas e gravitacionais). São 

exemplos de ondas mecânicas as que ocorrem na superfície dos líquidos (mares, lagos, etc.), nos 

gases (som) e nos sólidos (ondas sísmicas). 

A principal característica de uma onda (que inclusive é intrínseca e não se altera) é a sua 

frequência (𝑓), e depende unicamente da fonte que a gerou. A frequência de uma onda indica o número 

de vezes que a oscilação ocorre em um determinado intervalo de tempo. Quando esse intervalo 

equivale a um segundo, a unidade do Sistema Internacional (SI) relacionada a esta grandeza física é 

denominada hertz (Hz), em homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz21. 

Outra característica de uma onda é o comprimento de onda (𝜆), que é a distância entre dois 

pontos iguais e consecutivos de uma onda, normalmente duas cristas ou dois vales. A magnitude de 

uma onda é chamada amplitude (𝐴), e o tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa é 

dito período (𝑇). A Figura 8 traz algumas dessas características citadas. 

                                                           
21 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), físico alemão. Deu grande contribuição no estudo do eletromagnetismo, 

particularmente ao corroborar o trabalho de Maxwell. 
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Figura 8: representação esquemática de uma onda22. 

Quanto à direção de vibração, uma onda é dita longitudinal quando a oscilação ocorre na 

mesma direção da propagação da onda, como as ondas sonoras. Quando a vibração ocorre 

perpendicularmente à direção de propagação da onda, essa é chamada transversal. Como exemplo de 

ondas transversais tem-se as ondas na superfície de um líquido, em uma corda ou as ondas 

eletromagnéticas. A Figura 9 mostra as possíveis direções de vibração de uma onda. 

Figura 9: direções de vibração de uma onda23. 

Já quanto à direção de propagação, uma onda pode ser unidimensional, quando se desloca 

em uma dimensão (ondas em uma corda), bidimensional, quando se desloca em duas dimensões 

(ondas na superfície de um liquido), ou tridimensional, quando se desloca nas três dimensões espaciais 

(ondas sonoras e ondas eletromagnéticas). 

A seguir serão abordadas e explicadas as principais propriedades das ondas, que virão servir 

de subsídio aos fenômenos aqui estudados, mais particularmente aos fenômenos clássicos e seus 

análogos quânticos, quando da apresentação do experimento da borracha quântica, no Quarto 

Encontro. 

 Reflexão: é o fenômeno que ocorre quando uma onda encontra um obstáculo e não 

consegue transpô-lo. Nesse caso, a onda é refletida na mesma direção que se propagava (Figura 10), 

caso a direção de propagação seja perpendicular ao obstáculo. Quando a direção de propagação 

formar qualquer outro ângulo com o obstáculo, então o ângulo de reflexão será sempre igual ao ângulo 

de incidência. 

                                                           
22 Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/1174883. 

23 Fonte: http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-das-ondas.html, adaptada. 

Direção de propagação 
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Figura 10: reflexão de uma onda24. 

 Refração: propriedade que descreve o fenômeno que ocorre quando uma onda passa 

de um meio para outro, de características distintas do inicial. A onda refratada, devido à mudança do 

meio, tem sua velocidade e comprimento alterados, a fim de que a frequência permaneça a mesma 

(daí a frequência ser uma característica imutável numa onda). A Figura 11 representa como ocorre a 

refração numa corda de diferentes densidades, onde um pulso incidente sofre processos de reflexão e 

refração simultâneos. 

Figura 11: refração de uma onda numa corda de diferentes densidades25. 

 Difração: capacidade que uma onda possui de contornar obstáculos. Uma barreira (ou 

o oposto, uma fenda) qualquer é dita obstáculo para uma onda quando seu tamanho for comparável 

ao comprimento da onda que nele incide (ou pelo menos da mesma ordem de grandeza). Se essa 

barreira ou fenda forem muito maiores ou menores que o comprimento da onda, a difração não ocorrerá, 

ou então será atenuada. 

Figura 12: diversas configurações possíveis para o fenômeno da difração26. 

                                                           
24 Fonte: http://ww2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/ondas.htm. 

25 Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/fisica/refracao-ondas-uma-corda.html. 

26 Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/fisica/difracao.html. 
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A Figura 12 traz algumas configurações possíveis para o fenômeno. Na imagem superior 

esquerda, tem-se um obstáculo (fenda) muito largo para a onda incidente, logo a difração é mínima. Já 

nas figuras ao lado, a fenda é da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Assim, a 

difração ocorre de modo mais pronunciado. Percebe-se, ainda, que o obstáculo funciona como uma 

nova fonte daquela onda, mantendo as características da mesma. 

Nas imagens abaixo observa-se outra peculiaridade das ondas: a capacidade de contornar 

objetos, que também funcionam como obstáculos. Assim, quanto mais o comprimento de onda se 

aproximar do tamanho do obstáculo, mais contundente será o fenômeno da difração. A Figura 13 traz 

um esquema de como ondas de rádio, de grande comprimento de onda (entre 1m e 1 km), conseguem 

contornar grandes obstáculos, como montanhas. Pode-se perceber que a antena localizada no prédio 

recebe o sinal da onda graças à capacidade que a mesma tem de difratar. 

Figura 13: difração de ondas de rádio27 (contorno de obstáculos). 

 Interferência: é a adição ou subtração das amplitudes de duas ou mais ondas, 

resultando numa onda superposta. A amplitude final dependerá da fase das ondas iniciais. Se as ondas 

estiverem em fase, então a interferência é dita construtiva. Caso as ondas encontrem-se em fases 

opostas, tem-se a interferência destrutiva. Qualquer outra combinação resultará numa onda com 

amplitude intermediária. A Figura 14 exemplifica as duas primeiras situações descritas. 

Figura 14: interferência construtiva e destrutiva28. 

                                                           
27 Fonte: http://www.ibytes.com.br/a-difracao-das-ondas-eletromagneticas-devido-a-obstaculos. 

28 Fonte: https://alemdainercia.wordpress.com/2016/02/16/fisica-moderna-interferencia-e-difracao-de-luz. 
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Já a Figura 15 mostra o padrão de interferência gerado por duas fontes de ondas (pontos 

escuros) na superfície de um líquido. Conforme se afastam das fontes, as ondas começam a formar 

um padrão intercalado de interferências construtivas e destrutivas. Esses padrões são de especial 

interesse nessa proposta educacional, principalmente quando da abordagem do experimento da 

borracha quântica. 

Figura 15: interferência de ondas na superfície de um líquido29. 

 Polarização: trata-se da ordenação da direção de oscilação no plano perpendicular à 

direção de propagação de uma onda. Uma onda não polarizada pode oscilar em qualquer direção no 

plano perpendicular à direção de propagação. Ao passar por um filtro, chamado filtro polarizador, a 

onda passará a oscilar em apenas uma direção. A Figura 16 mostra uma pessoa balançando uma 

corda, de forma a gerar ondas circulares, cuja direção de propagação vai da pessoa à parede. Como a 

onda é circular, ela oscila em todas as direções possíveis. No entanto, no caminho da onda há um filtro 

polarizador orientado verticalmente. Assim, ao passar pelo filtro, a onda passa a oscilar apenas na 

direção vertical, pois as outras direções de oscilação não são mais permitidas. 

Figura 16: polarização de ondas em uma corda30. 

Como forma de ilustrar as principais propriedades das ondas, indica-se aqui a seguinte 

estratégia: caso a escola possua um laboratório de Física, sugere-se que tais propriedades sejam 

demonstradas de maneira experimental numa cuba d’água, de forma que os alunos verifiquem 

                                                           
29 Fonte: http://eppursimuove.ugr.es/Top10Physics/InterferenciaLuz/InterferenciaLuz.html. 

30 Fonte: http://soumaisenem.com.br/fisica/oscilacoes-ondas-optica-e-radiacao/ondas-fenomenos, adaptada. 
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inicialmente um experimento real. Após isso, pode-se utilizar uma simulação computacional, onde as 

mesmas propriedades podem ser observadas num experimento virtual. A intenção de tal metodologia 

é mostrar ao estudante que uma simulação computacional pode ser confiável, pois o resultado é o 

mesmo que quando verificado num experimento real. Assim, a simulação aqui sugerida é a que trata 

da interferência de ondas. 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 3 

Interferência de ondas 31 

 

 Descrição sumária: apesar do título aparentemente restringir seu uso, a simulação 

permite visualizar não só o fenômeno da interferência de ondas, mas também a refração e a reflexão 

de ondas na água, em ondas sonoras e ondas luminosas, facilitando a percepção desses fenômenos 

por parte dos estudantes. 

Figura 17: simulação computacional sobre interferência de ondas. FONTE: captura de tela. 

 Possibilidades educacionais: a simulação se comporta exatamente como se fosse uma 

cuba d’água, onde boa parte dos fenômenos ondulatórios podem ser visualizados. Uma barreira pode 

ser estabelecida para que se perceba a reflexão, assim como um obstáculo com uma fenda pode 

simular a refração. Estabelecendo um obstáculo com duas fendas, visualiza-se a interferência. Ainda é 

                                                           
31 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference. Acesso em 03/02/17. 
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possível modificar a frequência e amplitude das ondas, bem como os parâmetros dos obstáculos, como 

largura e distância das fendas e a posição da barreira. Pode-se, também, medir a amplitude das ondas 

através de um nível. Aqui já se consegue estabelecer uma analogia entre ondas mecânicas e ondas 

eletromagnéticas, um dos propósitos deste produto educacional. 

 Forma de utilização: a simulação permite, de forma coerente, que se compare os 

resultados obtidos numa cuba d’água, montada para a aula caso a escola possua o aparato 

experimental, com os auferidos através de meios computacionais. Desse modo, a simulação transmitirá 

confiança aos estudantes, que poderão comparar os resultados reais e virtuais, e verificar que ambos 

se aproximam bastante. Além do mais, os alunos podem perceber a manifestação dos diversos 

fenômenos ondulatórios estudados na aula, comparando os resultados experimentais na água, com 

ondas sonoras e com luz, e perceber que são semelhantes. Por fim, devem entender a importância dos 

fenômenos no contexto histórico que culminou com o triunfo da teoria ondulatória sobre a teoria 

corpuscular nas discussões a respeito da natureza da luz entre os séculos XVII e XIX. 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 2 – A predominância da teoria ondulatória 

 

Retomando o contexto histórico analisado, a luz era entendida como uma onda ao final do 

século XIX porque apresentava todas as propriedades descritas na Parte 1, do mesmo modo que uma 

onda se comportava na superfície de um líquido. Tal constatação foi obtida pois os dois fenômenos 

eram análogos. 

Entretanto, de acordo com a discussão iniciada no Primeiro Encontro, a teoria ondulatória não 

era a única que se dispunha a descrever os fenômenos luminosos. A teoria corpuscular, sob a efígie 

de Newton desde o início do século XVIII, também tentava descrever a luz de maneira coerente com a 

Mecânica Clássica. 

A explicação de Newton para a reflexão da luz era bastante simples. Por entender que a luz 

era composta de um fluxo de partículas, ele afirmava que a reflexão nada mais era que a colisão elástica 

dessas partículas com uma superfície, onde o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão, 

situação condizente com sua Mecânica. Já a refração da luz envolvia uma mudança do meio de 

propagação. No caso analisado na Figura 18, a luz está passando do meio 1, o ar, para o meio 2, um 

líquido. Como o líquido possui densidade maior (moléculas mais próximas) que o ar, segundo a 

Mecânica Newtoniana, a luz deve ter sua velocidade aumentada nessa mudança de meio, assim como 

acontece com o som. Dessa forma, segundo Newton, a velocidade da luz num líquido deveria ser maior 

do que no ar. Tal ideia, à época, não era passível de constatação científica, uma vez que os meios 

existentes para a aferição dessas velocidades eram extremamente rudimentares, ficando a teoria em 

compasso de espera para uma posterior comprovação. 

Paralelemente a Newton, Huygens também propunha uma explicação para tais fenômenos, 

mas baseado na teoria ondulatória. A reflexão era entendida quase que da mesma maneira que a teoria 
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corpuscular. Uma onda se desloca até encontrar um obstáculo que não pode ser transposto pela 

mesma. Assim, essa onda é refletida pelo obstáculo, sendo o ângulo de reflexão igual ao ângulo de 

incidência. 

Figura 18: explicação dos fenômenos da reflexão e refração segundo Newton32. 

Figura 19: explicação dos fenômenos da reflexão e refração segundo Huygens33. 

Por outro lado, a explicação para a refração era completamente discordante da teoria 

corpuscular. Já era sabido, à época, que uma onda, ao passar de um meio menos denso (ar) para um 

mais denso (líquido), tinha seu comprimento de onda diminuído, como mostra o esquema da Figura 19. 

A Equação 9 relaciona as grandezas velocidade, comprimento de onda e frequência de uma onda. 

𝑣 = 𝜆𝑓 [9] 

                                                           
32 Fonte: MÁXIMO e ALVARENGA, p. 230-231, 2014, adaptada. 

33 Fontes: http://raiosinfravermelhos.blogspot.com.br/2013/08/reflexao-de-ondas-em-sununga.html e 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/refracao-ondas.htm, adaptadas. 
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Como a frequência é a única grandeza que permanece constante na mudança de meio, e era 

constatado que o comprimento de onda diminuía, então, pela Equação 10, obrigatoriamente a 

velocidade também deveria diminuir na mesma proporção, a fim de manter a frequência da onda 

inalterada. 

𝑓 =
𝑣

𝜆
 [10] 

Assim, na explicação do fenômeno da refração, havia uma discordância entre as teorias 

corpuscular e ondulatória, principalmente quanto à velocidade que a luz adquiria na mudança de meio. 

Enquanto Newton afirmava que a mesma deveria aumentar, Huygens assegurava que a velocidade 

deveria diminuir. Como a medição de tal grandeza, com uma precisão mínima, era impossível para a 

época, as teorias permaneceram em pé de igualdade até o início do século XIX. 

Foi quando, em meados de 1800, Thomas Young propôs um experimento que pretendia 

investigar o comportamento da luz quando submetida a um determinado arranjo. Young fez passar luz 

solar por um pequeno orifício, e na sequência por outros dois de mesmo tamanho. O resultado dessa 

experiência foi a formação, num anteparo existente à retaguarda do arranjo experimental, de um padrão 

conhecido como franjas de interferência. A Figura 20 mostra um esquema da experiência de dupla-

fenda de Young. 

Figura 20: representação esquemática da experiência de dupla-fenda de Young34. 

Young percebeu que esse padrão de franjas mostrava a intensidade luminosa em cada ponto 

do anteparo. Em alguns pontos, a intensidade era máxima (franjas claras), enquanto que em outros era 

mínima (franjas escuras). Tal padrão de intensidades se verifica também quando o experimento é 

montado utilizando ondas na superfície de um líquido. Com isso, Young propôs que os fenômenos 

ondulatórios se manifestavam na luz de maneira análoga ao observado na superfície dos líquidos. De 

fato, pode-se constatar a veracidade dessa afirmação comparando as Figuras 21, que traz uma 

simulação computacional da versão simplificada do experimento da dupla-fenda, juntamente com um 

gráfico da distribuição da intensidade luminosa no anteparo, e 22, que traz outra simulação 

computacional, esta do fenômeno da interferência de ondas formadas na superfície do líquido, junto a 

medidores do nível da água em determinados pontos do líquido. Pode-se perceber que há uma 

                                                           
34 Fonte: https://www.if.ufrgs.br/tex/fisica-4/lista1.htm, adaptada. 
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distribuição dos níveis d’água, ora de grande amplitude, ora de amplitude zero, que se aproxima 

bastante da distribuição de intensidades luminosas da Figura 21, corroborando a constatação de 

Young. 

Figura 21: interferência com ondas luminosas, gerada pela Simulação Computacional 3. FONTE: captura de tela. 

Figura 22: interferência com ondas na água, gerada pela Simulação Computacional 3. FONTE: captura de tela. 
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O trabalho de Young foi fundamental para a consolidação da teoria ondulatória. Como 

consequência, o modelo corpuscular começou a ser abandonado, pois não conseguiu oferecer uma 

explicação consistente para os fenômenos da difração e interferência. 

No entanto, a prova cabal veio mais de meio século depois. Jean Foucault35, conseguiu realizar 

medições consistentes e que não deixaram dúvida de que a luz se movia mais rapidamente no ar do 

que num líquido. Essa prova, fornecida por Foucault, provocou o abandono total da teoria corpuscular, 

pois mostrou que, com relação à natureza da luz, Newton estava equivocado e o modelo proposto por 

Huygens era o correto. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 3 – Einstein e o efeito fotoelétrico 

 

A evidência provida por Foucault encerrou temporariamente uma das maiores discussões da 

história da Física. Não bastasse isso, a segunda metade do século XIX foi marcada por um destacado 

desenvolvimento científico, em grande parte catapultado pelo furor da Segunda Revolução Industrial, 

que se iniciava na mesma época. Com a consolidação da teoria eletromagnética de Maxwell, a Física 

Clássica era considerada um terreno quase que completamente explorado, sem grandes desafios a 

serem alcançados. William Thomson36 chegou a dizer que a Física era um céu azul com duas pequenas 

nuvens37 no horizonte, tamanha era a confiança depositada na teoria clássica. 

Uma dessas nuvens dizia respeito ao espectro de emissão de radiação de um corpo negro, 

cuja observação experimental não correspondia ao previsto pela teoria clássica. Essa questão foi 

respondida pela proposta da quantização da energia de Planck. Entretanto, um outro resultado 

experimental também não estava totalmente de acordo com a teoria clássica. Esse experimento era 

conhecido como efeito fotoelétrico, observado inicialmente por Alexandre Becquerel38 em 1839, e 

confirmado por Hertz, em 1887. 

O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de elétrons por algum material 

(normalmente um metal) quando sobre este é incidida uma radiação específica. O Eletromagnetismo 

Clássico previa alguns pontos que não eram observados experimentalmente: 

 segundo a teoria clássica, qualquer radiação que incidisse sobre o material deveria 

ejetar elétrons deste. Na verdade, ocorria que apenas radiações a partir de uma determinada frequência 

                                                           
35 Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868), físico e astrônomo francês. Reconhecido por seus experimentos que 

visavam aferir a velocidade da luz, e pelo pêndulo de Foucault, que demonstrou o efeito de rotação da Terra. 

