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1. INTRODUÇÃO 
 
A Mecânica Quântica é uma teoria física que descreve o mundo microscópico (escala atômica 

e subatômica). É a física dos componentes da matéria, átomos, moléculas e núcleos. Seus princípios 

fogem da visão clássica de mundo que se possui. 

No dia-a-dia, estamos acostumados a lidar com coisas que se comportam como ondas, as de 

rádio, por exemplo, ou como partículas (uma bolinha), sem confundir uma coisa com outra. Os 

objetos materiais clássicos possuem quantidade de movimento e trajetória bem definidas e não é 

possível localizar uma onda sonora em determinado ponto do espaço, já que ela se espalha por todo 

o espaço. As ondas não transportam matéria, apenas energia, em vez de colidirem elas contornam 

obstáculos. 

No mundo microscópico, partículas se movimentam sem descrever trajetórias precisas e 

ondas colidem como se fossem corpúsculos. A teoria quântica atribui para uma partícula aspectos 

ondulatórios e para a radiação aspectos corpusculares. 

O estado de um sistema é dado de forma abstrata, é uma distribuição de probabilidades, isto 

é, no mundo microscópico deve-se falar em probabilidades: probabilidades de a partícula ser 

encontrada em determinada posição, probabilidade de ter certo momentum. 

Segundo a Mecânica Quântica, é impossível se determinar com precisão absoluta posição e 

velocidade de partículas atômicas e subatômicas. Se fosse possível conhecer com precisão a 

velocidade de um elétron, a indeterminação que afeta a sua posição o transformaria em uma partícula 

não-localizada. Na teoria quântica, posição é uma função de onda de probabilidade. 

A Física Quântica estabelece que microscopicamente a quantidade de energia de qualquer 

sistema é quantizada, isto é, nem todos os valores de energia são possíveis. A própria matéria é 

quantizada, a massa de um objeto, por exemplo, é igual a um número inteiro da massa dos átomos 

que o compõem. 

 Pode-se dizer que a teoria quântica nasceu em 14 de dezembro de 1900, esta data 

corresponde à reunião da Sociedade Alemã de Física, quando Max Planck explicou a distribuição da 

radiação de corpo negro de acordo com a hipótese de que a emissão e a absorção de energia 

eletromagnética se dão não de forma contínua, mas de forma discreta de energia. Começa então a 

idéia de quantização.  

Com a finalidade de introduzir o tema Mecânica Quântica, elaborou-se este Texto de Apoio 

ao Professor, onde se pode encontrar sugestões de como trabalhá-lo com simulações e modelagens, 

onde os alunos podem realizar práticas em “laboratório virtual”, aproveitando simulações através de 

aplicativos livres disponíveis na Internet, que possibilitem um eficiente processo de ensino-

aprendizagem e permitam a transposição didática. Este texto é resultado de um curso introdutório de 

Mecânica Quântica para professores de Física do Ensino Médio (Soares, 2008). 

 Na proposta metodológica procurou-se contextualizar o assunto, de forma potencialmente 

significativa, a fim de despertar o interesse do professor.  

Assim sendo, o presente Texto de Apoio ao Professor de Física tem como objetivo principal 

fornecer uma base teórica potencialmente significativa a professores de Física sobre conceitos de 
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Mecânica Quântica, além de discutir propostas pedagógicas e metodológicas para trabalhar o tema 

no Ensino Médio. 

Este Texto de Apoio pode ser considerado importante pelas seguintes razões: 

 

 a tecnologia atual é explicada a partir de conceitos da Física Moderna; 

 a maioria dos professores de Física enfatiza  apenas os conteúdos de Mecânica Clássica; 

 em muitas licenciaturas os tópicos de Física Moderna e Contemporânea são pouco 

trabalhados; 

 é necessário criar alternativas para que os professores consigam suprir estas deficiências 

construindo meios que possibilitem a inclusão da Física Moderna no Ensino Médio. 