36 William Thomson (1824-1907), físico e matemático britânico. Também conhecido como Lorde Kelvin, 

desenvolveu a escala absoluta de temperatura, que acabou batizada em sua homenagem. 

37 As nuvens a que Kelvin se referia eram inconsistências na Física Clássica que acabaram por resultar na teoria 

da relatividade, de Einstein, e no desenvolvimento da Mecânica Quântica. 

38 Alexandre-Edmond Becquerel (1820-1891), físico francês. Conduziu estudos introdutórios sobre o efeito 

fotoelétrico, além de contribuir nos campos da luminescência e fosforescência. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luminesc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosforesc%C3%AAncia
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(chamada frequência de corte) conseguiam ejetar elétrons do material. Diferentes materiais possuíam 

diferentes frequências de corte; 

 qualquer metal ejetaria elétrons, desde que os átomos pudessem armazenar uma certa 

energia da onda incidente para fazê-lo, o que demandaria algum tempo. Maiores intensidades de 

radiação exigiriam uma menor quantidade de tempo, e vice-versa. No entanto, verificava-se que, 

quando o material ejetava elétrons, esse processo se deva de modo instantâneo, não dependendo do 

tempo ou da intensidade da radiação que nele incidia; 

 a corrente elétrica estabelecida dependia da intensidade da radiação que incidia na 

placa. Essa observação era prevista e fazia sentido segundo a teoria clássica. 

Em 1905, Einstein, apoiado principalmente na proposta da quantização da energia de Planck 

(apresentada 5 anos antes), e baseado em estudos paralelos na área, sugere que a radiação também 

deveria ser quantizada. Ou seja, ela não é mais contínua, mas sim formada de pequenos “pacotes” de 

energia, que mais tarde foram batizados de fótons (símbolo 𝛾). Dessa forma, a radiação não pode mais 

ser entendida apenas como uma onda. Ela é, segundo Einstein, composta de pequenos corpúsculos, 

cada um possuidor de uma energia dada pela Equação 11, onde h é a constante de Planck e f é a 

frequência do fóton. Com isso, a teoria corpuscular, abandonada há quase um século, acaba por 

ressurgir através da ideia revolucionaria de Einstein. Esse, talvez, seja um dos motivos pelos quais sua 

proposta para a quantização da luz não tenha sido aceita de imediato, e que fez Einstein vencedor do 

Prêmio Nobel de Física apenas 16 anos depois, em 1921. 

                                                                 𝐸𝛾 = ℎ𝑓     (energia de um fóton)   [11] 

Além disso, Einstein afirma que, na interação entre fótons e elétrons, um fóton pode interagir 

apenas com um elétron, na proporção de um para um. O fóton ainda transmite toda sua energia ao 

elétron, não existindo a possibilidade de repassar apenas parte dela. 

Com essas simples ideias, Einstein conseguiu resolver todas as inconsistências apresentadas 

pela teoria clássica na descrição do efeito fotoelétrico. A existência de uma frequência de corte é 

justificada pelo fato de cada frequência da radiação incidente corresponder a uma energia bem definida, 

conforme mostra a Equação 11. Assim, para que ocorra o fenômeno, a energia oferecida pelo fóton 

durante sua interação com o elétron deve ser maior que a energia que mantém o elétron ligado à rede 

cristalina. Essa energia de ligação foi chamada de função trabalho (𝜙), e é o produto da constante de 

Planck pela frequência de corte do material, ou seja: 

                                                                 𝜙 = ℎ𝑓0      (função trabalho) [12] 

A questão da existência de um tempo mínimo, necessário para que os átomos pudessem 

armazenar uma certa energia para ejetarem elétrons, também é refutada por Einstein. Como a 

absorção da energia do fóton pelo elétron se dá de maneira instantânea, havendo energia suficiente 

nessa interação, a ejeção do elétron também ocorre instantaneamente. 
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Baseado no princípio da conservação da energia, Einstein postulou que se a energia 

transmitida por um fóton for maior que a função trabalho do material, então haverá a ejeção de um 

elétron, de modo que a diferença entre a energia do fóton e a função trabalho do material equivalerá à 

energia cinética que o elétron deverá adquirir. Matematicamente, isso equivale a 

𝐸𝛾 = ℎ𝑓 = 𝜙 + 𝐸𝐶𝑖𝑛 [13] 

onde 

𝐸𝐶𝑖𝑛 =
1

2
𝑚𝑣2. [14] 

A energia cinética de que trata a Equação 14 é a energia cinética máxima que um elétron pode 

adquirir ao ser ejetado, desde que ele se encontre na camada mais superficial do metal. Elétrons que 

não estejam na superfície também poderão ser ejetados. Neste caso, demandarão de uma quantidade 

de energia maior para sua ejeção, adquirindo uma menor energia cinética. 

Por fim, de acordo com a teoria proposta por Einstein, a intensidade da radiação está ligada à 

quantidade de fótons, enquanto que a frequência da radiação se relaciona com a energia desses fótons. 

Assim, uma maior intensidade da radiação acarreta um acréscimo na corrente elétrica que se 

estabelece durante o efeito fotoelétrico. Já os elétrons ejetados de um material, submetidos a radiações 

de diferentes frequências, adquirem maior energia cinética quanto maior for a frequência da radiação 

incidente. 

A fim de gerar uma maior compreensão do efeito fotoelétrico por parte dos alunos, sugere-se 

que seja apresentada aos mesmos a simulação computacional que trata do fenômeno. 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 4 

Efeito fotoelétrico 39 

 

 Descrição sumária: a simulação permite uma completa e ampla visualização do efeito 

fotoelétrico, experimento que dificilmente é encontrado em laboratórios de escolas de nível médio e 

fundamental, mas que é largamente empregado em soluções tecnológicas do nosso cotidiano. 

 Possibilidades educacionais: a simulação é bastante didática, pois mostra de maneira 

simples, porém coerente, a interação que ocorre entre a radiação e a matéria. Uma placa metálica é 

bombardeada com fótons, resultando na ejeção de elétrons, que por sua vez podem ser direcionados 

por um campo elétrico. Também é possível simular efeitos e diferenças quando se altera a intensidade 

da radiação e o seu comprimento de onda. Ainda pode-se mudar o material do alvo, escolhendo entre 

seis metais diferentes. A velocidade dos elétrons pode ser alterada através de um ajuste no potencial 

do circuito que ora se estabelece. Por fim, são gerados gráficos que ajudam a entender o porquê de 

                                                           
39 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric. Acesso em 03/02/17. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric
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haver uma frequência de corte, além de auxiliarem a visualização do comportamento de variáveis como 

corrente, intensidade e frequência da radiação, entre outros. 

Figura 23: simulação computacional sobre o efeito fotoelétrico. FONTE: captura de tela. 

 Forma de utilização: a simulação é considerada fundamental para o entendimento do 

efeito fotoelétrico por parte dos alunos, principalmente pelo fato de ser extremamente didática. Ela 

permite que os estudantes possam compreender as falhas da teoria clássica, que tentava descrever o 

fenômeno. A partir do fracasso da Física Clássica, pode-se trabalhar as ideias propostas por Einstein 

para a solução do problema, deixando a teoria de quantização da luz bastante clara aos alunos. Como 

forma de explorar ainda mais os conceitos, sugere-se que os alunos preencham a Tabela 4, que consta 

do Guia da Aula 2. 

Elemento 
Função trabalho 

(𝝓) (eV) 

Frequência de 

corte (𝒇𝟎) (Hz) 
Comprimento de 

onda (nm) 
Faixa do 

espectro EM 

Sódio 2,28 5,51 × 1014 544 Visível 

Zinco 4,3 1,04 × 1015 288 UV 

Cobre 4,7 1,14 × 1015 263 UV 

Platina 6,35 1,54 × 1015 195 UV 

Cálcio 2,9 7,01 × 1014 427 Visível 

Magnésio 3,68 8,90 × 1014 337 Visível 

Tabela 4: função trabalho, frequência de corte e outros parâmetros de diversos metais. As três últimas colunas 
devem ser preenchidas pelos alunos. FONTE: o autor. 

Placa 

metálica 

Elétrons 
ejetados 

Ajustes da 
radiação 

Gráficos 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – L. SLOVINSCKI e A. ALVES-BRITO v.28  n.6  2017 

 
 

39 
 

CONCLUSÃO 

A luz também é quantizada 

 

Na parte inicial deste encontro entendeu-se, pelos exemplos demonstrados e pela analogia 

estabelecida, que a luz se comportava como uma onda, motivo pelo qual a teoria ondulatória 

sobrepujou a corpuscular, e veio a se tornar o modelo adotado para a explicação da natureza da luz a 

partir do início do século XIX. 

No entanto, problemas na teoria eletromagnética clássica, discutidos e analisados ao fim desse 

mesmo século, forçaram a adoção de um novo entendimento desses problemas, modificando 

profundamente a visão da Física como um todo. A ideia da quantização da luz proposta por Einstein 

(baseada na quantização da energia de Planck) só pode ser aceita se a radiação for entendida como 

composta de pequenos pacotes de energia, os fótons. 

Apesar de completamente contraditórias, as duas teorias conseguem descrever, isoladamente 

e de maneira razoável, o comportamento dos fenômenos luminosos. Assim sendo, a luz deve ser 

entendida como onda ou partícula? A resposta mais coerente diz que a luz é ora onda, ora partícula, 

dependendo da maneira como for analisada. 

Esse e outros comportamentos estranhos da luz são preditos pela Mecânica Quântica, e serão 

abordados no próximo encontro. 

 

APÊNDICE 2 

Uma nova ordem de grandeza para a energia: o elétron-volt 

Como as energias envolvidas nas transições eletrônicas e interações entre fótons e elétrons 

são extremamente pequenas, houve a necessidade de se criar e adotar uma nova unidade de medida 

para essas energias. Assim, designou-se o elétron-volt (eV), que por definição é a quantidade de 

energia cinética ganha por um elétron, quando acelerado no vácuo pela diferença de potencial elétrico 

de um volt. Em unidades do Sistema Internacional (SI), um elétron-volt corresponde a  1 𝑒𝑉 = 1,602 ×

10−19𝐽. 

Alguns exemplos: 

1) Qual a energia de um fóton de 𝜆 = 500 𝑛𝑚? 

Um fóton com este comprimento de onda encontra-se na faixa da luz visível do espectro 

eletromagnético, na transição entres as cores verde e azul. Relacionando a Equação 7, sobre a energia 

de um fóton, com a Equação 6, onde a velocidade tratada é a da luz, tem-se que 
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𝐸𝛾 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
 

Mas o produto ℎ𝑐 é uma constante, e equivale a 

ℎ𝑐 = 1240 𝑒𝑉 𝑛𝑚 

Assim, a energia do fóton é 

𝐸 =
1240 𝑒𝑉 𝑛𝑚

500 𝑛𝑚
= 𝟐, 𝟒𝟖 𝒆𝑽 

2) Um fóton de 𝜆 = 200 𝑛𝑚 consegue produzir o efeito fotoelétrico numa placa de zinco (𝜙 =

4,3 𝑒𝑉)? Caso positivo, com que velocidade o elétron é ejetado da placa? 

Massa do elétron: 𝑚𝑒 = 9,109 × 10−31𝑘𝑔 

𝐸𝛾 =
ℎ𝑐

𝜆
=

1240 𝑒𝑉 𝑛𝑚

200 𝑛𝑚
= 6,2 𝑒𝑉 

Como a energia do fóton é maior do que a função trabalho do material, o efeito fotoelétrico 

ocorrerá. A velocidade do elétron ejetado é dada pela diferença entre as energias fornecidas pelo fóton 

e a função trabalho do material, ou seja 

∆𝐸 = 𝐸𝛾 − 𝜙 = 6,2 𝑒𝑉 − 4,3 𝑒𝑉 = 1,9 𝑒𝑉. 

Utilizando a Equação 10, pode-se calcular a velocidade do fóton a partir da energia cinética 

adquirida pelo mesmo 

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
1

2
𝑚𝑣2    →     𝑣 = √

2𝐸𝑐𝑖𝑛

𝑚
 

 

𝑣 = √
2 ∙ 1,9 𝑒𝑉 ∙ 1,602 × 10−19 𝐽/𝑒𝑉

9,109 × 10−31𝑘𝑔
≅ 𝟖, 𝟏𝟕 × 𝟏𝟎𝟓 𝒎/𝒔 

Como a velocidade do elétron ejetado é muito menor que a velocidade da luz, não existe a 

necessidade de se considerar fatores relativísticos nesse resultado. 
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Terceiro Encontro: A Mecânica Quântica: principais conceitos e curiosidades 

TEMPO SUGERIDO 

90 minutos (2 horas-aula) 

 

INTRODUÇÃO 

Pequena revisão 

 

No final do século XIX, o panorama da Física se mostrava pouco atrativo quando em 

comparação a outras áreas do conhecimento, tamanha era a confiança depositada na teoria 

eletromagnética clássica. Essa teoria descrevia a realidade de modo quase perfeito, não fosse pela 

falha na explicação do espectro de emissão de um corpo negro. Os resultados experimentais não 

retratavam a previsão teórica, de modo que essa inconsistência foi denominada catástrofe do 

ultravioleta, já que a curva teórica da emissividade de um corpo negro tendia ao infinito conforme a 

frequência da radiação emitida aumentava, como visto no Primeiro Encontro, segundo a Figura 1. Para 

tentar resolver esse problema, em 1900 Planck propôs uma solução matemática que ajustava a curva 

teórica aos dados experimentais, sem, no entanto, conseguir explicar exatamente o fenômeno físico 

que existia por detrás disso. Esse ajuste ficou conhecido como a quantização da energia. Em outras 

palavras, o corpo negro podia emitir radiação apenas em determinadas frequências (espectro de 

emissão discreto), e não mais de modo contínuo. 

Outro ponto da teoria clássica não esclarecido totalmente era o efeito fotoelétrico, tema 

abordado no Segundo Encontro. Havia o entendimento apenas parcial do fenômeno. Não se sabia, por 

exemplo, porque somente radiações com determinadas frequências provocavam a ejeção de elétrons 

de um material, normalmente um metal. Einstein, inspirado por Planck, consegue responder essas 

questões em aberto sugerindo um novo modelo para a compreensão do efeito: a luz deveria ser 

quantizada, assim como ocorria com a energia de um corpo negro. A quantização da luz provocou a 

formalização de um novo modelo, na qual a radiação não é mais considerada como algo continuo, mas 

sim formada por pequenos pacotes de energia, denominadas fótons. A teoria corpuscular, então 

abandonada há quase um século, ressurgia através do trabalho de Einstein. Entendendo o fóton como 

uma partícula, segundo ele, bastava que a radiação incidente fosse mais energética que a força de 

ligação entre os elétrons e o material (função trabalho) para que ocorresse o efeito fotoelétrico. Se essa 

condição fosse satisfeita, o elétron era ejetado com uma energia cinética igual à diferença entre as 

energias de ligação e do fóton incidente. 

Esses fatos surgiam, no início do século XX, como indícios de que a natureza da luz era 

diferente daquilo que se pensava até então, e esses indícios começaram a se avolumar. Entretanto, as 

ideias revolucionárias apresentadas por Planck e Einstein não agradaram, de imediato, a comunidade 

científica da época. Pelo contrário. Diversos físicos passaram a concentrar seus esforços em tentativas 

de refutar tais teorias que, apesar de aparentarem estar corretas sob o ponto de vista dos pressupostos 
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básicos de Planck e Einstein, iam na contramão da concepção geral da Física da época. Outra parcela 

de pesquisadores se mostrou sensível aos novos conceitos, e da mesma maneira, se debruçaram 

sobre essas ideias na tentativa de comprová-las. Em ambos os casos, seja para refutação ou 

comprovação, a prova cabal viria apenas pela via experimental, uma vez que, como mencionado, as 

novas teorias não apresentavam erros conceituais aparentes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 1 – A luz como partícula 

 

O primeiro grande ponto de divergência remeteu à antiga discussão sobre qual teoria descrevia 

corretamente a luz e a radiação como um todo. Em determinado momento, a luz se comportava como 

onda. Logo a seguir, se manifestava como partícula, dependendo da forma como era interpretada ou 

medida. Esse comportamento estranho da radiação passou a ser conhecido como dualidade onda-

partícula. A escolha dessa nomenclatura se deu pelo fato de que nenhuma das duas teorias, ondulatória 

e corpuscular, conseguia explicar a radiação de forma completa. Assim, entendeu-se naquele momento 

que a luz se comportava de maneira dual, e necessitava de uma explicação mais ampla, que abarcasse 

todas as suas facetas. 

Em 1916, Einstein propôs que um fóton deveria possuir momentum linear. Ele baseou-se na 

equação que determina a energia total de uma partícula, fruto de um de seus trabalhos apresentados 

em 1905, a mais tarde denominada Teoria da Relatividade Restrita. 

𝐸2 = (𝑝𝑐)2 + (𝑚𝑐2)2. [15] 

A Equação 15 diz que a energia total de uma partícula é a soma das parcelas do momentum 

linear (𝑝𝑐) e da energia de repouso (𝑚𝑐2) dessa partícula, onde 𝑝 e 𝑚 referem-se, respectivamente, ao 

momentum linear e à massa de repouso da partícula. Quando aplicada a um fóton, cuja massa de 

repouso é zero, a Equação 15 se reduz a 

𝐸 = 𝑝𝑐. [16] 

Mas a energia de um fóton é dada pelo produto ℎ𝑓 (Equação 11). Assim, reorganizando as 

equações 11 e 16, e combinando com a Equação 10, onde a velocidade envolvida é a da luz, tem-se a 

equação do módulo do momentum de um fóton: 

𝑝 =
ℎ𝑓

𝑐
=

ℎ

𝜆
 . [17] 

Coube a Arthur Compton40, em 1923, apresentar um experimento baseado no fenômeno de 

difração de raios X, que comprovaria que o fóton possui momentum linear. O resultado desse 

                                                           
40 Arthur Holly Compton (1892-1962), físico norte-americano. Participou ativamente do desenvolvimento da 

Mecânica Quântica, particularmente no estudo da interação entre radiação e matéria, o que lhe rendeu o Prêmio 

Nobel de Física de 1927. 
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experimento ficou conhecido como efeito Compton. O experimento consistia, basicamente, em 

bombardear um alvo de grafite com raios X produzidos por uma fonte, e observar como se dava o 

espalhamento dessa radiação segundo alguma direção. A Figura 24 mostra um esquema do 

experimento de Compton. 

Figura 24: representação esquemática da experiência de espalhamento de raios X de Compton41. 

Do ponto de vista clássico, a explicação para o espalhamento de raios X não é algo complicado 

de se entender. Sob a perspectiva da luz como onda, os elétrons que compõem a matéria atingida por 

algum campo eletromagnético (nesse caso, os raios X) entram em movimento oscilatório de frequência 

igual ao do campo incidente, passando a atuar como emissores de radiação, naquela frequência. 

Assim, sob esse aspecto, as frequências – e os comprimentos de onda – das radiações incidente e 

espalhada seriam iguais. No entanto, não foi isso que Compton observou. Ele percebeu que 

posicionando o sensor em diferentes direções, conforme se aumentava o ângulo do espalhamento, 

começavam a aparecer picos da radiação espalhada, detectados pelo sensor, com comprimentos de 

onda diferentes do feixe incidente. A Figura 25 mostra alguns resultados experimentais obtidos por 

Compton, para diferentes ângulos de espalhamento. Pode-se perceber que, conforme o ângulo de 

espalhamento aumenta, a diferença entre os picos ∆𝜆 também aumenta. 

Figura 25: resultados experimentais obtidos por Compton para diferentes ângulos de espalhamento42. 

Compton interpretou o aparecimento desse outro pico de radiação, de comprimento de onda 

maior que a radiação incidente, como a transferência de energia e momentum de um fóton de raio X 

para um elétron estacionário do alvo de carbono. Essa transferência de energia pode ser entendida 

                                                           
41 Fonte: http://www.fisicapaidegua.com/conteudo/conteudo.php?id_top=060103, adaptada. 

42 Fonte: HALLIDAY, RESNICK e WALKER, p. 192, 2009. 
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como tendo ocorrido devido a uma colisão do fóton com o elétron, corroborando a ideia de Einstein, e 

em último caso a teoria corpuscular, onde os princípios físicos da conservação da energia e do 

momentum linear são respeitados. A Figura 26 exemplifica a forma de como se dá a interação entre 

fóton e elétron, onde ocorre o espalhamento do primeiro e a ejeção do último. 

Figura 26: representação da interação entre um fóton e um elétron43. 

Importa aqui ressaltar que o fato de o fóton transferir apenas parte de sua energia e momentum 

linear ao elétron não depõe contra os pressupostos básicos de Einstein para a explicação do efeito 

fotoelétrico, já que o fóton tem sua frequência – e, consequentemente, sua energia – diminuída nessa 

interação. Segundo Einstein, o fóton só pode transmitir sua energia ao elétron de maneira completa, e 

não apenas parte dela. O que ocorre, na verdade é uma cadeia de eventos muito mais complexa, que 

foi descrita apenas três décadas mais tarde por Richard Feynman44, conhecida por Teoria Quântica de 

Campos, um ramo da Eletrodinâmica Quântica. Feynman criou um diagrama para representar a 

interação entre as partículas. Pode-se entender, resumidamente, que um elétron, ao interagir com um 

fóton, recebe toda a energia deste e, em seguida, libera parte dessa energia na forma de outro fóton, 

de frequência menor que seu antecessor. Assim, pelos princípios da conservação da energia e do 

momentum linear, a diferença de energia entre o fóton incidente e o formado na interação é exatamente 

igual à energia cinética adquirida pelo elétron após a interação. A Figura 27 mostra um Diagrama de 

Feynman referente ao processo acima descrito. 

Figura 27: Diagrama de Feynman para a interação entre um fóton e um elétron45. 

                                                           
43 Fonte: http://efeitofotoeletricoecompton.webnode.com.br/efeito-compton. 
44 Richard Philips Feynman (1918-1988), físico e professor norte-americano. Contribuiu com diversos estudos 

sobre a Mecânica Quântica, tendo destaque na formulação da Eletrodinâmica Quântica, trabalho este que lhe 

rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1965. 

45 Fonte: http://www.astropt.org/2011/06/09/introducao-aos-diagramas-de-feynman-e-a-fisica-de-particulas. 
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Por outro lado, Robert Millikan46 não aceitava a ideia da luz como partícula proposta por 

Einstein, e dedicou boa parte de sua vida tentando provar que ele estava errado a respeito de sua 

explicação para o efeito fotoelétrico. Millikan tentou, por anos a fio, demonstrar experimentalmente que 

Einstein estava equivocado, sem, no entanto, obter sucesso. O que ele conseguiu, na verdade, foi 

comprovar a teoria de Einstein, uma vez que não logrou êxito na tentativa de refutar tais ideias. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 2 – A partícula como onda 

 

Um ano depois da comprovação de que a luz podia se comportar como partícula, um jovem 

físico francês chamado Louis de Broglie47 propôs, em sua tese de doutorado, que poderia haver uma 

similaridade entre a matéria e a radiação. De Broglie postulou que, se era verdade que fótons se 

comportavam como partículas, então um feixe de partículas também poderia apresentar propriedades 

ondulatórias, teoria que mais tarde ficou conhecida como ondas de matéria. Sua tese baseou-se nessa 

ideia, cuja expressão matemática oriunda de uma manipulação algébrica da Equação 17. A Equação 

18 apresenta o comprimento de onda de de Broglie a uma partícula qualquer de momentum linear 𝑝. 

𝜆 =
ℎ

𝑝
 [18] 

De acordo com a Equação 18, ao associar um comprimento de onda a uma partícula, fica 

evidente que apenas partículas com momentum linear com ordem de grandeza próxima à constante 

de Planck apresentarão propriedades ondulatórias mensuráveis. O Apêndice 3, ao final deste encontro, 

traz exemplos de partículas, moléculas e corpos rígidos com seus comprimentos de onda de de Broglie 

associados. 

A confirmação da veracidade da teoria de de Broglie ocorreu três anos mais tarde, em 1927, 

através de um experimento sobre a difração de elétrons, conduzido separadamente por Clinton 

Davisson48 e Lester Germer49, dos Bell Telephone Laboratories, e por George Thomson50, da 

                                                           
46 Robert Andrews Millikan (1868-1953), físico norte-americano. Mediu a relação carga-massa do elétron. 

Recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1923 por esse estudo e por contribuições que comprovaram a teoria de 

Einstein sobre o Efeito Fotoelétrico. 

47 Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7º Duque de Broglie (1892-1987), físico francês. Teve grande contribuição no 

desenvolvimento da teoria quântica. Por sua teoria sobre as ondas de matéria, recebeu o Prêmio Nobel de Física 

de 1929. 

48 Clinton Joseph Davisson (1881-1958), físico norte-americano. Entre outros trabalhos, corroborou a teoria das 

ondas de matéria através do experimento de difração de elétrons, e por isso recebeu o Prêmio Nobel de Física de 

1937. 

49 Lester Germer (1896-1971), físico norte-americano. Auxiliou Clinton Davisson no experimento de difração de 

elétrons. Apesar do experimento levar seu nome, não foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 1937. 

50 George Paget Thomson (1892-1975), físico britânico. Paralelamente a Clinton Davisson, comprovou a teoria 

das ondas de matéria através do experimento de difração de elétrons, e por isso recebeu, junto a Davisson, o Prêmio 

Nobel de Física de 1937. 
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Universidade de Aberdeen, na Escócia. O experimento que estudava o fenômeno da difração de 

elétrons ficou conhecido como experimento de Davisson-Germer, e era bastante semelhante ao da 

difração de raios X, de Compton. Ele consistia, basicamente, em fazer incidir sobre uma rede cristalina 

qualquer um feixe de elétrons com momentum linear tal que fosse possível verificar um padrão de 

interferência. A interferência surge porque, se os elétrons possuem comportamento ondulatório, então 

os átomos das várias camadas da rede cristalina de um material podem servir como barreira a essa 

onda de matéria, já que o comprimento de onda do feixe de elétrons incidente possui uma ordem de 

grandeza próxima à da distância de separação das camadas atômicas da rede cristalina. A Figura 28 

mostra o esquema de uma rede cristalina, onde dois feixes de elétrons percorrem caminhos diferentes 

a acabam por interferir entre si, formando uma figura de interferência, não mostrada na imagem. 

Figura 28: representação esquemática do fenômeno da difração de elétrons51. 

A fim de melhor demonstrar o fenômeno e facilitar o entendimento do mesmo por parte dos 

estudantes, sugere-se que aqui seja exposta aos mesmos uma simulação computacional sobre o 

fenômeno da difração de elétrons. 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 5 

Experimento de Davisson-Germer52 

 

 Descrição sumária: a simulação auxilia o entendimento do experimento conduzido por 

Davisson e Germer, e posteriormente por Thompson, sobre a difração de elétrons, cujo objetivo era 

testar a hipótese levantada por de Broglie a respeito do comportamento ondulatório da matéria, além 

de simular o fenômeno da difração de elétrons. 

 Possibilidades educacionais: no intuito de internalizar o conceito da dualidade onda-

partícula na estrutura cognitiva dos alunos, a simulação é uma excelente ferramenta de apoio, pois seu 

resultado demonstra de forma cabal que o conceito estudado é algo real, a despeito da desconfiança 

de boa parte dos alunos. A simulação consiste na emissão de um feixe de elétrons, direcionado a fim 

de colidir com a rede cristalina de um material qualquer. Os elétrons espalhados podem se combinar 

                                                           
51 Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/Lei_de_Bragg. 

52 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/davisson-germer. Acesso em 03/02/17. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/davisson-germer
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de tal maneira que o resultado será uma figura de interferência, o que caracteriza o comportamento 

ondulatório da matéria. Essa figura pode ser conseguida ajustando-se os parâmetros do raio e 

separação atômica, além da velocidade e da quantidade de elétrons do feixe incidente. 

Figura 29: simulação computacional sobre o experimento de Davisson-Germer. FONTE: captura de tela. 

 Forma de utilização: a simulação tenta convencer os estudantes a respeito da natureza 

ondulatória da matéria, ideia completamente nova para a grande maioria. Também é mais uma prova 

de que a teoria quântica, quase como um todo, foi inicialmente formulada com base em evidências 

indiretas, e depois comprovada através de experimentos mais específicos, indo na contramão do 

pensamento científico que orientava a Física Clássica, historicamente. 

Como forma de evidenciar a dualidade onda-partícula, sugere-se a utilização de uma simulação 

computacional que demonstra o caráter ondulatório de fótons e partículas. A simulação sugerida, 

denominada interferência quântica, possui diversos recursos que serão explorados em outra 

oportunidade no decorrer desta proposta educacional. Recomenda-se, aqui, que seja procedida apenas 

uma demonstração na opção Alta intensidade, com um obstáculo do tipo dupla-fenda, para partículas 

do tipo fótons e elétrons. Uma descrição sumária das diversas possibilidades da simulação é procedida 

a seguir. 

Franjas de 

interferência 

Átomos da 

rede cristalina 

Parâmetros da 
rede cristalina 
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 6 

Experimento de interferência quântica53 

 

 Descrição sumária: a simulação permite que sejam verificados fenômenos ondulatórios 

e corpusculares sobre partículas, tanto sob a perspectiva clássica quanto sob a quântica, dependendo 

do modo como se encare o experimento. Permite, também, simular a emissão de uma única partícula 

por vez para a verificação dos fenômenos quânticos. 

Figura 30: simulação computacional sobre o experimento de interferência quântica. FONTE: captura de tela. 

 Possibilidades educacionais: a simulação tem por finalidade permitir a verificação de 

todos os princípios básicos que regem a Mecânica Quântica, pois admite, entre outros arranjos, a 

emissão de uma única partícula a cada vez, num experimento do tipo dupla-fenda. Poucos laboratórios 

no mundo possuem essa capacidade de manipulação, daí a importância da simulação. Além disso, 

ainda possibilita a percepção dos fenômenos quânticos na configuração de várias partículas 

                                                           
53 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-interference. Acesso em 

03/02/17. 
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-interference
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simultâneas, a exemplo da borracha quântica. Pode-se ainda trabalhar com diferentes partículas, como 

fótons, elétrons, nêutrons ou átomos de hélio, e verificar as semelhanças e diferenças. Os obstáculos 

disponíveis podem ser do tipo dupla-fenda ou barreira de potencial, havendo ampla possibilidade de 

configuração de seus parâmetros. No caso da dupla-fenda, pode-se instalar detectores nas mesmas, 

a fim de entender o que acontece quando se tenta medir a onda. A simulação ainda permite que se 

copie a tela do anteparo, de forma a comparar como as ondas de matéria vão se formando com o 

decorrer do tempo, no caso da emissão de uma única partícula por vez, como mostrado na Figura 31. 

Nela, pode-se perceber a formação das franjas de interferência nos seis primeiros quadros, obtidos em 

intervalos regulares com a simulação, seguida da comparação com o padrão esperado ao longo do 

tempo, constante do último quadro. 

Figura 31: formação das ondas de matéria no anteparo, gerada pela Simulação Computacional 6. FONTE: 
captura de tela. 

 Forma de utilização: a simulação sobre a interferência quântica será a mais utilizada 

durante o curso. Ela será apresentada pela primeira vez no terceiro encontro, após ser tratado o 

conceito das ondas de matéria. Como forma de convencer os alunos daquilo que se está tentando 

ensinar, a simulação será utilizada para demonstrar o caráter ondulatório da matéria, utilizando fótons 

e elétrons numa configuração do tipo dupla-fenda. O aparecimento de franjas de interferência no 

anteparo demonstrará a natureza ondulatória das partículas, sem que se seja necessário abordar mais 

profundamente os detalhes quânticos, o que ocorrerá futuramente. A simulação será apresentada 

novamente ao início do quarto encontro, quando os alunos terão o primeiro contato com os princípios 

fundamentais da Mecânica Quântica. Aqui, dever-se-á exemplificar cada um dos princípios, sob a 

perspectiva do experimento da dupla-fenda com partículas (fótons e elétrons). Os alunos poderão 

visualizar o aparecimento das franjas de interferência, quando se tratar o problema sob o ponto de vista 

de onda, e o desaparecimento deste padrão, quando da interpretação do fenômeno como partícula. 

Esse fato, que materializa os princípios tratados, poderá causar espanto e perplexidade aos alunos, 

que podem estar reticentes em aceitar todos aqueles conceitos estranhos que serão tratados. Por fim, 

no intuito de massificar ainda mais aqueles novos conhecimentos na estrutura cognitiva dos alunos, 

opta-se por apresentar novamente a simulação no decorrer do quarto encontro, após a discussão do 
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experimento mental do gato de Schrödinger, e logo antes da exposição do experimento da borracha 

quântica, oportunidade em que serão novamente discutidos os princípios fundamentais da Mecânica 

Quântica, de maneira cada vez mais aprofundada. 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 3 – O princípio da incerteza 

 

Não bastasse a estranheza da dualidade onda-partícula, onde a radiação e a matéria podem 

se comportar de maneiras diferentes, começou-se a verificar que as leis físicas que regiam os corpos 

extensos não fariam sentido quando aplicadas a partículas subatômicas, átomos e até mesmo 

moléculas. Para se obter informações a respeito de um sistema físico é necessário realizar a medição 

de alguma grandeza física desse sistema. Essa medição se dá, basicamente, através da interação 

entre fótons e a matéria. Em corpos extensos, isso não chega a ser um problema. Entretanto, como 

visto na discussão da dualidade, quando se está tentando obter informações sobre partículas, a 

interação destas com os fótons acaba por interferir no próprio sistema, trazendo uma considerável 

incerteza a respeito da grandeza medida. Baseado nesses pressupostos, em 1927, Werner 

Heisenberg54 formulou uma constatação perturbadora a respeito da Mecânica Quântica, que viria a ser 

conhecida como princípio da incerteza (ou da indeterminação) de Heisenberg. A grosso modo, essa 

formulação expunha não ser possível, ao mesmo tempo, conhecer com precisão a posição e o 

momentum linear de uma partícula quântica. Em outras palavras, quanto mais se quisesse determinar 

com exatidão a posição de uma partícula, maior seria a incerteza a respeito de sua velocidade, e vice-

versa. Pode-se entender o princípio da incerteza através de argumentos quânticos ou semiclássicos. 

Uma explicação semiclássica é aquela que leva em conta aspectos clássicos para o entendimento de 

conceitos quânticos. 

Quanticamente, o princípio da incerteza é explicado porque a medição de uma partícula 

quântica depende da interação dela com algum instrumento de medida, como uma radiação, por 

exemplo. Para determinar a posição de um elétron precisa-se que um fóton dessa radiação tenha um 

comprimento de onda da mesma ordem de grandeza da incerteza com que se deseja determinar a 

posição. Assim, quanto menor o comprimento de onda, maior será a precisão da medida. Mas, de 

acordo com a Equação 11 quanto menor o comprimento de onda, maior será a energia associada ao 

fóton. Logo, a interação entre o fóton, com considerável momentum linear, e o elétron, resultará numa 

grande imprecisão no momentum linear do elétron, apesar de se ter uma boa aproximação quanto à 

sua posição. A Figura 32 representa tal idealização. 

A explicação semiclássica leva em consideração argumentos quânticos e clássicos para a 

descrição do princípio da incerteza. Estabelecendo uma analogia para a situação, é como se 

pretendesse medir a posição de uma bola de basquete jogando sobre ela uma bola de futebol. Até se 

                                                           
54 Werner Karl Heisenberg (1901-1976), físico alemão. Um dos principais responsáveis pela formulação da teoria 

quântica, trabalho pelo qual recebeu, como reconhecimento, o Prêmio Nobel de Física de 1932. 
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poderia afirmar algo sobre a posição da bola de basquete verificando o local da colisão, mas as 

informações com relação à velocidade da mesma não teriam grande precisão. 

Figura 32: representação da interação entre um fóton e um elétron55. 