 

Os seguintes conteúdos são abordados: 

  

 as interpretações da Mecânica Quântica (com opção pela Interpretação da 
Complementaridade ou de Copenhagen); 

  quantização; 

 objeto quântico; 

 dualidade onda-partícula; 

 função de onda; 

 superposição de estados;  

 Princípio da Incerteza. 
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2.  A PROPOSTA DE TRABALHO 
  

Sugerimos inicialmente a aplicação de um pré-teste para a verificação do nível de 

conhecimento dos alunos, em relação aos novos conceitos que serão tratados no texto. É importante 

que respondam apenas as questões que tenham algum conhecimento, ou seja, que não “chutem” as 

questões que não tenham nenhuma idéia de resposta. Após a abordagem do conteúdo, é 

interessante novamente a aplicação do teste – como pós-teste, para buscar evidências sobre a 

aprendizagem. 

 
2.1. Pré-teste/Pós-Teste  
 
Nome: 
  

Prezado(a) aluno(a) 

 Este teste é apenas uma sondagem sobre seus conhecimentos iniciais de Mecânica Quântica 

a fim de levá-los em conta no desenvolvimento do curso. Não é uma avaliação formal. Por favor, evite 

respostas aleatórias. Deixe em branco quando julgar adequado. 

 Obrigado. 

  
1-(ITA- 2002). Um trecho da música Quanta, de Gilberto Gil, é reproduzido a seguir: 

 

“Fragmento infinitesimal,  

  Quase que apenas mental, 

  Quantum granulado no mel,  

  Quantum ondulado do sal, 

  Mel de urânio, sal de rádio 

  Qualquer coisa quase ideal.” 

 

As frases “Quantum granulado no mel” e “Quantum ondulado do sal” relacionam-se na Física com: 

a) conservação da energia. 

b) conservação do momentum linear. 

c) dualidade onda-partícula. 

d) princípio da causalidade. 

e) conservação do momentum angular. 

 

2- (PUC-RS c/ modificações-1997). O Efeito Fotoelétrico demonstra que: 

a) a radiação tem comportamento corpuscular. 

b) a luz se propaga com velocidade de 3x108m/s. 

c) o elétron tem comportamento ondulatório. 

d) a luz se propaga em ondas transversais. 

e) existem os níveis de energia no átomo. 
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3- (UFRGS- 1994). “De acordo com a teoria formulada em 1900, pelo físico Max Planck, a matéria 

emite ou absorve energia eletromagnética de maneira _____________, emitindo ou absorvendo 

___________________, cuja energia é proporcional à _________________ da radiação 

eletromagnética envolvida nessa troca de energia.” 

 

Assinale a alternativa que, pela ordem, preenche corretamente as lacunas: 

a) contínua – quanta – amplitude. 

b) discreta – prótons – freqüência.  

c) discreta – fótons – freqüência. 

d) contínua – elétrons – intensidade. 

e) contínua – nêutrons – amplitude. 

 

4- (PUCMG-1998). Complete as lacunas do trecho com as palavras que, na mesma ordem, estão 

relacionadas nas opções a seguir: 

 

“A luz, quando atravessa uma fenda muito estreita, apresenta um fenômeno chamado de 

________________ e isto é interpretado como resultado do comportamento ________________ da 

luz. Porém, quando a luz incide sobre uma superfície metálica, elétrons podem ser emitidos da 

superfície sendo este fenômeno chamado ____________, que é interpretado como resultado do 

comportamento ________________ da luz. 

Assinale a opção CORRETA encontrada: 

 

a) difração, ondulatório, efeito fotoelétrico, corpuscular. 

b) difração, corpuscular, efeito fotoelétrico, ondulatório. 

c) interferência, ondulatório, efeito Compton, corpuscular. 

d) efeito fotoelétrico, corpuscular, difração, ondulatório. 

e) ondas, magnético, fótons, elétrico. 

 

5- (PUCMG-2000). Escolha a opção que se refira àquela onda eletromagnética que estiver associada 

a fótons de maior energia: 

a) onda longa de rádio. 

b) ondas de TV. 

c) microondas. 

d) raios-X. 

e) raio gama. 

 

6- (UFRGS – 1987). A tabela mostra as freqüências de três ondas eletromagnéticas que se propagam 

no vácuo. Comparando-se essas três ondas, verifica-se que: 
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Ondas f(Hz) 

X 3x1017 

Y 6x1014 

Z 3x1014 

 

a) a energia de um fóton associado à onda X é maior do que a energia de um fóton associado à onda 

Y. 

b) o comprimento de onda de Y é igual ao dobro do da onda Z. 

c) à onda Z estão associados os fótons de maior energia e de menor quantidade de movimento. 

d) a energia do fóton associado à onda X é igual à associada à onda Y. 

e) as três ondas possuem o mesmo comprimento de onda. 

 

7- (PUC-1973). A energia portada por um fóton de luz de freqüência 5x1014Hz é de 

aproximadamente: 

(Dado: h= 6,63x10-34J.s) 

 

a) 2,30x10-18J. 

b) 3,31x10-19J. 

c) 6,62x10-18J. 

d) 5,32x10-15J. 

e) 8,42x10-18J. 

 
8- (Montenegro e Pessoa Jr., Investigações em Ensino de Ciências, vol 7, nº2, 2002). Um feixe 

de elétrons passa por duas fendas e forma um padrão de interferência em uma tela cintiladora. O que 

acontece quando apenas 1(um) elétron passa pelas fendas? 

 

a) Forma-se um padrão de interferência bem fraco na tela.  

b) Se o elétron for muito energético forma-se um padrão de interferência bastante nítido. 

c) Não haverá qualquer registro na tela cintiladora. 

d) O elétron incide em apenas um ponto da tela, gerando uma cintilação pontual. 

e) Pedaços do elétron são detectados na tela, nas mesmas proporções que os elétrons do feixe. 

 

9- Considere um átomo inicialmente isolado. Medimos sua posição com excelente resolução (Δx ~ 0). 

Levando em conta o Princípio de Incerteza, o que podemos dizer sobre o momento do átomo (logo 

após a medição da posição)? 

 

a) O átomo tem um momento bem definido, mas ignoramos qual é o seu valor. Este valor pode ser 

revelado por uma medição subseqüente à da posição. 

b) O átomo tem um momento bem definido, mas ignoramos qual é o seu valor. Uma medição 

subseqüente à da posição não revela este valor porque o ato da medição da posição altera o valor do 

momento. 
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c) O átomo não tem um valor bem definido de momento. 

d) Não faz sentido falar de um valor para o momento. Só podemos falar sobre isso após uma 

medição de momento. 

e) Não faz sentido falar em valor para o momento, pois ao medir essa grandeza em seqüência à 

posição não é possível obter qualquer valor numérico para o momento. 

10 - Dentre as afirmações apresentadas, qual é correta?  

a) A energia de um elétron ligado ao átomo não pode apresentar um valor qualquer.  

b) A carga do elétron depende da órbita em que ele se encontra.  

c) As órbitas ocupadas pelos elétrons são as mesmas em todos os átomos.  

d) O núcleo de um átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons.  

e) Em todos os átomos o número de elétrons é igual à soma dos prótons e dos nêutrons  

11- (UFJF-1998). Assinale, dentre os itens abaixo, o CORRETO 

a) A teoria da relatividade de Einstein diz ser possível acelerar partículas massivas, a partir do 

repouso, até velocidades superiores à velocidade da luz. 

b) A energia de um fóton aumenta conforme aumenta seu comprimento de onda. 

c) Um elétron, ao ser freado bruscamente, pode emitir raios-X. 

d) Um corpo negro, por ser negro, nunca emite radiação eletromagnética. 

e) Segundo de Broglie, a luz sempre se comporta como uma onda, e o elétron sempre se 

comporta como uma partícula.  

12- (UFRGS 2001). Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. 

O ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na Física do século 

XX. Naquele ano, Max Planck apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física, introduzindo a 

idéia da .......... da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o 

efeito fotoelétrico. 

a) conservação. 

b) quantização. 

c) transformação.  

d) conversão. 

e) propagação.  

13- O que você entende pela expressão “Interpretação da Mecânica Quântica”?  

a) Uma maneira única de construir corretamente a Mecânica Quântica e seus resultados. 

b) Uma das possíveis maneiras de entender os postulados da Mecânica Quântica e suas 

conseqüências, sem alterar ambos. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS, SOARES, S.; DE PAULO, I.C. & MOREIRA, M.A., v.19 n.4 
 

 11

c) Uma das possíveis maneiras de entender os postulados da Mecânica Quântica alterando suas 

conseqüências. 

d) Não tenho informação sobre esta expressão. 