Matematicamente, o princípio da incerteza é representado por uma desigualdade, onde o 

produto das incertezas sobre a posição e o momentum linear deve ser maior ou igual à constante de 

Planck normalizada: 

𝛥𝑥 ∙ ∆𝑝 ≥
ℏ

2
, onde ℏ =

ℎ

2𝜋
 [19] 

Do trabalho de Heisenberg surgiram várias implicações teóricas que divergiam completamente 

da Mecânica Clássica. Uma delas nasce da análise da Equação 19. É impossível reduzir a zero a 

imprecisão da posição ou do momentum linear de uma partícula quântica – ou seja, obter uma precisão 

total a respeito de qualquer dessas grandezas – já que o produto dessas duas grandezas deve possuir 

um valor mínimo. Assim sendo, essa partícula sempre terá uma incerteza associada à sua velocidade, 

o que significa afirmar que ela nunca poderá estar parada. Isso é completamente inconcebível à 

Mecânica Clássica. Outra implicação parte da hipótese anterior. Se a partícula sempre possui um 

momentum linear associado, então sempre haverá uma parcela de energia cinética associada à 

partícula, a chamada energia do ponto zero, a mínima energia que uma partícula (ou sistema) pode ter. 

Isso significa dizer que, por mais que se tente reduzir a energia de uma partícula quântica, ela nunca 

será nula. 

Um bom sistema físico idealizado, que exemplifica tais implicações do princípio da incerteza, é 

o chamado poço quântico, também conhecido como confinamento ou curral quântico. Apesar de 

envolver conceitos muito mais profundos, e servir de exemplo para vários temas da Mecânica Quântica, 

um poço quântico nada mais é do que uma região qualquer do espaço, delimitada por uma barreira de 

energia potencial. Estabelecendo outra analogia entre o mundo clássico e o quântico, a água em uma 

piscina é uma boa maneira de se entender o citado sistema físico. A água pode ser comparada às 

partículas quânticas quando está confinada pelas paredes da piscina, que funcionam como uma 

barreira de energia potencial gravitacional. Ou seja, não há como a água sair da piscina, a não ser que 

lhe seja fornecida uma quantidade de energia suficiente para que possa vencer o confinamento na qual 

                                                           
55 Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/Lei_de_Bragg. 
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se encontra. Voltando ao mundo quântico, a Figura 33 traz o esquema de um poço quântico de potencial 

infinito, de largura L, contendo uma partícula quântica qualquer (não representada na figura), onde o 

potencial (V) é infinito em qualquer região do espaço fora do poço, que por sua vez tem potencial zero 

em seu interior. Isso significa dizer que a partícula só pode existir dentro da região do confinamento, e 

não fora dele. 

Figura 33: representação de um poço quântico de potencial infinito, de largura L56. 

Partir-se-á do pressuposto que a largura L do poço possa ser ajustável. O que acontece ao se 

tentar diminuir sua largura? Ora, uma diminuição da largura do poço significa que está se tentando 

conseguir uma informação mais precisa a respeito da posição da partícula, ou seja, se está diminuindo 

a incerteza quanto à sua posição. Segundo o princípio da incerteza, o produto  𝛥𝑥 ∙ ∆𝑝  deve possuir 

um valor mínimo diferente de zero, o que significa dizer que uma diminuição da incerteza associada à 

posição acarretará um aumento na incerteza acerca do momentum linear, aumentando a velocidade e, 

consequentemente, a energia da partícula. Se a largura do poço fosse diminuída a zero, a incerteza 

quanto à posição também seria zero, e a incerteza quanto ao momentum linear seria infinita, gerando 

uma energia infinita, o que não é possível, quântica ou classicamente. Por outro lado, se a largura do 

poço for aumentada, a velocidade da partícula irá diminuir, assim como a incerteza a ela associada, o 

que ocasionará um aumento na incerteza quanto à posição da mesma. 

Uma outra implicação, mais ampla e associada a outras ideias que surgiam a respeito da 

Mecânica Quântica, foi a necessidade da adoção de um novo modelo atômico. À época, o modelo de 

Bohr (órbitas estacionárias) era considerado o mais atual, apesar de não descrever completamente o 

átomo. As contribuições de de Broglie e Heisenberg foram fundamentais para o novo entendimento do 

modelo atômico. 

Aqui, mais uma vez, se sugere a adoção de uma simulação computacional para a discussão e 

exemplificação do modelo atômico. 

 

                                                           
56 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_em_uma_caixa. 
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 7 

Modelos do átomo de hidrogênio57 

 

 Descrição sumária: a simulação consiste basicamente na representação de um átomo 

de hidrogênio, iluminado por luz branca ou monocromática. A partir daí, pode-se realizar uma 

comparação do resultado experimental desse processo com as diversas teorias adotadas para a 

explicação do modelo atômico. 

Figura 34: simulação computacional sobre os modelos do átomo de hidrogênio. FONTE: captura de tela. 

 Possibilidades educacionais: a simulação permite que se comparem os modelos 

atômicos, adotados pela ciência, em ordem cronológica: os modelos clássicos da bola de bilhar de 

Dalton, do pudim de passas de Thomson e do sistema solar de Rutherford, o modelo semiclássico de 

Bohr, e os modelos quânticos de Heisenberg e de Broglie, e de Schrödinger. Cada modelo é mostrado 

num diagrama onde, dependendo do escolhido, pode-se visualizar o comportamento do átomo segundo 

o modelo, seus níveis de energia, e os fótons emitidos pelo átomo devido a sua interação com a 

radiação, por meio de um espectrômetro. Entretanto, a grande possibilidade da simulação é seu poder 

de comparação. Pode-se explorar as diferenças entre os modelos, as falhas de cada um, e discutir 

                                                           
57 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/hydrogen-atom. Acesso em 03/02/17. 
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como se deu a construção do conhecimento científico, com avanços e retrocessos, para que hoje se 

tenha um modelo teórico muito mais claro, além de bastante condizente com a realidade. 

 Forma de utilização: após a discussão acerca do princípio da incerteza de Heisenberg, 

e apoiado em de Broglie, deve-se discutir um novo modelo atômico que atenda aos novos conceitos 

balizadores da Física naquele momento. Dessa forma, sugere-se a discussão, com maior ênfase, do 

modelo intitulado, pela simulação, de “deBroglie”, mas sem que se perca a oportunidade de revisar os 

modelos anteriores, que apesar de incompletos e sem atualidade biológica, têm bastante importância 

no entendimento de como se dá a evolução dos conceitos da ciência como um todo. O modelo de 

Schrödinger, último e mais completo, pode não ser abordado por necessitar de alguns subsunçores 

que talvez os alunos ainda não possuam. 

APÊNDICE 3 

Ondas de matéria: todo corpo possui um comprimento de onda associado? 

 

A resposta é sim! Mas até onde se pode verificar e mensurar o fenômeno? 

 

Exemplo 1: elétron se deslocando a 1% da velocidade da luz 

Dados:  

Massa do elétron 𝑚𝑒 = 9,1 × 10−31 𝑘𝑔 

Velocidade do elétron: 𝑣𝑒 = 3,0 × 106 𝑚/𝑠 

Da Equação 18 

𝜆 =
ℎ

𝑝
=

6,626 × 10−34 𝑘𝑔 𝑚2/𝑠

9,1 × 10−31 𝑘𝑔 ∙ 3,0 × 106 𝑚/𝑠
≅ 2,43 × 10−10𝑚 = 𝟐, 𝟒𝟑 Å 

Observação: Å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟ö𝑛 ≡  1 Å = 10−10𝑚 

O elétron descrito possui um comprimento de onda de 2,43 Å = 0,243 𝑛𝑚, e encontra-se na 

faixa dos raios X (para comparação, a luz visível encontra-se entre 400 e 750 nm, aproximadamente). 

Assim, o comportamento ondulatório do elétron pode ser verificado! A difração de elétrons é utilizada 

em diversas aplicações tecnológicas, principalmente no estudo da composição de materiais 

(composição química, estrutura cristalina, etc.). 
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Exemplo 2: bola de futebol chutada por um jogador 

Dados (estimados):  

Massa da bola: 𝑚𝑏 = 0,5 𝑘𝑔 

Velocidade da bola: 𝑣𝑏 = 30 𝑚/𝑠 

𝜆 =
ℎ

𝑝
=

6,626 × 10−34 𝑘𝑔 𝑚2/𝑠

0,5 𝑘𝑔 ∙ 30 𝑚/𝑠
≅ 𝟒, 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟑𝟓𝒎 

Deve-se lembrar que, para ser obstáculo a uma onda (e ocorrer algum fenômeno ondulatório), 

uma barreira deve possuir um tamanho equivalente à mesma ordem de grandeza do comprimento da 

onda! Para se ter uma ideia, o núcleo de um átomo possui um diâmetro aproximado de 𝟏𝟎−𝟏𝟓𝒎. O 

comprimento de onda da bola é cerca de 20 ordens de grandeza menor! Com isso, por mais que o 

fenômeno ondulatório seja previsto, ele não é observado em corpos de grandes dimensões. Mas qual 

é o limite entre o comportamento clássico e o quântico? 

 

Exemplo 3: molécula de Fulereno 𝐶60 (forma alotrópica do carbono, 

semelhante a uma bola de futebol, onde existe um átomo de carbono em 

cada vértice da figura) se deslocando a 0,1% da velocidade da luz. 

Dados: 

Massa do fulereno: 𝑚𝐹 = 1,2 × 10−24 𝑘𝑔 

Velocidade do fulereno: 𝑣𝐹 = 3,0 × 105 𝑚/𝑠 

𝜆 =
ℎ

𝑝
=

6,626 × 10−34 𝑘𝑔 𝑚2/𝑠

1,2 × 10−24 𝑘𝑔 ∙ 3,0 × 105 𝑚/𝑠
≅ 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟏𝟓 𝒎 

𝟏𝟎−𝟏𝟓 𝒎  →   Fentômetro (ou fermi), equivale ao tamanho do núcleo de um átomo. 

Ou seja, no Fulereno ainda se pode perceber o comportamento ondulatório. 
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Quarto Encontro: A borracha quântica: discussão e apresentação do experimento 

TEMPO SUGERIDO 

90 minutos (2 horas-aula) 

 

INTRODUÇÃO 

Pequena revisão 

 

Após os revolucionários trabalhos de Planck e Einstein, no início do século XX, a Física 

inaugurou uma nova fase em sua história. De um campo de estudo que estava praticamente saturado 

e resolvido, os novos estudos abriram um horizonte que se expande até os dias atuais. 

A radiação, antes entendida como uma onda, mostrou que também podia se comportar como 

partícula. Compton, realizando um experimento de difração de raios X, conseguiu comprovar que os 

fótons se comportavam como partículas e possuíam momentum linear. De Broglie, por sua vez, arbitrou 

que poderia haver uma simetria entre a matéria e a radiação, e com isso as partículas deveriam ter um 

comprimento de onda associado. Davisson, Germer e Thomson comprovaram experimentalmente, 

através de um experimento de difração de elétrons, que de Broglie estava correto em sua teoria. Assim, 

estava formado o entendimento de que tanto a luz quanto a matéria podiam se comportar de maneiras 

diferentes, na teoria que ficou conhecida como dualidade onda-partícula. 

Não bastasse a estranheza dessa constatação, Heisenberg propôs que, devido à natureza da 

interação entre fótons e partículas, é impossível medir, com precisão e simultaneidade, a posição e o 

momentum linear de uma partícula quântica. Tal imprecisão foi denominada princípio da incerteza, e 

ocorre porque o ato de medir um sistema físico, particularmente um sistema quântico, acaba por 

interferir no próprio sistema, uma vez que na interação entre a radiação e a matéria há uma considerável 

transferência de momentum linear. Essa nova visão acerca da Física provocou profundas modificações 

na concepção da ciência, resultando na modificação de vários modelos adotados na época, inclusive 

do modelo atômico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 1 – Os princípios fundamentais da Mecânica Quântica 

 

Os estudos até aqui relatados, somados a outros tantos não mencionados, provocaram uma 

profunda transformação na maneira como os pesquisadores pensavam a Física, sendo talvez a 

mudança mais dramática da história da ciência. O novo entendimento da realidade microscópica abriu 

um novo campo de estudo que ficou conhecido como Mecânica Quântica, numa referência clara aos 
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quanta58 de energia de Planck. Apesar de ainda precários, se comparados a hoje, os meios de 

comunicação da época serviram como facilitadores do desenvolvimento desse novo ramo, de modo 

que se iniciou uma verdadeira corrida para encontrar a teoria que melhor explicasse o comportamento 

quântico. 

A fim de desvendar os mistérios escondidos por detrás dos fenômenos quânticos, que não 

eram intuitivos e se diferenciavam bastante da Mecânica Newtoniana, várias interpretações foram 

sugeridas para esclarecer tais fatos. Essas interpretações diferiam entre si principalmente porque a 

Mecânica Quântica opunha aspectos físicos e filosóficos. Dependendo do princípio tratado, podiam 

haver discordâncias quanto à sua interpretação. Assim, esta proposta educacional segue a chamada 

Interpretação de Copenhague, e proposta por Werner Heisenberg e Niels Bohr59, quando estes 

trabalhavam juntos, na capital da Dinamarca, em 1927. A Interpretação de Copenhague apresenta 

alguns problemas e controvérsias quando confrontada com outras interpretações, mas foi adotada 

porque, além de ser a mais comumente utilizada para descrever os princípios fundamentais da 

Mecânica Quântica, permite uma excelente analogia com o cotidiano através do experimento mental 

do gato de Schrödinger, que será discutido na Parte 2. 

A Mecânica Quântica é descrita, conceitual e matematicamente, através de postulados. Por 

uma questão didática e metodológica, e levando em consideração um dos referenciais teóricos desta 

proposta, – a transposição didática – os postulados da Mecânica Quântica serão substituídos pela 

expressão princípios fundamentais da Mecânica Quântica, e serão tratados de maneira qualitativa, uma 

vez que não se adequam ao nível intelectual dos alunos, nem tampouco à proposta didática deste 

produto educacional, devido principalmente à complexa matemática com a qual são descritos. Assim, 

sempre que tal expressão surgir, a partir desse ponto, deve-se entender que faz referência direta aos 

postulados da Mecânica Quântica. 

O primeiro princípio abordado é a chamada função de onda. Cada partícula ou objeto do 

universo pode ser descrita por uma função de onda, que possui um determinado valor em cada ponto 

do espaço. A função de onda é obtida matematicamente, sendo a solução da Equação de Schrödinger, 

que foi formulada por Erwin Schrödinger60 em 1926. A Equação de Schrödinger é o principal descritor 

da Mecânica Quântica, e equivale às equações de movimento da Mecânica Clássica. Ela determina 

todas as propriedades observáveis de um sistema físico, no espaço e no tempo. Uma das 

representações possíveis da Equação de Schrödinger, na forma unidimensional, é apresentada na 

Equação 20. 

−
ℏ2

2𝑚

𝜕2𝛹(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
+ 𝑈(𝑥)𝛹(𝑥, 𝑡) = 𝑖ℏ

𝜕𝛹(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
 [20] 

                                                           
58 Em latim, plural de quantum, significa quantidade e refere-se à ideia de quantização. 

59 Niels Henrick David Bohr (1885-1962), físico dinamarquês. Teve intensa participação na formulação da teoria 

quântica, e propôs o primeiro modelo atômico baseado nela. Por esse trabalho, recebeu o Prêmio Nobel de Física 

em 1922. 

60 Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961), físico austríaco. Um dos principais colaboradores da 

teoria quântica, sobretudo quanto à formulação de um descritor matemático para a mesma. Por seu trabalho, 

recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1933. 
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A simples observação da Equação 20 já denota o motivo do caráter qualitativo desta proposta 

educacional, uma vez que é uma equação diferencial, com partes real e imaginária, e não consta dos 

currículos do Ensino Médio. Entretanto, sua interpretação é simplificada quando analisada sob o ponto 

de vista da conservação da energia, um dos pilares da teoria física e que vale tanto para a Mecânica 

Clássica quanto para a Quântica. A primeira parcela, à esquerda da igualdade da Equação 20, diz 

respeito à energia cinética da partícula, e a segunda parcela refere-se à energia potencial. As parcelas, 

somadas, resultam na energia total do sistema, à direita da igualdade, do mesmo modo como ocorre 

na Mecânica Clássica. 

Mas se a função de onda é a solução matemática da Equação de Schrödinger, qual o 

significado físico dessa solução? De acordo com a interpretação adotada, a solução apresenta todos 

os possíveis estados permitidos (também chamados de observáveis) daquele sistema físico, sendo 

este outro princípio fundamental. Assim, um estado é uma possibilidade apresentada por um sistema 

físico que pode (ou não) ser observada. Um bom exemplo do conceito de estado são os níveis de 

energia possíveis para o átomo de hidrogênio, onde cada nível corresponde a uma energia bem 

determinada. Convém ressaltar que esses valores de energia podem ser obtidos experimentalmente, 

e também são solução da Equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Ambos os resultados, 

teórico e experimental, coincidem. A Figura 35 traz um diagrama dos níveis de energia do átomo de 

hidrogênio, com seus respectivos valores quantizados. 

Figura 35: diagrama dos níveis de energia do átomo de hidrogênio61. 

Se o conceito de estado não causa grande surpresa – ou estranheza – quanto ao seu 

significado, o próximo princípio fundamental pode causar. A solução da Equação de Schrödinger 

determina os possíveis estados observáveis de um sistema físico, e não há um limite para a quantidade 

deles. Assim, enquanto não é feita nenhuma observação, em qual estado o sistema físico se encontra? 

Novamente, pela interpretação adotada, diz-se que o sistema físico assume todos os estados possíveis 

de maneira simultânea. É a chamada superposição de estados, e significa que todos os estados 

coexistem ao mesmo tempo enquanto nenhum deles é observado. 

                                                           
61 Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfwGUAA/teoria-quantica-atomo-hidrogenio. 
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Se todos os estados preditos pela função de onda estão coexistindo simultaneamente, existe 

um estado preferencial, ou uma maneira de saber qual o estado será assumido pelo sistema físico 

estudado? A resposta é não, o estado somente será conhecido quando for observado. Mas um estado 

pode ter maior possibilidade de ser observado em relação a outro. Esse princípio é chamado de 

probabilidade, e surge de uma operação matemática62 que envolve a normalização do quadrado da 

função de onda. Esse recurso matemático possibilita que se conheça, numericamente, qual a 

possibilidade de se observar cada estado predito pela função de onda. 