14-(PUC-RS). A energia de um fóton é diretamente proporcional a sua freqüência, com a constante 

de Planck, h, sendo o fator de proporcionalidade. Por outro lado, pode-se associar massa a um fóton, 

uma vez que ele apresenta energia (E=m.c2) e momentum. Assim, o momentum de um fóton de 

freqüência f propagando-se com velocidade c se expressa como: 

 a) c2/h.f. 

 b) h.f/c2. 

 c) h.f/c. 

 d) c/h.f. 

 e) c.f/h. 

 

15- A idéia de observáveis incompatíveis em Física Quântica implica: 

 

 a) uma limitação na nossa habilidade em medir propriedades dos sistemas físicos. 

 b) a Física Clássica repousar sobre princípios mais claramente elaborados do que a Física 

Quântica. 

 c) ser uma característica intrínseca da natureza, independente da precisão dos sistemas de 

medição. 

 d) não ser possível definir valores para estes observáveis. 

 

Questões discursivas: 

 

16- Você acredita que a Física Clássica é mais completa que a Física Quântica? Comente: 

17- Um elétron é uma partícula? É uma onda? Explique: 

18- O que você entende por densidade de probabilidade? 

19- O que a Equação de Schrödinger descreve? 

20- Por que a natureza ondulatória da matéria não é aparente em nossas observações diárias? 
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3.  AS INTERPRETAÇÕES DA MECÂNICA QUÂNTICA  
 

Há diversas formas de interpretar a teoria quântica. Os fenômenos apresentados pelo mundo 

microscópico são explicados de acordo com leis da Mecânica Quântica. Os postulados e as leis da 

Mecânica Quântica podem ter interpretações diferentes, isto é, existem maneiras diferentes de se 

entender um determinado fenômeno observado microscopicamente. 

Nesta seção serão conhecidos os defensores das principais interpretações e da interpretação 

utilizada na elaboração do texto de apoio, que é a interpretação de Copenhagen, defendida 

principalmente por Bohr. A seguir é apresentado um texto sobre as interpretações da Mecânica 

Quântica extraído da tese de doutorado de Iramaia Jorge Cabral de Paulo (2006). 

 
3.1. As diversas interpretações da Mecânica Quântica 
  

Mesmo tendo sido estabelecida há cerca de 80 anos, a Mecânica Quântica ainda é palco de 

intensos debates sobre os seus fundamentos e sobre diferentes interpretações possíveis baseadas 

em diferentes filosofias. Diversos autores têm identificado diferentes maneiras de se interpretar os 

fundamentos da Mecânica Quântica, havendo diferenças bastante profundas entre elas. Uma das 

obras mais bem construídas versando sobre tais interpretações é o artigo publicado no American 

Journal of Physics, em 2001. por F. Laloe. Apesar de se estender por 47 páginas da revista, este 

artigo representa uma síntese bastante concisa de uma análise de 182 obras importantes publicadas 

na área dos fundamentos da Mecânica Quântica. 

Após uma descrição da edificação histórica da Mecânica Quântica, o autor se propõe a 

mostrar que, longe de uma construção unânime, esta área da ciência foi marcada por um espectro 

bastante amplo de interpretações constituído por muitos pontos de vista diferenciados. Assim sendo, 

não se pode afirmar que a MQ tenha um número definido de interpretações cujas fronteiras sejam 

bem definidas. Desta forma, o autor tenta identificar algumas das principais tendências interpretativas 

tendo como referência alguns pontos filosóficos principais: o determinismo, a localidade, a 

complementaridade e a realidade. 

 A existência de diferentes interpretações viria do fato de que a assim chamada Interpretação 

Ortodoxa ou Interpretação de Copenhagen, apesar de ter se mostrado coerente com todos os 

resultados experimentais até hoje obtidos – mesmo aqueles especialmente construídos para derrubá-

la – e ter se mostrado resistente frente a outras construções teóricas, implica conseqüências de difícil 

aceitação ou compreensão. 