Mas o que significa, fisicamente, observar algum estado? De acordo com a interpretação 

adotada63, o ato de observar algum dos estados possíveis nada mais é do que realizar uma medição 

do sistema físico em questão. A medição é outro princípio da Mecânica Quântica. E é nesse ponto, 

principalmente, que as diversas interpretações quanto à teoria começam a divergir. Deve-se lembrar, 

quando da abordagem do princípio da incerteza de Heisenberg, que a simples observação de sistemas 

quânticos acaba por modificá-los, uma vez que na interação da radiação com a matéria há transferência 

de energia através do momentum linear dos fótons. Quando se trata dos princípios fundamentais da 

Mecânica Quântica, o simples ato de medir qualquer propriedade observável do sistema físico em 

questão também altera tal sistema. A função de onda, descrita inicialmente por n-estados possíveis, 

acaba por se alterar, passando dos vários n-estados a um único estado medido. Esse princípio é 

chamado de colapso da função de onda, e é um dos pontos mais controversos da Interpretação de 

Copenhague. Interpretações paralelas, como a Interpretação de Muitos Mundos ou a Interpretação de 

Bohm64 discordam da Interpretação de Copenhague ao afirmarem que a função de onda não colapsa, 

mas evolui conforme cada teoria. 

De um modo geral, os princípios fundamentais da Mecânica Quântica podem ser descritos da 

seguinte maneira: a toda partícula (ou sistema físico qualquer) cabe uma função de onda, que descreve 

como se dará sua evolução no tempo e no espaço. Essa função de onda é a solução da Equação de 

Schrödinger aplicada à partícula, e estabelece todos os seus estados possivelmente observáveis. 

Enquanto nenhuma medição é realizada, a partícula encontra-se numa superposição de estados, isto 

é, todos os estados possíveis estão coexistindo simultaneamente. A função de onda também 

estabelece a probabilidade de cada estado ser observado. Realizada a medição, ocorre o colapso da 

função de onda, ou seja, a mesma evolui de n-estados possíveis para o estado observado. A Equação 

21 traz um exemplo de função de onda. A função apresenta três estados possíveis, 𝜓𝐴, 𝜓𝐵 e 𝜓𝐶, e a 

cada estado cabe sua respectiva probabilidade de observação x, y e z. 

𝛹 = 𝑥𝜓𝐴 + 𝑦𝜓𝐵 + 𝑧𝜓𝐶 [21] 

                                                           
62 A matemática utilizada para descrever a Mecânica Quântica é muito mais complexa do que a que será 

apresentada neste produto educacional. O princípio da probabilidade, por exemplo, é calculado a partir da 

densidade de probabilidade de se encontrar uma partícula numa determinada região do espaço, que é o resultado 

da normalização do quadrado da função de onda. Por fugir dos objetivos desta proposta de ensino, essa complexa 

descrição matemática será propositadamente omitida. O leitor mais curioso poderá encontrar em Sakurai e 

Napolitano (2013) uma boa fonte de consulta sobre o assunto. 

63 Heisenberg chegou a dizer que o ato de medir cria a realidade que observamos. 

64 Propostas pelos físicos norte-americanos Hugh Everett e David Bohm, respectivamente. 
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Suponha-se que tenha ocorrido a medição do sistema físico, e o estado observado foi o 

estado 𝜓𝐴. Ocorre então o colapso da função de onda, ou seja, a função que descrevia três estados 

possíveis, com as respectivas probabilidades de observação de cada estado, passa a conter apenas o 

estado observado, como mostra a Equação 22. 

𝛹 = 𝜓𝐴 [22] 

Como forma de ilustrar, exemplificar e facilitar o aprendizado dos estudantes, a fim de que os 

mesmos consigam formar os subsunçores necessários para que ocorra a aprendizagem significativa, 

recomenda-se agora uma série de atividades didáticas: uma simulação computacional, um vídeo 

explicativo, uma analogia através do experimento mental do gato de Schrödinger, culminando com o 

experimento da borracha quântica. Em todas essas atividades, os princípios fundamentais da Mecânica 

Quântica poderão ser verificados, analisados e discutidos com os alunos. Acredita-se, baseado em 

experiências anteriores, que essa interação é fundamental para a formação dos referidos subsunçores. 

 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 6 

Experimento de interferência quântica 

 

Neste ponto, sugere-se novamente a utilização da Simulação Computacional 6, sobre a 

interferência quântica, empregada no Terceiro Encontro, utilizando as opções Alta intensidade e 

Partícula única simultaneamente, com um obstáculo do tipo dupla-fenda, com as mesmas dimensões 

para ambas opções, com partículas do tipo elétrons. A intenção de tal simulação é mostrar na prática, 

através de um experimento virtual, todos os princípios fundamentais da Mecânica Quântica aqui 

estudados. 

Estabelecido o sistema físico em questão, tem-se que a partícula pode, a princípio65, chegar 

ao anteparo, passando pela fenda da direita ou da esquerda, com a mesma chance. Sendo assim, a 

função de onda que a descreve possui dois estados possíveis, 𝜓𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎  e  𝜓𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎. Como se supõe 

que as fendas possuem as mesmas dimensões, pode-se afirmar que a probabilidade de a partícula 

passar por qualquer das fendas é a mesma. Assim, uma das formas possíveis para a função de onda 

do sistema em questão é 

𝛹 =
1

√2
𝜓𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 +

1

√2
𝜓𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 , [23] 

que quando aplicadas as condições de normalização, dará a probabilidade de 50% para a partícula 

passar por qualquer das fendas. 

Observando o anteparo na opção Alta intensidade, pode-se perceber a formação de uma figura 

de interferência. Tal situação ocorre porque, classicamente, o feixe de elétrons que passa pela fenda 

                                                           
65 Numa visão clássica do experimento. 
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da esquerda interfere com o feixe que passa pela fenda da direita, indicando o caráter ondulatório da 

matéria, e corroborando mais uma vez a teoria de de Broglie. Já na opção Partícula única, após um 

certo tempo, também se percebe a ocorrência da figura de interferência no anteparo, como visto na 

Figura 31. Mas tal fato não é explicado pela Física Clássica, uma vez que os elétrons são lançados 

individualmente! Aqui cabe apenas a explicação quântica: o elétron interfere consigo mesmo ao passar 

pelas fendas! Mas por qual fenda ele passou? De acordo com a teoria quântica, para que o elétron 

interfira consigo mesmo, ele deve passar simultaneamente por ambas as fendas! Essa é a única 

interpretação possível para que ocorra a interferência, e mostra a estranheza que permeia a Mecânica 

Quântica. 

Caso o leitor não esteja convencido sobre essa interpretação, pode-se tentar verificar por qual 

fenda o elétron está passando, utilizando um detector em qualquer das fendas. Fazendo isso na opção 

Alta intensidade, ocorre a perda da figura de interferência, sendo a mesma substituída por um simples 

“borrão”. Na opção Partícula única ocorrerá o mesmo, após decorrido um certo tempo. Em ambos os 

casos, não há uma explicação clássica para o ocorrido. A única explicação possível encontra amparo 

na Mecânica Quântica. Analisando o fato à luz dos princípios fundamentais, a utilização de um detector 

em uma das fendas nada mais é do que realizar a medição de uma propriedade observável do sistema 

físico. Enquanto o detector não era utilizado, a função de onda permanecia intacta e havia a 

superposição dos estados possíveis, ou seja, 𝜓𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 e  𝜓𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎. Com o detector instalado, é 

possível obter informações a respeito do elétron, ocorrendo o colapso da função de onda. Com isso, 

a função de onda tomará uma das formas da Equação 24. 

𝛹 =  𝜓𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎   ou   𝛹 =  𝜓𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 [24] 

Aqui também se percebe uma questão interessante a respeito da dualidade onda-partícula: o 

elétron se desloca como uma onda, mas ao tentar detectá-lo, se comporta como partícula. Tal situação 

também pode ser simulada com outros tipos de partículas, como fótons, nêutrons e átomos de hélio, 

todas opções fornecidas pela simulação computacional. 

 

VÍDEO 1 

“Dr. Quantum – fenda dupla”66 

 

O vídeo é autoexplicativo, legendado, e simula condições semelhantes às da Simulação 

Computacional 6, onde podem mais uma vez ser explorados todos os princípios fundamentais da 

Mecânica Quântica. 

                                                           
66 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zKiCEU6P3U0. Acesso em: 16 março 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=zKiCEU6P3U0
https://www.youtube.com/watch?v=zKiCEU6P3U0
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Figura 36: vídeo “Dr. Quantum – fenda dupla”. FONTE: captura de tela. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 2 – O gato de Schrödinger 

 

Dentre os análogos clássicos para o entendimento dos fenômenos quânticos, o gato de 

Schrödinger talvez seja o mais consagrado. Proposto por Erwin Schrödinger, um dos principais 

responsáveis pela formulação da teoria quântica, o experimento mental tenta ilustrar o quão estranha 

a teoria pode parecer, sob o ponto de vista da Interpretação de Copenhague e à luz dos princípios 

fundamentais da Mecânica Quântica. 

O experimento mental é descrito da seguinte forma: tem-se um gato, enclausurado em uma 

caixa completamente fechada, onde dela nenhuma informação é obtida a não ser que seja aberta. A 

abertura da mesma equivale a realizar uma medição do sistema. Em seu interior, além do gato, existe 

um frasco com ácido cianídrico, ao alcance de um martelo acoplado em um gatilho. Este gatilho é 

acionado caso aconteça o decaimento67 de uma substância radioativa, lá existente. A probabilidade 

da ocorrência ou não do decaimento é a mesma após um certo tempo. Assim, os estados possíveis 

para o sistema físico descrito são dois: o gato pode estar vivo ou morto, conforme ilustra a Figura 37, 

e sua função de onda pode ter a forma da Equação 25. 

𝛹𝑔𝑎𝑡𝑜 =
1

√2
𝜓𝑣𝑖𝑣𝑜 +

1

√2
𝜓𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜 [25] 

                                                           
67 Decaimento é o nome do processo de desintegração de um núcleo atômico instável, em que ocorre a liberação 

de energia através da emissão de partículas subatômicas ou radiação. 
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Figura 37: estados possíveis para o gato quando da abertura da caixa68: vivo (1) ou morto (2). 

Aplicando as condições de normalização69, tem-se a mesma probabilidade de encontrar o gato, 

vivo ou morto, quando da abertura da caixa. 

É natural se pensar que, ao abrir a caixa, verificar-se-á que o gato assuma um dos estados 

possíveis mostrados na Figura 37. Por outro lado, enquanto a caixa não é aberta, que afirmações se 

pode fazer a respeito de seu estado? De acordo com o princípio da superposição de estados, deve-

se considerar que o gato está, ao mesmo tempo, vivo e morto! (Da mesma forma que se considerou 

que o elétron passava por ambas as fendas na simulação anterior). A Figura 38 ilustra o princípio da 

superposição de estados. A não medição de alguma propriedade observável do sistema físico mantém 

a integridade da função de onda, e nesse caso deve-se levar em conta que todos os estados possíveis 

coexistem simultaneamente. Uma vez aberta a caixa, observar-se-á o gato vivo ou morto, pois nesse 

momento terá ocorrido o colapso da função de onda. 

Figura 38: superposição dos estados possíveis para o gato dentro da caixa70. 

Outras interpretações da Mecânica Quântica divergem da Interpretação de Copenhague. A 

Interpretação de Muitos Mundos de Everett, por exemplo, leva em consideração a ideia de 

                                                           
68 Fonte: http://www.karmanews.it/15007/il-multiverso-che-dicono-i-fisici. 

69 Cujos cálculos não serão demonstrados pelos motivos expostos anteriormente. 

70 Multiverso é o conjunto dos possíveis universos paralelos advindos de algumas interpretações da Mecânica 

Quântica. 
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multiversos71. Segundo ela, quando da medição do estado do gato, ao invés de ocorrer o colapso da 

função de onda, acontece uma divisão do universo – que contém o observador e o sistema físico – em 

outros dois universos, onde num deles o observador encontrará o gato vivo e, em outro, encontrará o 

gato morto. Esse pequeno exemplo ilustra as discordâncias existentes entre as diversas interpretações 

da teoria quântica, sendo que a grande maioria delas encontra respaldo porque simplesmente não se 

pode ver o que ocorre a nível quântico, diferentemente do mundo macroscópico que nos rodeia. Assim, 

não se pode negar que a Mecânica Quântica possui um forte cunho filosófico. Schrödinger chegou a 

afirmar que a realidade somente existe porque a observamos; se não houvessem observadores, não 

haveria a realidade. 

 

VÍDEO 2 

“Gato de Schrödinger – The Big Bang Theory”72 

 

Como forma de descontrair os alunos, sugere-se a exibição deste vídeo que traz a descrição 

do experimento mental do Gato de Schrödinger de uma maneira bem-humorada. 

Figura 39: vídeo “Gato de Schrödinger – The Big Bang Theory”. FONTE: captura de tela. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 3 – O experimento da borracha quântica 

 

Não será aqui discutida a forma de montagem do experimento. O trabalho de Junior e Lunazzi73 

traz uma excelente proposta de montagem e obtenção dos materiais necessários ao experimento. 

                                                           
71 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gato_de_Schr%C3%B6dinger. 

72 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=SiiQbwRPVig. Acesso em: 16 março 2017. 

73 Disponível em 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem2_2007/JorgeH-

MonicaRF.pdf. Acesso em: 16 março 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=SiiQbwRPVig
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem2_2007/JorgeH-MonicaRF.pdf
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem2_2007/JorgeH-MonicaRF.pdf
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Sugere-se apenas que a montagem experimental e os testes com o material sejam feitos com certa 

antecedência para que não ocorram imprevistos durante a apresentação do experimento, uma vez que 

os polarizadores podem não funcionar da maneira esperada. A figura 40 traz um exemplo de montagem 

do experimento da borracha quântica. 

Antes da apresentação do experimento da borracha quântica, cabe uma pequena discussão 

de duas curiosidades sobre o mesmo. Uma delas diz respeito à tradução do termo borracha quântica 

(do inglês quantum eraser). Talvez o termo que melhor traduziria a característica do experimento seria 

apagador quântico, uma vez que, como será visto, o analisador tem a função de apagar qualquer 

informação obtida sobre os fótons que passaram pelo analisador de caminho. A palavra borracha pode 

causar certa confusão ao leitor desavisado, que pode interpretá-la como sendo uma borracha escolar 

(que estaria correto) ou uma liga de borracha qualquer, utilizada para as mais diversas finalidades, e 

que nada tem a ver com o experimento. Entretanto, o termo borracha quântica continuará a ser 

empregado ao longo deste trabalho. A outra curiosidade é que a borracha quântica também serve de 

análogo a outro consagrado experimento, que auxiliou no avanço da Física Quântica: o experimento 

de Stern-Gerlach. Para uma visão detalhada sobre o assunto, pode-se consultar a obra de Sakurai e 

Napolitano (2013). 

Figura 40: montagem experimental da borracha quântica. FONTE: o autor. 

Eis que chega o momento considerado o ápice desta proposta educacional. A borracha 

quântica trata de assuntos que, apesar de esclarecidos pela Mecânica Clássica (uma vez que o 

experimento não conta com nenhum aparato tecnológico), podem ser extrapolados para um 

entendimento de fenômenos quânticos na forma de um experimento mental. Um esquema simplificado 

da borracha quântica pode ser visualizado na Figura 41. O arranjo experimental pode ser descrito 

sucintamente como um aparato no qual se tem: uma fonte emissora de luz polarizada (laser); uma 

junção de dois filmes polarizadores fixos (identificador de caminho), orientados perpendicularmente 
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entre si e com um arame fino na interseção de ambos, a fim de servir de obstáculo ao feixe de luz; um 

outro polarizador (analisador), cuja orientação pode ser ajustada em relação ao identificador de 

caminho; e um anteparo, onde se formarão padrões que serão identificados como sendo características 

de onda (figura de interferência) ou partícula (vulgo “borrão”).  

Figura 41: representação esquemática de uma borracha quântica (forma completa). FONTE: o autor. 

O primeiro fenômeno que se deseja mostrar aos alunos é a interferência com ondas luminosas, 

num experimento análogo ao utilizado por Young em sua famosa experiência da dupla-fenda. Para 

isso, o aparato inicial deve contar apenas com a fonte emissora (um laser), um arame fino (ou até 

mesmo um fio de cabelo), a fim de servir de análogo ao obstáculo de dupla-fenda (uma vez que 

dificilmente o laboratório vai dispor de obstáculo de dimensões tão reduzidas), e o anteparo, como 

mostra a Figura 42. Os alunos devem ser alertados que a fonte emite vários fótons simultaneamente, 

não sendo possível realizar a emissão de um único fóton por vez, como na simulação computacional. 

Aqui pode-se discutir com os alunos quais princípios fundamentais da Mecânica Quântica são 

identificados: os estados possíveis daquele sistema físico, a forma da função de onda associada, a 

superposição dos estados possíveis e a probabilidade de se conhecer o lado pelo qual os fótons 

estão passando. Deve-se ressaltar, mais uma vez, que como o experimento não permite a emissão de 

uma única partícula por vez, tem-se vários fótons passando por ambos os lados ao mesmo tempo, e 

assim o princípio da probabilidade não se aplica tão bem nessa situação. Nessa configuração, como 

arame fino funciona como um obstáculo semelhante a uma dupla-fenda, a imagem obtida no anteparo 

é uma figura de interferência, similar às verificadas anteriormente nas simulações computacionais. 

Dessa forma, os resultados alcançados pelo usuário deste produto educacional devem se 

parecer com as imagens superiores da Figura 43. A imagem (i) traz o resultado experimental obtido por 

Hillmer e Kwiat (2007) 74, e que serviu de base a esta proposta educacional. A figura (ii) traz o resultado 

experimental obtido em sala de aula, durante a aplicação do projeto. Para fins de comparação, as 

                                                           
74 HILLMER, R.; KWIAT, P.  A do-it-yourself quantum eraser. Scientific American, New York, v. 296, n. 5, p. 

72-77, May 2007. 

Fonte 

emissora 

(laser) 

Identificador 

de caminho 

(polarizadores) 

Analisador 
(polarizador 

ajustável) 
Anteparo 
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figuras superiores são imagens retiradas diretamente dos anteparos, sendo que a obtida em sala não 

possui nenhum tipo de tratamento especial. Já as figuras inferiores, (iii) e (iv), são as mesmas imagens, 

porém submetidas a um filtro de efeito artístico, cuja finalidade é deixar apenas as extremidades 

brilhantes, diminuindo o excesso de luz e dando ênfase às bordas da imagem, tudo no intuito de facilitar 

a percepção e verificar se ali pode ser identificado algum padrão conhecido ou esperado. Esse mesmo 

tratamento foi aplicado em todos os resultados que são apresentados na sequência. Dessa forma, 

pode-se perceber que ambos os experimentos conseguiram, de alguma maneira, obter uma figura de 

interferência, como era esperado, já que o experimento simula, nessa configuração, um obstáculo do 

tipo dupla-fenda. 

Figura 42: representação esquemática de um experimento de interferência de ondas luminosas. FONTE: o autor. 

Figura 43: resultados experimentais obtidos com o experimento de interferência de ondas luminosas. FONTE: 
imagem (i): Hillmer e Kwiat (2007); imagens (ii), (iii) e (iv): o autor. 

(i) (ii) 

(iii) (iv) 

Fonte 

emissora 

(laser) 

Obstáculo 

(arame fino) 
Anteparo 
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A seguir, o arame fino deve ser substituído pelo filtro polarizador, que faz o papel do 

identificador de caminho, conforme retratado na Figura 44. Quando o experimento adquire essa 

configuração, o identificador de caminho polariza os fótons que passam pela esquerda e pela direita do 

arame de acordo com a orientação dos polarizadores (horizontal ou vertical). Com isso, obtém-se 

alguma informação a respeito dos fótons, o que equivale, dentro dos princípios estudados, a realizar 

uma medição, devido à capacidade de seleção dos fótons pelo identificador de caminho. Isso, segundo 

a interpretação utilizada, causará o colapso da função de onda, evento que pode ser verificado pela 

perda da figura de interferência projetada no anteparo. 

Figura 44: representação esquemática do experimento da borracha quântica, quando montada apenas com o 
identificador de caminho. FONTE: o autor. 

Figura 45: resultados experimentais obtidos com a borracha quântica, quando montada apenas com o 
identificador de caminho. FONTE: imagem (i): Hillmer e Kwiat (2007); imagens (ii), (iii) e (iv): o autor. 

De fato, o que se obtém é uma imagem do tipo borrão, como mostra a imagem (ii) da Figura 

45, a qual se assemelha bastante à imagem (i), alcançada por Hillmer e Kwiat (2007), e situada ao lado. 

Fonte 

emissora 

(laser) 

Identificador 

de caminho 

(polarizador) 

Anteparo 

(i) (ii) 

(iii) (iv) 
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Pode-se perceber com bastante nitidez, inclusive com o auxílio das imagens (iii) e (iv), tratadas com o 

filtro de efeito artístico, que os padrões de interferência da Figura 43 não mais existem, o que corrobora 

a ideia do colapso da função de onda. Esse resultado deve ajudar os alunos a compreender ainda mais 

os princípios estudados, de maneira a convencê-los de que, apesar de estranha à sua realidade, a 

Mecânica Quântica faz sentido quando estudada de uma forma estruturada. 

Finalmente, deve ser inserido no experimento o segundo polarizador, que faz a figura do 

analisador, e deixa o experimento da borracha quântica completo, conforme mostrado na Figura 41. O 

analisador deve ser colocado inicialmente na orientação horizontal, o que obrigatoriamente o deixa 

perpendicularmente orientado em relação a um dos polarizadores do identificador de caminho, e 

paralelamente orientado em relação ao outro. Com isso, metade dos fótons são bloqueados pelo 

analisador, enquanto a outra metade não é afetada. O resultado prático dessa configuração é um 

acúmulo dos fótons em um dos lados do borrão, que equivale à orientação de polarização do 

analisador. Mesmo que essa parte do experimento não venha a abranger nenhum princípio específico 

dos que foram estudados, é interessante mostrar aos alunos como pode se dar a manipulação dos 

fótons em um experimento que utiliza filtros polarizadores. 

A Figura 46, a exemplo das demais, traz na imagem (ii) o resultado experimental obtido em 

sala de aula, em comparação com os resultados alcançados por Hillmer e Kwiat (2007), que utilizaram 

o analisador nas orientações horizontal e vertical, visto na imagem (i). Mais uma vez, pode-se perceber 

que há semelhança com relação ao padrão dos dois experimentos. Verifica-se, também, que o 

resultado experimental obtido em sala de aula está com os fótons mais concentrados à direita, quando 

comparado com o resultado exposto imagem (ii) da Figura 45, o que comprova a capacidade de 

manipulação dos fótons. 

Figura 46: resultados experimentais obtidos com o experimento da borracha quântica (seleção de fótons). 
FONTE: imagem (i): Hillmer e Kwiat (2007); imagens (ii), (iii) e (iv): o autor. 

Pelo que foi apresentado até aqui, o experimento da borracha quântica, a exemplo da 

Simulação Computacional 6 e do experimento mental do gato de Schrödinger, consegue tratar de todos 

os princípios fundamentais da Mecânica Quântica estudados. Se montada conforme a Figura 42, tem-

(i) (ii) 

(iii) (iv) 
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se um sistema físico que pode ser descrito por uma função de onda a ele associada, cujo quadrado 

de seu módulo dá a probabilidade de se encontrar um dos dois estados possíveis. Apesar de um 

número imenso de fótons estar passando pelos dois lados do arame ao mesmo tempo, quanticamente 

se pode entender que cada fóton interfere consigo mesmo, formando uma figura de interferência sobre 

o anteparo. Além disso, não se pode afirmar por qual lado do arame o fóton está passando, e com isto 

tem-se a superposição de estados. Ao se montar o experimento conforme a Figura 44, tem-se aí uma 

tentativa de obter informações a respeito do fóton, o que configura uma medição e o conseguinte 

colapso da função de onda, resultando na perda do padrão de interferência no anteparo. As 

informações decorrentes da tentativa de medição dos fótons se materializam na Figura 46, com uma 

maior concentração deles ocorrendo à esquerda ou à direita da posição inicial, de acordo com o 

posicionamento do analisador. 

A teoria quântica aqui estudada, de acordo com a Interpretação de Copenhague, prevê que, 

uma vez colapsada, a função de onda não pode mais retomar sua forma original naquele determinado 

sistema físico. Ou seja, a informação perdida não pode mais ser recuperada. Mas, de alguma forma, 

seria possível readquirir essa informação? 

Figura 47: resultados experimentais obtidos com o experimento da borracha quântica (reaparecimento das 
franjas de interferência). FONTE: imagem (i): Hillmer e Kwiat (2007); imagens (ii), (iii) e (iv): o autor. 

A grande surpresa do experimento da borracha quântica é que o padrão das franjas de 

interferência, perdido por ocasião da atuação do identificador de caminho, pode ser recuperado. Para 

isso, basta girar o analisador de 45º em qualquer sentido, horário ou anti-horário, e tem-se o 

restabelecimento do padrão de interferência. Isso acontece porque o analisador consegue “apagar” a 

informação obtida através do identificador de caminho, sobre por qual lado do arame o fóton passou, 

permitindo que o mesmo readquira sua polarização original. Assim, devido a essa nova configuração 

do experimento, cada fóton com polarização vertical ou horizontal tem a mesma chance de ter passado 

por um dos lados do arame, uma vez que nada mais se sabe a seu respeito. O resultado prático disso 

é o reaparecimento das franjas de interferência, o que pode ser verificado na imagem (ii) da Figura 47. 

(i) (ii) 

(iii) (iv) 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – L. SLOVINSCKI e A. ALVES-BRITO v.28  n.6  2017 

 
 

72 
 

Aqui percebe-se novamente que o resultado experimental obtido em sala de aula se aproxima 

do auferido por Hillmer e Kwiat (2007), visto na imagem (i) da Figura 47. Convém ressaltar que todas 

as imagens obtidas experimentalmente possuem um padrão que se assemelha às que serviram de 

base para a comparação. Entretanto, para o experimento da borracha quântica, montado em sala de 

aula, foram utilizados materiais alternativos e de baixo custo, principalmente os filtros polarizadores – 

figuras principais do experimento – provenientes de telas LCD de calculadoras e mostradores digitais. 

A baixa qualidade desses materiais, aliada aos métodos de obtenção dos mesmos, fizeram com que 

as imagens resultantes dos fenômenos ficassem um tanto quanto visualmente poluídas.  

 

CONCLUSÃO 

Analogias: um recurso didático valioso 

 

Apesar de permitir o tratamento de todos os princípios fundamentais da Mecânica Quântica 

estudados, a borracha quântica é, na verdade, um experimento da Física Clássica. É a chamada 

restauração clássica do padrão de interferência, sendo sua explicação bem estabelecida pela óptica 

ondulatória. Um experimento a nível quântico requer manipulação individual de fótons ou partículas, e 

tal fato só é possível com equipamentos encontrados em avançados laboratórios, o que não é nosso 

caso. Assim, o experimento estabelece mais uma forma de analogia entre o quântico e o clássico, 

assim como o fazem a simulação computacional e o experimento mental do gato de Schrödinger. 

Apesar de alguns autores e teóricos da educação condenarem o uso de analogias, esta proposta 

educacional entende que elas são a maneira mais fácil e rápida de se conseguir que o estudante tome 

contato com conceitos de difícil compreensão, altamente abstratos e que fogem ao senso comum, como 

é a Mecânica Quântica. 
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Quinto Encontro: Contextualização do mundo quântico que nos rodeia 

TEMPO SUGERIDO 

90 minutos (2 horas-aula) 

 

INTRODUÇÃO 

Pequena revisão 

 

Após o estabelecimento dos alicerces da Mecânica Quântica, através da compreensão da 

dualidade onda-partícula, e do desenvolvimento de uma nova concepção da Física, a partir das 

percepções acerca das interações entre a radiação e a matéria, os principais responsáveis pelo 

entendimento da teoria quântica, Bohr, Heisenberg, de Broglie, Dirac e Schrödinger, entre outros, 

passaram a tentar interpretar todas as estranhezas que a eles se apresentavam, a partir da observação 

de diversos fenômenos quânticos, e a buscar um modelo que descrevesse da melhor maneira possível 

todos eles. Com isso surgiram, ao longo do tempo, diversas interpretações da teoria quântica. Cada 

uma delas, baseadas em pressupostos básicos com sutis diferenças entre si, descreve corretamente o 

campo fenomenológico da Mecânica Quântica, com maior ou menor aceitação pela comunidade 

científica. 

A visão aqui adotada, a interpretação de Copenhague, entende que qualquer partícula pode 

ser descrita por uma função de onda, que é a solução da Equação de Schrödinger para a partícula, e 

nela estão contidos todos os possíveis estados que podem ser observados naquele sistema físico. 

Cada estado tem a si associado uma determinada probabilidade de ser observado, estando essa 

probabilidade diretamente atrelada à função de onda. Enquanto nenhuma observação é realizada sobre 

o sistema, ou seja, não é procedida a medição de nenhuma propriedade observável, entende-se que 

todos os estados possíveis estão coexistindo ao mesmo tempo, numa superposição desses estados. 

Entretanto, na visão da interpretação de Copenhague, o ato de medir altera o sistema físico, fazendo 

com que ocorra o colapso da função de onda. Esta é a síntese dos princípios fundamentais da Mecânica 

Quântica, estudados no encontro passado, e que servirão de ponto de partida para a discussão dos 

próximos assuntos. 

Cada tema tratado neste encontro (além de vários outros temas relacionados à Mecânica 

Quântica) poderia, por si só, ser objeto central de um único encontro. No entanto, devido à limitação de 

tempo, optou-se por expor apenas alguns tópicos que, imagina-se, serão de interesse dos estudantes, 

uma vez que os temas serão apresentados de maneira contextualizada.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 1 – Tunelamento quântico 
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Durante o Terceiro Encontro foi discutido o exemplo de uma partícula confinada em um poço 

quântico de potencial infinito. Como bem se sabe, a Física se utiliza de idealizações para simplificar os 

problemas que pretende resolver, e este sistema físico é uma dessas situações ideais. Em casos mais 

próximos da realidade, existem poços (ou currais) quânticos cuja barreira de potencial pode ser 

bastante grande, mas não infinita. São exemplos de poços quânticos reais os núcleos atômicos, alguns 

tipos de lasers e grande parte dos componentes eletrônicos, como os diodos. 

Entretanto, para facilitar a discussão deste assunto, utilizar-se-á o exemplo da barreira de 

potencial, que nada mais é do que um análogo do poço quântico. 

A Figura 48 traz o gráfico de uma barreira de potencial, cuja energia possui um valor 𝑉0 

(também chamada de altura da barreira) na região [– 𝑎, 𝑎], além de uma partícula qualquer, 

representada apenas pelo valor de sua energia cinética E (linha tracejada), onde 𝐸 < 𝑉0. Além disso, o 

gráfico apresenta três regiões bem definidas: a região à esquerda da barreira (I), a região da barreira 

(II, de largura 2a), e a região à direita da barreira (III). Numa interpretação puramente clássica, uma 

das situações possíveis desse sistema físico seria de uma partícula qualquer, deslocando-se da 

esquerda para a direita, que encontra a barreira como obstáculo. Como a energia da partícula é menor 

do que a energia da barreira, classicamente a partícula não poderia ultrapassá-la. Assim, a partícula 

só poderia ser encontrada na região I. Logo, para essa partícula, a região I é dita classicamente 

permitida, e as regiões II e III são chamadas classicamente proibidas. 

Contudo, como comentado na aula anterior, a Equação de Schrödinger descreve a energia de 

uma partícula no tempo e no espaço, e a sua solução é a função de onda associada à esta partícula. 

Também foi dito que o módulo quadrado da função de onda dá a probabilidade de se encontrar a 

partícula naquela região do espaço. E foi através dessa previsão matemática que se diagnosticou um 

estranho fenômeno: a possibilidade de uma partícula passar de uma região classicamente permitida 

para outra classicamente proibida. Esse fenômeno foi chamado de tunelamento quântico (ou efeito 

túnel). Assim, dependendo de uma série de fatores (aqui omitidos), a partícula pode atravessar para a 

região da barreira e ser encontrada nas regiões II ou III. 

Figura 48: gráfico de uma barreira de potencial75. 

O entendimento do fenômeno pode ser descrito da seguinte maneira: de acordo com de 

Broglie, a partícula pode ser entendida como uma onda, e descrita dessa maneira. Assim, 

movimentando-se como uma onda, ela vai colidir com a barreira de potencial, e nessa colisão existe 

                                                           
75 Fonte: http://efisica.if.usp.br/moderna/mq/exemplos. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – L. SLOVINSCKI e A. ALVES-BRITO v.28  n.6  2017 

 
 

75 
 

uma probabilidade de que a onda seja refletida. No entanto, também existe a possibilidade de a onda 

atravessar a barreira. A compreensão de como esse processo ocorre ainda não é bem conhecido. O 

que se sabe – e isso pode parecer espantoso – é que, caso a partícula consiga tunelar (atravessar a 

barreira), não há perda de energia nessa ação! É como se a partícula desaparecesse num ponto e 

reaparecesse em outro! Se a partícula fosse uma pessoa, numa analogia absurda com o mundo 

macroscópico, essa pessoa poderia atravessar uma parede sem quebrá-la e sem perder sua energia 

inicial. Felizmente, como discutido no Apêndice 3, as implicações quânticas não se manifestam no 

mundo macroscópico. A fim de entender o fenômeno do tunelamento, sugere-se a apresentação da 

Simulação Computacional 8. 

Apesar de estranho, o tunelamento quântico está mais presente em nosso cotidiano do que se 

imagina. Na Física dos semicondutores, o tunelamento é fenômeno no qual a tecnologia se baseia. Os 

processos de fusão nuclear de algumas estrelas – o nosso Sol entre elas – que não possuem 

temperatura suficiente para ocorrer de maneira espontânea só são possíveis por causa do tunelamento. 

O decaimento radioativo, que é a emissão de partículas por núcleos de átomos instáveis, também só é 

possível quando explicado pelo tunelamento. Entretanto, o fenômeno é o princípio de funcionamento 

do Microscópio de Varredura por Tunelamento (sigla STM, em inglês), aplicação onde se manifesta de 

modo mais visível. O Vídeo 3 mostra o princípio de funcionamento do STM. 

 

VÍDEO 3 

Microscópio de Varredura por Tunelamento (STM)76 

 

O vídeo sugerido não possui tradução para o português. No entanto, a simples visualização do 

fenômeno é bastante clara e objetiva, de modo que o usuário deste produto pode inferir comentários 

sobre como ocorre o tunelamento durante a exibição do mesmo. A Figura 49 apresenta a estrutura de 

um nanotubo de carbono, uma estrutura cilíndrica formada por uma rede de átomos de carbono com 

apenas um átomo de espessura, e obtida com o auxílio do STM. A Figura 50 também mostra o quão 

fina teve ser a ponta do microscópio, a fim de permitir o fluxo de elétrons entre o microscópio e o 

material analisado. Ambas as imagens foram coloridas artificialmente. 

Figura 49: nanotubo de carbono, obtida com o STM77. 

                                                           
76 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=YBOOlWjXOsY. Acesso em 03/02/17. 

77 Fonte: http://www.wikiwand.com/en/Scanning_tunneling_microscope. 

https://www.youtube.com/watch?v=YBOOlWjXOsY
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Figura 50: detalhe da ponta de um Microscópio de Varredura por Tunelamento78. 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 8 

Pacotes de onda e tunelamento quântico79 

 

 Descrição sumária: a simulação permite um entendimento mínimo do fenômeno do 

tunelamento quântico, sem que seja preciso recorrer à descrição matemática do fenômeno, através da 

exibição de um diagrama que descreve a configuração da energia, e de gráficos da função de onda e 

da probabilidade de uma partícula ultrapassar uma barreira de potencial maior que sua própria energia. 

 Possibilidades educacionais: a simulação é uma eficiente ferramenta de ensino, uma 

vez que facilita o entendimento do tunelamento sem que se recorra à sua descrição matemática, cujo 

resultado é uma das soluções possíveis para a Equação de Schrödinger no caso de uma partícula 

confinada num poço de potencial finito (ou outros obstáculos configuráveis). Essa descrição necessita 

um alto grau de abstração matemática por parte dos alunos, e que não faria sentido nesta proposta de 

ensino. A simulação permite várias possibilidades de configuração para a energia da partícula e da 

barreira de potencial, de forma a contemplar diversas situações. Uma vez configurada a energia no 

diagrama mais acima, são apresentados, nos gráficos abaixo, os comportamentos da função de onda 

equivalente, que pode se referir a uma onda plana ou um pacote de ondas, e da probabilidade de 

tunelamento da partícula naquela situação. Pode-se, ainda, verificar as probabilidades de transmissão 

e reflexão da onda, a direção de propagação da mesma, e os valores da energia. Além de facilitar o 

entendimento, a simulação auxilia sobremaneira o professor que não possui grandes habilidades de 

desenho, sobretudo com relação a projeção de dados em mais de um gráfico, como é esse caso. 