Para levar o leitor a compreender tais dificuldades, o autor faz uma breve descrição dos dois 

princípios da interpretação de Copenhagen que levariam a essas dificuldades: a linearidade da 

Equação de Schrödinger e o colapso da função de onda. A realização de medidas e o próprio 

desenrolar dos acontecimentos seriam governados por esses dois princípios. A Equação de 

Schrödinger descreve a evolução temporal das funções de onda (ou vetores de estado) que, por sua 

vez, contêm todas as informações sobre as coisas (objetos), os observadores e os aparelhos de 

medida. A Eq. de Schrödinger é determinista e prevê que o “estado das coisas” pode ser constituído 

por uma superposição de diferentes soluções, ou diferentes “estados das coisas”. Por exemplo, no 
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célebre experimento mental do Gato de Schrödinger, o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo 

(ou seja, uma superposição, ou soma, de dois estados diferentes). Contudo, o princípio do colapso da 

função de onda (chamado “decoerência”), estabelece que, uma vez que se faz uma medida sobre o 

sistema, ou alguém simplesmente observa ou interage com um sistema, a superposição 

abruptamente se desfaz, permanecendo apenas umas das soluções possíveis. 

Assim, ao se observar o gato, vê-se somente vivo ou somente morto. O princípio da decoerência 

torna a Interpretação de Copenhagen compatível com os resultados experimentais, mas o motivo 

dela ser necessária se constitui, segundo Laloe, na principal dificuldade da MQ, na qual se debruçam 

os especialistas na atualidade.   

O colapso da função de onda, de certa forma, estabelece uma estreita relação entre o 

observador e o objeto observado, ou seja, entre o sujeito e objeto (o que é um dos pontos principais 

enfocados neste trabalho). De acordo com a Interpretação de Copenhagen, é como se a realidade 

dependesse de como ela é observada. Uma das dificuldades quase imediatas do princípio da 

decoerência advém de quando um fenômeno é observado por mais de um sujeito. Supõe-se que um 

observador A verifique o estado do Gato de Schrödinger, e constate que ele está vivo, sem que um 

outro observador B saiba disso. Se o observador B, depois de certo tempo, averiguar o estado do 

gato, deve necessariamente obter também que o gato está vivo, do contrário, pessoas diferentes 

experimentariam realidades incompatíveis. Isso implica dizer que o fato de o observador A saber, ou 

não, o estado do gato influencia o que o observador B experimenta ou vivencia. O problema é que tal 

processo, na teoria quântica, independe, por exemplo, da posição em que os observadores se 

encontram o que torna a Interpretação de Copenhagen não local: ou seja, haveria uma espécie de 

acoplamento entre todas as coisas do universo, independentemente da distância em que se 

encontrassem uma das outras. 

Tais dificuldades levaram diversos autores a propor interpretações alternativas à de 

Copenhagen. Algumas dessas interpretações procuraram resgatar o caráter local da teoria, outras se 

apoiaram na manutenção do determinismo. Contudo, é importante frisar que nenhuma delas resultou 

em uma teoria completamente coerente e condizente com os resultados experimentais, exceto 

Interpretação de Copenhagen, a qual é incoerente com o senso comum, mas que, como ressalta 

Laloe, pode não ser necessariamente a interpretação definitiva (Laloe, 2001). 

O número de interpretações diferentes existentes não é bem definido. Distintos autores as 

classificam de formas diferenciadas. Por exemplo, Schreiber (1994), em sua dissertação de 

mestrado, identifica nove diferentes interpretações, identificando-as por meio dos seguintes nomes: 

 

1) Interpretação Ortodoxa; 

2) Interpretação de Bohr; 

3) Colapso Provocado pela Mente; 

4) Variáveis Ocultas; 

5) Interpretação de Muitos-Mundos; 

6) Interpretação de Muitas-Mentes; 

7) Interpretação de Bohm; 

8) Histórias Decoerentes (Ontologia) ; 
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9) Histórias Decoerentes (Epistemologia). 

 

A Interpretação Ortodoxa é aquela que estabelece as bases acadêmicas do formalismo 

quântico. Nessa interpretação, as funções de onda correspondem de fato aos estados de um sistema 

e o colapso da função de onda é um fenômeno que ocorre no sistema, inerentemente não 

determinístico. Já na Interpretação de Bohr (ou Interpretação de Copenhagen), as funções de onda 

não descrevem simplesmente um sistema, mas o conjunto formado pelo sistema, pelo(s) observador 

(es) e pelo(s) instrumento(s) de observação. O colapso da função de onda nesse caso representaria 

os estados possíveis que esse conjunto pode assumir. Assim, a Mecânica Quântica não descreveria 

como as coisas, em si, seriam, mas a interação sujeito/objeto. A Mecânica Quântica seria, portanto, 

uma teoria não-realista. 