 Forma de utilização: a simulação pode ser empregada como forma de auxiliar o 

entendimento do fenômeno do tunelamento quântico por parte dos alunos, uma vez que o tratamento 

matemático do mesmo não cabe neste projeto, conforme justificado anteriormente. Nessa perspectiva, 

a simulação é uma excelente ferramenta de ensino, pois propicia aos estudantes um entendimento 

conceitual mínimo do fenômeno, que além de inesperado é bastante contra intuitivo. Das diversas 

                                                           
78 Fonte: https://sites.google.com/site/hatemmaltass/home/scanning-tunneling-microscope-stm. 

79 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/hydrogen-atom. Acesso em 03/02/17. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/hydrogen-atom
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configurações possíveis, a barreira de potencial pode ser bem explorada, pois representa o que ocorre 

com o microscópio de varredura por tunelamento, exemplo citado e explorado para ilustrar o fenômeno. 

Figura 51: simulação computacional sobre o tunelamento quântico. FONTE: captura de tela. 

DESENVOLVIMENTO 

Parte 2 – Emaranhamento quântico 

 

O emaranhamento quântico (ou entrelaçamento quântico) é outra consequência direta da teoria 

quântica, carregada fortemente de conceitos abstratos que auxiliam sua descrição. A descrição da 

teoria será procedida de maneira qualitativa, a fim de destacar suas principais características, sem, no 

entanto, abranger todo seu formalismo. 

Os sistemas físicos, em sua imensa maioria, são formados por conjunto de partículas. Quando 

duas ou mais partículas são geradas ou interagem entre si, seus estados podem estar ligados de tal 

forma que não é mais possível descrever apenas uma delas de maneira independente das demais. 

Assim, os estados observáveis passam a se referir ao sistema como um todo, e não individualmente a 

cada partícula. Diz-se, então, que estas partículas estão entrelaçadas, ou seja, há uma forte correlação 

entre elas. 

Como forma de ilustrar esse conceito altamente abstrato, será revisitado o experimento mental 

do gato de Schrödinger. A Equação 25, reproduzida abaixo, traz a função de onda que descrevia aquele 
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sistema físico composto de dois estados, cuja probabilidade de observação de cada estado era a 

mesma. 

𝛹𝑔𝑎𝑡𝑜 =
1

√2
𝜓𝑣𝑖𝑣𝑜 +

1

√2
𝜓𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜 

[25] 

Como mencionado no encontro anterior, deve-se recordar que dentro da caixa havia, além do 

gato, uma substância radioativa que poderia decair ou não após um determinado intervalo de tempo. 

Se houvesse o decaimento, o gato seria encontrado morto, mas se a substância radioativa tivesse se 

mantido intacta, o bichano continuaria vivo. Ou seja, o estado do gato dependia do estado da substância 

radioativa, estando esses estados correlacionados. Nesse sistema físico específico, o gato não poderia 

estar vivo caso a substância radioativa decaísse, e nem morto se não houvesse o decaimento. Assim, 

pode-se reescrever a Equação 25, condicionando o estado do gato ao estado da substância radioativa: 

𝛹𝑔𝑎𝑡𝑜 =
1

√2
𝜓𝑛ã𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝜓𝑣𝑖𝑣𝑜 +

1

√2
𝜓𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝜓𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜 . [26] 

É bem verdade que, matematicamente, ainda existem outros dois estados possíveis, onde o 

gato estaria morto caso a substância não decaísse, e vivo, mesmo com o decaimento da substância. 

Entretanto, neste sistema físico, ambos os estados têm probabilidade zero de serem observados. 

A ideia principal do emaranhamento quântico é que, medindo o estado de uma partícula, tem-

se de maneira instantânea o estado da outra sem a necessidade de nenhuma outra medição. Sabendo-

se apenas se ocorreu ou não o decaimento, não há necessidade de verificar se o gato está vivo ou 

morto. 

Essa estranha constatação foi motivo de intensas discussões filosóficas, particularmente entre 

Einstein e Bohr. Na verdade, o desenvolvimento conceitual da Mecânica Quântica perturbava Einstein 

profundamente. Einstein era um determinista convicto, ou seja, ele entendia que tudo na natureza 

advinha de um processo de causa e efeito, e aparentemente a Mecânica Quântica não obedecia a 

esses processos. Assim, juntamente com outros dois físicos, o russo Boris Podolsky e o norte-

americano Nathan Rosen, Einstein propôs um experimento mental para criar um paradoxo e contrapor 

o entendimento que se estava adotando acerca da teoria quântica. Nesse experimento, que ficou 

conhecido como Paradoxo EPR80, os autores imaginaram um sistema constituído por um par de fótons, 

gerados simultaneamente, e separados por uma distância suficientemente grande, a fim de serem 

observados individualmente. Sem que nenhuma medição seja feita, o sistema físico em questão 

encontra-se numa superposição de estados, que têm igual probabilidade de serem observados. 

Entretanto, se for feita qualquer medição em um dos fótons, a função de onda do sistema irá colapsar 

e o outro fóton assumirá o estado determinado (pela função de onda) de maneira instantânea. Mas, de 

acordo com o paradoxo, um fóton não tem como “saber” qual estado foi assumido pelo outro, uma vez 

que havia igual probabilidade de se observar qualquer dos estados. Assim, essa informação deveria 

                                                           
80 Paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen. 
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transitar entre os fótons instantaneamente, o que viola um dos postulados da teoria da relatividade 

restrita de Einstein, onde nenhuma informação pode viajar com velocidade superior à da luz. Ele chegou 

a chamar tal estranheza de “ação fantasmagórica à distância”. Além disso, com esse experimento 

mental, Einstein pretendia atacar a teoria quântica que se estabelecia à época, defendida por figuras 

como Bohr e Heisenberg, com o argumento de que ela feria os princípios da localidade81 e da 

causalidade82, imprescindíveis à compreensão da Física, seja ela Clássica ou Quântica. Em suma, 

Einstein considerava a teoria quântica incompleta, e se opunha o seu aparente não-determinismo, ao 

cunhar a famosa frase “Deus não joga dados”. A única saída para o paradoxo, segundo Einstein, seria 

admitir que a teoria quântica era incompleta, e o resultado das observações dependeria de variáveis 

ocultas83 predeterminadas.  

Bohr, que mantinha intensos debates acerca da teoria quântica com Einstein, e que o 

convencera anteriormente sobre outros pontos divergentes da teoria, normalmente utilizando 

argumentos semiclássicos, não obteve sucesso em contrapor o paradoxo EPR. No entanto, em 1964, 

John Bell84 publica um teorema em que afirma, dentre outras coisas, que a Mecânica Quântica é uma 

teoria não-local e não depende de variáveis ocultas. Ele consegue provar que o emaranhamento é 

possível, e põe por terra o Paradoxo EPR. Assim, provou-se que Einstein estava equivocado com 

relação ao emaranhamento quântico. Na verdade, por se basear em pressupostos diferentes daqueles 

da corrente de pensamento representada por Bohr e Heisenberg, Einstein se mostrou errado em 

relação a boa parte das discussões da teoria quântica a que tomou partido. 

Figura 52: comparação entre um bit clássico e um qubit85. 

Discutida a teoria, onde se pode verificar suas implicações? Isto é, como o emaranhamento se 

manifesta no cotidiano? O emaranhamento quântico é a base de diversas tecnologias atuais, e que 

                                                           
81 O princípio da localidade afirma que os processos físicos que ocorrem em um lugar não devem ter efeito imediato 

sobre os elementos da realidade em outro local, ou seja, medir uma partícula num ponto A não deveria afetar outra 

partícula num ponto B. 

82 O princípio da causalidade diz que um efeito não pode ocorrer a partir de uma causa que não está 

no passado desse evento. 

83 A teoria das variáveis ocultas entende que o estado de um sistema físico, tal como formulado pela Mecânica 

Quântica, não dá uma descrição completa do sistema. 

84 John Stewart Bell (1928-1990), físico norte-irlandês. Desenvolveu o teorema que resolveu o paradoxo EPR, 

além de prestar importantes contribuições à Teoria Quântica de Campos.  
85 Fonte: http://qoqms.phys.strath.ac.uk/research_qc.html. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_state
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
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ainda se encontram em desenvolvimento, como o computador quântico. A principal diferença entre um 

computador quântico e um computador atual é que a informação passa a ser guardada num bit quântico 

(também chamado qubit) ao invés de um bit clássico. O bit clássico é baseado no sistema binário, 

podendo assumir os valores 0 e 1. Já um qubit, numa interpretação quântica, pode assumir os 

estados |0 > e |1 > ou a superposição de ambos os estados. A Figura 52 faz uma comparação entre 

um bit tradicional e um qubit. 

Uma vez implementados, os computadores quânticos terão uma capacidade de 

processamento muito superior quando comparados aos computadores atuais. A Tabela 5 mostra a 

equivalência entre um bit clássico e um qubit. Para se ter uma ideia, os processadores mais avançados 

disponíveis no mercado contam com 128 bits. Já a Tabela 6 exemplifica o poder (teórico) de 

processamento de um computador quântico, numa operação de fatoração de números muito grandes. 

Qubit(s) Bits 

1 2 

2 4 

3 8 

4 16 

5 32 

6 64 

7 128 

8 256 

9 512 

10 1.024 

20 1.048.576 

30 1.073.741.824 

40 1.099.511.627.776 

n 2n 

Tabela 5: equivalência entre bits e qubits86. 

Comprimento do número a ser 
fatorado (em bits) 

Tempo de fatoração por um 
algoritmo clássico 

Tempo de fatoração por um 
algoritmo quântico (Shor) 

512 4 dias 34 segundos 

1024 100 mil anos 4,5 minutos 

2048 100.000 bilhões de anos 36 minutos 

4096 
100 bilhões de quatrilhões de 

anos 
4,8 horas 

Tabela 6: comparação entre os tempos de fatoração de algoritmos clássicos e quânticos87. 

Além da computação quântica, o conceito de emaranhamento também pode ser encontrado 

em outras áreas de estudo, como a criptografia quântica, que será a base de segurança para os 

computadores quânticos, e até mesmo o teletransporte quântico, onde a informação (e não a matéria) 

é transmitida por meios quânticos. 

 

                                                           
86 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit_qu%C3%A2ntico. 

87 Fonte: https://www.gta.ufrj.br/grad/11_1/quantica/trabalho002.html. 
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DESENVOLVIMENTO 

Parte 3 – Supercondutividade 

 

A supercondutividade é um fenômeno físico que ocorre em alguns materiais, quando resfriados 

a baixas temperaturas, cujo resultado é a condução elétrica praticamente sem resistência ou perdas 

significativas de energia. O tema foi escolhido de maneira proposital porque pode ser compreendido 

como um fenômeno quântico que se manifesta em corpos macroscópicos. Entretanto, tendo em vista 

a complexidade do assunto, não serão procedidas análises quanto ao comportamento quântico do 

fenômeno. 

Descoberto em 1911 por Heike Onnes88, durante suas pesquisas com o resfriamento de 

materiais a temperaturas próximas do zero absoluto, a supercondutividade pode ser entendida, sob o 

ponto de vista da Física Clássica, como a idealização de um condutor perfeito. Com a diminuição 

gradual da temperatura, um condutor tende a ter sua resistividade diminuída. Entretanto, alguns 

materiais como o mercúrio, chumbo e estanho, quando atingem uma determinada temperatura crítica 

(característica de cada material), ingressam na chamada fase supercondutora, onde o fenômeno se 

manifesta. 

Os estudos na área foram aprofundados e diversificados. Em 1933 foi descoberta uma outra 

faceta da supercondutividade: a levitação magnética. Na fase de supercondutor, quando a temperatura 

crítica é atingida, os materiais não permitem que campos magnéticos adentrem seu interior. Com isso, 

a corrente que flui pelo material gera um campo magnético dentro do condutor que contrapõe o campo 

que deveria penetra-lo, deixando o corpo em suspensão. Esse comportamento ficou conhecido como 

efeito Meissner. A Figura 53 ilustra o que ocorre no efeito Meissner. 

Figura 53: representação do efeito Meissner89. 

                                                           
88 Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926), físico holandês. Conduziu diversos estudos sobre o comportamento de 

materiais a baixíssimas temperaturas, vindo a descobrir a supercondutividade. Foi premiado com o Nobel de Física 

em 1913. 

89 Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/Efeito_Meissner. 
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Em 1957 foi proposta uma teoria que começou a explicar o fenômeno da supercondutividade. 

A teoria BCS90 foi pautada na Mecânica Quântica, e diz que elétrons de um supercondutor tendem a 

se condensar e formar os chamados pares de Cooper.  Esses pares constituem um estado quântico de 

baixa energia, onde conseguem fluir coletivamente e de forma coerente, de forma análoga a um 

condensado de Bose-Einstein91. 

Figura 54: linha do tempo da descoberta de materiais supercondutores92. 

O grande problema enfrentado pelos pesquisadores até então era conseguir atingir 

temperaturas onde os materiais passassem à fase supercondutora, normalmente inferiores a 20 𝐾. Tais 

temperaturas eram atingidas utilizando hélio líquido, de difícil obtenção. Foi quando que, a partir de 

1986, pesquisadores desenvolveram os chamados supercondutores de alta temperatura crítica, 

normalmente materiais cerâmicos conhecidos pela sigla YBCO (uma liga de ítrio, bário, cobre e 

oxigênio), e que não possuem qualquer característica de condutor à temperatura ambiente. No entanto, 

quando resfriados por nitrogênio líquido, cujo ponto de ebulição é 77 𝐾, tornam-se supercondutores, 

com temperatura crítica na ordem de 90 𝐾. A grande vantagem desses materiais é a facilidade com que 

podem ser resfriados, uma vez que se consegue liquefazer o nitrogênio, abundante na atmosfera, sem 

demasiado gasto energético. Estudos mais recentes apontam que a próxima geração de 

supercondutores pode ter sua temperatura crítica próxima aos 200 K, o que significa um menor custo 

                                                           
90 Batizada em homenagem aos físicos norte-americanos John Bardeen, Leon Cooper e Robert Schrieffer, 

ganhadores do Nobel de Física de 1972 por este trabalho. 

91 O condensado de Bose-Einstein é considerado um outro estado físico da matéria (assim como os estados sólido, 

líquido e gasoso), previsto em 1925 por Einstein, baseado no trabalho do físico indiano Satyendra Nath Bose, onde 

bósons com temperatura próxima ao zero absoluto atingem o mais baixo estado de energia, e os efeitos quânticos 

são observados em escala macroscópica. 

92 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/High-temperature_superconductivity. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Bardeen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leon_Cooper
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Schrieffer
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para o desenvolvimento e adoção de tecnologias baseadas no fenômeno. A Figura 54 mostra a 

distribuição cronológica da descoberta de materiais com características supercondutoras, com base na 

temperatura crítica de cada material, onde se percebe um grande desenvolvimento da tecnologia a 

partir da metade da década de 1980. 

A pesquisa com supercondutores certamente é, dentro da Física, um dos ramos mais profícuos. 

Com o desenvolvimento dos supercondutores de alta temperatura crítica, cada vez mais existirão 

tecnologias baseadas na teoria. Os eletroímãs mais poderosos que existem utilizam-se de 

supercondutores. Esses magnetos são encontrados em aparelhos de ressonância magnética, 

espectrômetros de massa e aceleradores de partículas. Também são largamente empregados na 

medicina nuclear em geral e como suporte a aparatos de pesquisa. 

Todavia, as tecnologias pautadas na levitação magnética talvez sejam as que irão causar maior 

impacto na vida das pessoas. Pensados como solução à crescente demanda por transporte, os trens 

de levitação magnética (também chamados Maglevs) podem resolver boa parte do problema de 

mobilidade nas grandes cidades, com a vantagem de não emitirem poluentes advindos da queima de 

combustíveis fósseis. O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desenvolve uma versão de 

um trem de levitação magnética com as características supracitadas. A levitação magnética é baseada 

no efeito Meissner, discutido nesta seção. A Figura 55 mostra a ocorrência do fenômeno, utilizando um 

material supercondutor resfriado por nitrogênio líquido, sobre o qual flutua um ímã. No Maglev, o 

conceito utilizado é o mesmo, com a diferença de que é o trem que, dotado de um material 

supercondutor em sua porção inferior (e resfriado por alguma substancia refrigerante), flutua sobre uma 

malha que produz um campo magnético. 

Figura 55: levitação magnética de um ímã sobre um supercondutor93. 

Convém ressaltar que outros trens de alta velocidade, de países da Europa e Ásia, são em sua 

grande maioria transportes que não se utilizam da tecnologia proporcionada pela supercondutividade, 

mas sim através de campos eletromagnéticos, gerados por eletroímãs. O trem flutua devido à repulsão 

gerada por campos eletromagnéticos, fenômeno explicado pelo eletromagnetismo clássico. 

 

                                                           
93 Fonte: https://www.scientificamerican.com/article/how-do-they-do-that-a-closer-look-at-quantum-magnetic-

levitation. 
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VÍDEO 4 

Trem Maglev Cobra94 

 

O vídeo sugerido foi produzido pela COPPE/UFRJ, e explica de modo sumário o projeto do 

Maglev Cobra, inclusive com seu princípio de funcionamento a partir da levitação magnética. 

 

CONCLUSÃO 

O mau uso da teoria quântica 

 

Pode-se perceber, ao longo deste encontro, que a Mecânica Quântica está mais presente no 

cotidiano do que se imagina. As tecnologias por ela possibilitadas facilitam, geram conforto e prolongam 

a vida de grande parte da população, e as perspectivas para um futuro próximo são extremamente 

positivas.  

Além disso, todo material, equipamento ou dispositivo dito “eletrônico” envolve, em algum nível, 

a manipulação de elétrons em um circuito. Assim, qualquer aparelho que contenha um circuito (ou 

placa) eletrônico é baseado na Mecânica Quântica. 