A Interpretação de Copenhagen, aliada a alguns resultados experimentais, abre caminho para 

a constatação da existência de uma relação entre a mente humana e a realidade física, uma vez que 

um ato investigativo que leva a um resultado experimental – e conseqüentemente à ampliação da 

consciência humana – tem implicações sobre a própria realidade física. Tal relação, contudo, é 

considerada de uma forma diferente dependendo da interpretação da teoria quântica. A mais extrema 

delas, proposta por Von Neumann e defendida por Wigner, corresponde à terceira interpretação 

(colapso provocado pela mente). Nessa interpretação, a mente teria um papel ativo no 

estabelecimento do estado quântico de um sistema. De certa forma, é como se a mente humana 

tivesse algum poder sobre o estado das coisas. 

Já a quarta interpretação (Variáveis Ocultas) segue um caminho completamente diferente. 

Tendo uma perspectiva realista, sugere que o estado quântico dos objetos é bem definido, por si 

mesmo, independentemente do observador. Contudo, os objetos quânticos seriam multidimensionais 

no sentido de que os processos de observação conhecidos somente teriam capacidade de vislumbrar 

parte da realidade de um sistema. Atos de observação diferentes revelariam apenas aspectos 

específicos da realidade multidimensional, daí o grau de incerteza a respeito dos objetos. A sétima 

interpretação, proposta por David Bohm, segue essa linha, dedicando especial atenção à dualidade 

onda/partícula. Bohm argumenta que as atividades seriam ondas e partículas juntas, ou seja, como 

uma partícula que viajaria imersa em uma espécie de campo ondulatório. 

A quinta interpretação (Muitos-Mundos) argumenta que não haveria propriamente um colapso 

da função da onda devido ao ato de observação, mas que os estados possíveis passariam a existir 

em universos diferentes. Por exemplo, no caso do Gato de Schrödinger, haveria um universo em que 

o gato estaria vivo e outro que o gato estaria morto. A sexta interpretação (Muitas – Mentes) é similar, 

contudo, ao invés de invocar, muitos universos paralelos, sustenta a existência de mentes 

diferenciadas, cada uma delas percebendo a realidade de uma maneira diferente. 

Finalmente, as duas últimas interpretações elencadas se baseiam na argumentação que um 

conjunto de histórias (conjunto de soluções da Equação de Schrödinger dependente do tempo) 

suficientemente consistente poderia ser utilizado para manter uma interpretação realista para a 

Mecânica Quântica. Isso poderia ser feito imaginando-se um conjunto de histórias que descreveria 

todo o universo – escrevendo-se a Equação de Schrödinger para todo o universo – sendo que os 

resultados das medidas e o (s) processo (s) de medição como um todo estariam embutidos nesse 
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conjunto de histórias. Desta forma, poder-se-ia ainda falar em sistemas existindo por si, 

independentemente do observador. Não haveria colapso da função de onda, pois o processo de 

medir estaria já embutido no conjunto de histórias. Contudo, tal interpretação teria que abrir mão da 

localidade e do determinismo. 

 

Pode-se ver, portanto, que a Mecânica Quântica possui um largo espectro de interpretações 

diferentes, as quais estão estabelecidas em fases filosóficas diferentes. O tema é complexo, uma vez 

que mesmo os participantes de uma corrente interpretativa eventualmente trazem visões que se 

diferenciam em alguns aspectos. Para ilustrar essa dificuldade, Laloe (2001), por exemplo, traz uma 

lista de visões diferentes a respeito do papel do observador e do colapso da função de onda, por 

parte de importantes especialistas:  

 

* Bohr: “Não há mundo quântico... é errado pensar que o objetivo dos físicos é encontrar 

como a natureza é. A Física diz respeito ao que nos podemos dizer sobre a natureza”.       

* Heisenberg: “Mas os átomos ou as partículas elementares não são reais; eles formam um 

mundo de potencialidades ou possibilidades no lugar das coisas e fatos”. 

 

* Jordan: “Observações não apenas perturbam o que está para ser medido, elas as 

produzem. Em uma medida de posição, o elétron é forçado a uma decisão sobre uma posição 

definida...”. 

 

* Mermin: “O resultado de uma medida está relacionado com o próprio ato de medida, é, 

portanto, uma manifestação conjunta do sistema observado e do aparato de medida”. 

 

* Bell: “(a Interpretação de Copenhagen) nunca diz respeito a eventos no sistema, mas, 

apenas a resultados de observações sobre o sistema, implicando a existência do equipamento 

externo”. 

 

* Stapp: “A interpretação da teoria quântica se baseia nos seguintes pontos: 1) conceitos 

clássicos inválidos; 2) o processo de medida não é descritível no âmbito da teoria; 3) a distinção entre 

o sujeito e objeto é invalidada; 4) o sistema de observação deve ser isolado para ser definido, ainda 

que, para ser observado, deva interagir”. 

 

Uma questão que naturalmente pode ser levantada da complexidade da interpretação da 

Mecânica Quântica é qual interpretação é mais adequada ao Ensino Médio.  

 

 

 3.1.1. Por que a Interpretação de Copenhagen? 
 

Apesar dos intensos debates em torno da melhor forma de interpretar a Mecânica Quântica, 

historicamente aquela que permeia a comunidade cientifica há 100 anos é a Interpretação de 
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Copenhagen, no sentido em que seus procedimentos metodológicos e desdobramentos conceituais 

desde então tem como base elementos dessa interpretação. Apesar de uma quantidade significativa 

de pensadores e pesquisadores (como Popper, 1992 e Bohm 1983) não se sentirem confortáveis 

com a base não-realista dessa interpretação, ela jamais foi colocada em xeque por algum resultado 

experimental, tendo se mantido consistente até os dias de hoje. O argumento utilizado na atualidade 

para a existência de pesquisa sobre outras interpretações é que, embora a consistência da 

interpretação de Copenhagen/Bohr, vale a pena investigar a possibilidade da construção de uma 

outra interpretação, pois ainda não está esgotada a possibilidade de organizar outra interpretação 

consistente fundamentada em outras bases filosóficas (Laloe, 2001). Contudo, resultados 

experimentais recentes, tal como os de interferometria com nêutrons, são condizentes com essa 

interpretação. Assim, o primeiro argumento para a utilização de Interpretação de Copenhagen é a sua 

consistência conceitual. 

 

O segundo argumento em prol da utilização dessa interpretação em iniciativas de Ensino 

Médio é o fato de que, nela, é enfatizado o papel do observador no processo de obtenção de medidas 

e interação com outros sistemas, já que é a interação que mais enfatiza a relação sujeito/objeto 

(Heisenberg, 1995; Bohr, 1995). Assim, a Interpretação de Copenhagen leva à discussão do papel de 

nossas ações e nossa consciência do mundo que nos cerca. Considerando-se que vivemos 

atualmente em um mundo em que processos complexos (tais como problemas econômicos, as 

questões ecológicas e de mudanças climáticas globais, a violência urbana e o terrorismo) influenciam 

nossas vidas, é importante a discussão de nosso papel na sociedade e no mundo e de que forma 

nossas ações repercutem nas coisas e nas vidas de outras pessoas, ou seja, na discussão de 

questões morais do mundo contemporâneo. A Interpretação de Copenhagen/Bohr explicita tais 

questões, pois, uma vez que o observador (sujeito) perturba aquilo (objeto) que está para ser medido, 

cada pessoa tem um papel ativo na percepção e construção de realidade. 

 

 

3.2. Resumo das interpretações 
  

A Mecânica Quântica, de acordo com Osvaldo Pessoa Jr. (2003), pode ser interpretada de 

diferentes modos, sendo que cada uma dessas interpretações é consistente e, de modo geral, 

coerente com experimentos quânticos. As teses agregadas pela interpretação fazem afirmações 

sobre a realidade existente por trás dos fenômenos observados, ou ditam normas sobre a 

inadequação de se fazerem tais afirmações. 

  

Como já foi dito, há muitas interpretações diferentes da teoria quântica, as quais podem ser 

agrupadas em quatro grandes grupos (Pessoa Jr., 2003):  
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1) Interpretação Ondulatória, defendida principalmente por Schrödinger e Von Neumann; 

faz uma descrição ondulatória dos fenômenos.  
 