No entanto, como comentado no Terceiro Encontro, não são todos os corpos que manifestam 

as propriedades quânticas. Na verdade, existe um limite bem estabelecido: moléculas. Se uma bola de 

futebol não pode difratar, então nenhum outro corpo macroscópico pode. A baixíssimas temperaturas, 

um conjunto de átomos ou moléculas atinge seu nível de energia mais baixo, e as propriedades 

quânticas podem se manifestar em escala macroscópica, o que não é o caso de nenhum dos exemplos 

citados a seguir. Apesar disso, um número cada vez maior de tentativas de aplicação de conceitos 

quânticos a corpos macroscópicos é registrado. Também se avolumam as publicações (não científicas) 

nesse sentido. 

Algumas pessoas se utilizam da Mecânica Quântica para criar projetos de moto perpétuos95, 

cuja possibilidade funcionamento já foi refutada pela Mecânica Clássica há séculos, uma vez que o 

princípio da conservação da energia é valido para qualquer ramo da Física. Com a promessa de extrair 

energia quase infinita de estados de energia mais baixos que o ponto zero, a partir de moléculas de 

água, ou então do vácuo, vários sites têm se propagado nos últimos anos, inclusive com a 

disponibilização dos supostos projetos. A Figura 56 foi retirada de um desses canais da internet, e traz 

a propaganda enganosa sobre um “gerador quântico de energia elétrica”. 

De um outro modo, algumas publicações utilizam a Mecânica Quântica como fonte de uma 

medicina alternativa. A teoria quântica tem contribuído de maneira grandiosa com o desenvolvimento 

de aparatos tecnológicos de investigação e diagnóstico, inicialmente com os raios X, e mais 

                                                           
94 Disponível em https://www.youtube.com/embed/MnR7iTjmSPg. Acesso em 03/02/17. 

95 Moto perpétuos ou moto contínuos são máquinas hipotéticas cuja função é gerar mais energia do que consomem. 

https://www.youtube.com/embed/MnR7iTjmSPg
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recentemente com aparelhos de ressonância magnética e tomógrafos. Mas os conceitos quânticos não 

podem e não devem ser aplicados às pessoas pelos mesmos motivos discutidos no Terceiro Encontro. 

Uma dessas fantasias – a “cura quântica” – parte da ideia de que se a pessoa realizar medições 

quânticas contínuas de um estado de “boa saúde” em si jamais vai adoecer. Pode-se até discutir a 

influência da fé e do pensamento positivo na saúde e bem-estar das pessoas, mas quanto à influência 

dos conceitos quânticos não cabe qualquer discussão. A Figura 57 traz um exemplo de publicação 

dessa linha de pensamento. 

Figura 56: anúncio de um “gerador quântico de energia elétrica” 96. 

Figura 57: exemplo de publicação sobre a chamada “cura quântica” 97. 

E porque tais ideias não devem ser levadas em consideração? Simplesmente porque não 

encontram nenhuma base na teoria quântica, tampouco são encontradas em publicações respeitáveis 

e cientificamente reconhecidas! Não se deve confundir ciência com meta-ciência. 

                                                           
96 Fonte: http://www.anovaordemmundial.com/2014/04/gerador-quantico-de-energia-eletrica-manual-para-criar-

gerador-de-energia-livre.html. Acesso em 03/02/17. 

97 Fonte: http://www.fnac.pt/Cura-Quantica-Deepak-Chopra/a948163. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Guia da Aula 1 

 

OFICINA SOBRE PRINCÍPIOS DA MECÂNICA QUÂNTICA 
 

 
GUIA AULA 1 

 
 
Discussões a respeito da natureza da luz 
 
Teoria corpuscular: 
 
Defensores: ____________________________________________________________ 
 
Argumentos: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Teoria ondulatória: 
 
Defensores: ____________________________________________________________ 
 
Argumentos: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Corpo Negro 
 
Definição: _____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Exemplos de corpos negros 
 

Corpo Temperatura (K) 
Comprimento de 

onda (nm) 
Faixa do espectro EM  

(pico) 

Terra 300   

Forno 660   

Filamento lâmpada 3000   

Sol 5700   

Lava    

Gigante Vermelha    

Gigante Azul    

Anã Branca    

Anã Marrom    

N (líquido)    

He (líquido)    

He (sólido)    

 
 
 
Emissão e absorção de radiação pelos átomos 
 
Explicação: ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Links dos simuladores 
 

Corpo negro https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum 

Emissão / Absorção https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/discharge-lamps 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/discharge-lamps
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Apêndice B – Guia da Aula 2 

 

OFICINA SOBRE PRINCÍPIOS DA MECÂNICA QUÂNTICA 
 

GUIA AULA 2 
 
Discussões a respeito da natureza da luz 
 
Ondas: 
 
Definição e características: ________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Propriedades: 
 
Reflexão: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Refração: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Difração: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Interferência: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Polarização: ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
O experimento de dupla-fenda de Young 
 
Explicação: ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Efeito Fotoelétrico 
 
Problemas da explicação da Física Clássica: __________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Explicação da proposta por Einstein: ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Elemento 
Função trabalho 

(𝝓) (eV) 

Frequência de 

corte (𝒇𝟎) (Hz) 
Comprimento de 

onda (nm) 
Faixa do 

espectro EM 

Sódio 2,28    

Zinco 4,3    

Cobre 4,7    

Platina 6,35    

Cálcio 2,9    

Magnésio 3,68    

 
Valores de constantes 
 

Velocidade da luz no vácuo: 𝑐 = 3,0 × 108 𝑚/𝑠 

Constante de Planck: ℎ = 6,626 × 10−34 𝑘𝑔 𝑚2/𝑠 ou ℎ = 4,135 × 10−15 𝑒𝑉 ∙ 𝑠 

Conversão Joule elétron-volt: 1 𝑒𝑉 = 1,602 × 10−19 𝐽 

Produto ℎ𝑐 = 1240 𝑒𝑉 𝑛𝑚 

 
Links dos simuladores 
 

Interferência de ondas  https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

Efeito fotoelétrico https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric
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Apêndice C – Guia da Aula 3 

 

OFICINA SOBRE PRINCÍPIOS DA MECÂNICA QUÂNTICA 
 

GUIA AULA 3 
 
Dualidade onda-partícula 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Efeito Compton 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Equação:        𝑝 = 
 
Implicações: ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Ondas de matéria 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Equação:        𝜆 = 
 
Implicações: ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Experimento de dupla fenda 
 
Fótons: ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Partículas: _____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
O princípio da incerteza 
 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Interpretação matemática: _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Implicações: ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Links dos simuladores 
 

Exp. Davisson-Germer https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/davisson-germer 

Interferência quântica 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-
interference 

Modelos átomo H https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/hydrogen-atom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/davisson-germer
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-interference
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-interference
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/hydrogen-atom
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Apêndice D – Guia da Aula 4 

 
OFICINA SOBRE PRINCÍPIOS DA MECÂNICA QUÂNTICA 

 
GUIA AULA 4 

 
Função de onda 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Estado 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Probabilidade 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Medição 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
O gato de Schrödinger 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Experimento de dupla fenda com partículas 
 
Conceito: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Experimento da borracha quântica 
 
Identifique cada um dos componentes do experimento, e descreva sua função 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

Links dos simuladores 
 

Interferência quântica 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-
interference 

Tunelamento quântico https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-tunneling 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-interference
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-wave-interference
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/quantum-tunneling
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Apêndice E – Teste Inicial 

 
OFICINA SOBRE PRINCÍPIOS DA MECÂNICA QUÂNTICA 

 
 
NOME: ________________________________   Nº: __________   TURMA: _______ 
 
O PRESENTE TESTE TEM POR FINALIDADE REUNIR SUBSÍDIOS PARA A DISSERTAÇÃO DE 
MESTRADO DO QUAL ESTA OFICINA FAZ PARTE. ASSIM, SOLICITA-SE AO ALUNO QUE 
RESPONDA APENAS AQUILO QUE SEJA DO SEU CONHECIMENTO, E USE DA MAIOR 
SINCERIDADE POSSÍVEL NAS RESPOSTAS DISCURSIVAS.  
 
 
1. Abaixo estão listados alguns termos da física que você já conhece, ou ouviu falar, em algum momento 
de sua vida. Assinale, nos parênteses, a letra “P” se você considera que o termo possui características 
de partícula, ou “O” se o termo apresenta alguma propriedade relacionada às ondas: 
 

(     ) frequência (     ) ponto material 

(     ) efeito fotoelétrico (     ) interferência 

(     ) difração (     ) polarização 

(     ) colisão elástica (     ) energia cinética 

(     ) espectro eletromagnético (     ) experimento da dupla-fenda 

(     ) elétron (     ) fóton 

 
 
2. A fim de angariar fundos para obras sociais, um professor organizou uma rifa beneficente entre os 
alunos de uma turma. O aluno A adquiriu 2/13 dos bilhetes; o aluno B, 1/7; o aluno C, 3/25; o aluno D, 
5/33; e o aluno E, 7/45. Qual aluno tem mais chance de ganhar o prêmio? 
 

(a) A (b) B (c) C 

(d) D (e) E  

 
 
3. Explique, de forma sucinta, qual método de estudo você adota para se preparar para as avaliações 
de física. Você estuda diariamente? Ou se concentra apenas antes da prova? 
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4. Suponha que você esteja fazendo uma avaliação teórica de física. Uma das questões da avaliação 
você nunca tinha resolvido em sala com seu professor, e você somente pode recorrer aos seus 
pensamentos. Marque a opção que ilustra sua provável atitude diante da resposta a essa questão: 
 

(a) deixaria a questão em branco, por que, tenho dificuldade em física; 

(b) escreveria algumas frases tentando acertar no chute; 

(c) escreveria sobre o primeiro raciocínio que tive, sem pensar muito; 

(d) tentaria escrever uma resposta coerente com algum fenômeno ou situação que já vivenciei; 

(e) buscaria responder usando as questões que já estudei em sala de aula, da mesma forma que o 
professor passou no quadro. 

 
 
5. Desenhe, no quadro abaixo, como você imagina ser o átomo, representando suas partes e/ou 
constituintes. 
 

 

 
6. Represente, no quadro abaixo, os conceitos da Mecânica Quântica que você conhece e, se possível, 
estabeleça alguma relação gráfica entre eles. 
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Apêndice F – Teste Final 

 
OFICINA SOBRE PRINCÍPIOS DA MECÂNICA QUÂNTICA 

 
 

TESTE FINAL 
 

 
NOME: ________________________________   Nº: __________   TURMA: _______ 
 
 
1. No final do século XIX, a teoria mais aceita a respeito da natureza da luz era a _________, que 
desde meados do século XVIII havia superada a teoria ________, proposta por Isaac Newton. 

(a) corpuscular / ondulatória (d) clássica / corpuscular 

(b) ondulatória / relatividade (e) corpuscular / moderna 

(c) ondulatória / corpuscular  
 
2. Quais foram os dois problemas da física resolvidos, no início do século XX, que serviram para o novo 
entendimento da natureza da luz, e como estopim para o desenvolvimento da Mecânica Quântica? 
(escolha duas alternativas) 

(     ) tunelamento (     ) o gato de Schrödinger 

(     ) efeito fotoelétrico (     ) princípio da incerteza 

(     ) dualidade onda-partícula (     ) radiação do corpo negro 
 
3. Baseado na dualidade onda-partícula, Louis de Broglie propôs, em 1923, na sua tese de doutorado, 
que deveria haver simetria entre a luz e a matéria, na teoria que ficou conhecida como ondas de 
matéria. Das alternativas abaixo, qual melhor explica a proposição de de Broglie? 

(a) Se os fótons são onda, então a matéria pode ser composta de partículas 

(b) O comprimento de onda de um elétron é diretamente proporcional à sua energia 

(c) Ficou comprovado que a constante de Planck, por ter um valor muito próximo de zero, não 
deveria ser considerada nas equações da Mecânica Quântica 

(d) Se a luz possui momentum linear, então a matéria pode apresentar características de onda 

(e) Einstein e Planck estavam errados nas concepções do efeito fotoelétrico e da quantização da 
energia 
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4. Explique, de forma sucinta, o que diz o Princípio da Incerteza, proposto por Werner Heisenberg em 
1927. 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
5. A grande vantagem do experimento denominado borracha quântica é que, através dele, podemos 
constatar boa parte dos princípios fundamentais da Mecânica Quântica. Abaixo temos, na coluna da 
esquerda, a relação de alguns desses princípios, e na coluna da direita, a explicação dos mesmos. 
Relacione, de maneira correta, as duas colunas. 
 

(a) função de onda 
(    ) interpretação matemática do módulo quadrado da 

função de onda 

(b) medição 
(    ) coexistência de vários estados possíveis ao mesmo 

tempo 

(c) superposição de estados 
(    ) equação que descreve o comportamento no tempo e no 

espaço de uma partícula 

(d) probabilidade 
(    ) resulta da tentativa de medir alguma característica da 

partícula 

(e) colapso da função de onda (    ) ato que acaba por alterar o sistema físico 

 
 
6. O experimento mental denominado “gato de Schrödinger” foi proposto em 1935 por Erwin 
Schrödinger, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Mecânica Quântica, na tentativa de 
demonstrar o quão estranha era a interpretação da mesma pela vertente denominada “Escola de 
Copenhague”. Uma das constatações mais intrigantes do experimento era de que o famigerado gato 
poderia estar, ao mesmo, vivo e morto. Como você explicaria tal fato a outro colega que não participou 
de nossa oficina? 
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7. Dos conceitos apresentados na oficina, qual(is), causou(aram) maior surpresa para você? Explique 
o motivo. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
8. Baseado nos conhecimentos compartilhados na oficina, desenhe, no quadro abaixo, como você 
imagina ser o átomo, representando suas partes e/ou constituintes, e identificando-os. 
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9. Represente, no quadro abaixo, os conceitos da Mecânica Quântica que apresentaram maior 
significado para você e, se possível, estabeleça alguma relação gráfica entre eles. 
 

 

 
 
10. Você acha que, de alguma forma, essa oficina foi útil na sua formação no Ensino Médio? Justifique 
sua resposta, e atribua um valor de um a dez para a importância de nosso estudo. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
SUA CONTRIBUIÇÃO FOI EXTREMAMENTE VALOROSA PARA A EXECUÇÃO DESTE PROJETO. 

OBRIGADO E MUITO BOA SORTE NO PROSSEGUIMENTO DE SEUS ESTUDOS! 
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v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física 
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v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano 
Terrimar I. Pasqualetto , Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS 
Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação 
Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 

  
v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo 

Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 
   

v. 23, n. 5 Física na cozinha 
Lairane Rekovvsky, 2012. 

  
v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade 

de ensino potencialmente significativa  
Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador 

Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 
  

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  
Melina Silva de Lima, 2013. 

  
v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 
 

v. 24, n. 4 
 
O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 
Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 
  

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 
Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a 

licenciandos de Física 
Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 

  
 
 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – L. SLOVINSCKI e A. ALVES-BRITO v.28  n.6  2017 

 
 

107 
 

v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria 
no Ensino Médio 
Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 

  
v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades 

de Ensino Potencialmente Significativas 
Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

  
v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 
 

v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 
elétrica na escola 
Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
 

v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal 
Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014. 
 

v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos 
Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015. 
 

v. 26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, 
luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas 
José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da 
Silveira, 2015. 

  
v. 26, n.3 Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma Arduino como 

ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no 
laboratório didático 

 Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Marisa Almeida 
Cavalcante, 2015. 
 

v. 26, n.4 Proposta didática para desenvolver o tema supercondutividade no Ensino Médio 
 Flavio Festa, Neusa Teresinha Massoni e Paulo Pureur Neto, 2015. 

 
v. 26, n.5 Oficina de Astronomia 

 Marina Paim Gonçalves e Maria Helena Steffani, 2015 
 

v. 26, n.6 Interfaces entre teorias de aprendizagem e ensino de Ciências/Física 
 Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2015. 

 
v. 27, n. 1 Proposta didática para apresentar conceitos do movimento de queda dos corpos no 

Ensino Fundamental através de um aporte histórico e epistemológico 
Jênifer Andrade de Matos e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

  
v. 27, n. 2 Proposta didática para o ensino de calorimetria com ênfase no desenvolvimento da 

habilidade de leitura e interpretação de gráficos 
Gabriel Schabbach Schneider, Fernando Lang da Silveira e Eliane Angela Veit, 2016. 

v. 27, n. 3 Uma proposta de trabalho orientada por projetos de pesquisa para introduzir temas de 
Física no 9º ano do Ensino Fundamental 
Jeferson Barp e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

v. 27, n. 4 Aplicação do Método Peer Instruction na abordagem das Leis de Newton no Ensino 
Médio 
 Jader Bernardes, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016 

v. 27, n. 5 Uma sequência didática sobre ondas com os métodos Instrução pelos Colegas (Peer 
Instruction) e Ensino sob Medida (Just-in-time Teaching) 
Madge Bianchi dos Santos, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016. 
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v. 27, n. 6 Uma proposta para introduzir a Teoria da Relatividade Restrita no ensino médio: 
abordagem histórico epistemológica e conceitual 
Eduardo Ismael Fuchs, Dimiter Hadjimichef e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

v. 28, n. 1 Gravitação Universal em atividades práticas: uma abordagem histórica e cultural, das 
órbitas dos planetas à ficção científica 
Eliana Fernandes Borragini, Daniela Borges Pavani e Paulo Lima Junior, 2017. 

v. 28, n. 2 O Bóson de Higgs na mídia, na Física e no Ensino da Física 
Marco Antonio Moreira, 2017. 

v. 28, n. 3 Visões epistemológicas (ou sociológicas) recentes da ciência: uma introdução 
Neusa Teresinha Massoni e Marco Antonio Moreira, 2017. 

v. 28, n. 4 Um jogo de perguntas e respostas como forma de motivar alunos do Ensino Médio ao 
estudo da Física: o tópico de Mecânica  
Fabrizio Belli Riatto, Neusa Teresinha Massoni e Alan Alves-Brito, 2017. 

v. 28, n. 5 O uso da pesquisa para o ensino das ondas eletromagnéticas  
Luciano Mentz, Daniela Borges Pavani, Fernando Lang da Silveira, 2017. 
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