 

 
Figura 1. Erwin Schrödinger (1887-1961)  
Fonte:www.jamesphogan.com/images/schroedinger.gif 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Von Neumann(1903-1957)  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann 
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2) Interpretação Corpuscular, defendida por Landé e Ballentine; busca uma teoria 

determinista e considera o fóton e o elétron como partículas. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ballentine 

Fonte: www.fyslab.hut.fi/.../Tfy-44.194/ballentine.jpg 

 

 

3) Interpretação Dualista Realista amparada por Louis de Broglie e David Bohm; interpreta 

os fenômenos quânticos como sendo resultado de os objetos quânticos serem onda e 

partícula.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. De Broglie(1892-1987) 

Fonte: nobelprize.org 
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Figura 5. David Bohm(1917-1992) 

Fonte:http://img.photobucket.com/albums/v103/timetravel/davidbohm.jpg 

 

 

4) Interpretação Dualista Positivista, Interpretação da Complementaridade de Bohr ou 

Interpretação de Copenhagen, ortodoxa. Explica que os objetos quânticos apresentam 

comportamento de onda e de partícula, dependendo do experimento realizado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Niels Bohr(1885-1962) 

Fonte: reich-chemistry.wikispaces.com/file/view/hgdh 
 

Cada uma dessas teses interpreta os conceitos da Mecânica Quântica de forma diferente, por 

exemplo, a interpretação ondulatória aceita uma descrição ondulatória dos fenômenos, a dualista 

realista interpreta os fenômenos quânticos como sendo resultado de os objetos quânticos serem onda 
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realista interpreta os fenômenos quânticos como sendo resultado de os observáveis serem onda e 

partículas ao mesmo tempo, a corpuscular busca uma teoria determinista e considera o fóton e o 

elétron como partículas e a dualista positivista não se preocupa com o processo, e sim com as 

medidas, explica que os objetos quânticos apresentam comportamento de onda e de partícula, 

dependendo do experimento realizado. 

Neste Texto de Apoio é utilizada a Interpretação da Complementaridade ou de Copenhagen, 

isto é, os conceitos abordados são explicados de acordo com esta interpretação que, no momento, é 

ainda a mais aceita no meio científico. 

 

3.3. Questões para discussão 
 
1. Faça um esquema das diferentes interpretações que aparecem no texto indicando seus 

argumentos para a interpretação dos fenômenos citados: 

2. Por que no mundo científico a interpretação mais aceita é a de Copenhagen ? 

 



 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS, SOARES, S.; DE PAULO, I.C. & MOREIRA, M.A., v.19 n.4 

4. QUANTIZAÇÃO 
 

O que significa dizer que uma determinada grandeza física está quantizada? 

 Significa dizer que esta grandeza pode apresentar certos valores relacionados de forma 

discreta com uma unidade mínima e não valores contínuos. Por exemplo, faz-se pagamentos em 

dinheiro com valores múltiplos de centavos, não existe uma moeda correspondente a meio centavo, 

apenas os múltiplos do centavo.  

 Na eletricidade, a carga elétrica é dada por Q = n.e, onde e  é a carga do elétron ou seja, ela 

é sempre um número inteiro de elétrons multiplicado pela carga de um único elétron. Não há 

possibilidade de se encontrar uma carga elétrica livre que corresponda a um elétron e meio. Existem 

somente valores discretos (quantizados) possíveis, múltiplos do elétron. 

Em 1900, Max Planck supôs que a energia eletromagnética não é distribuída continuamente, 

mas em “pacotes” ou quanta de energia, a fim de explicar a radiação do corpo negro. É chamado 

corpo negro aquele que absorve toda a radiação eletromagnética sobre ele, isto é, não reflete, e por 

outro lado é um corpo que emite em forma de radiação eletromagnética toda a energia fornecida a 

ele.  A quantidade mínima de energia ou quantum de energia é proporcional à freqüência da 

radiação: ΔE = hf, onde h é a constante de proporcionalidade conhecida como constante de Planck 

cujo valor é 6,63.10-34Js. 

Para Planck, a energia dos elétrons é quantizada, ou seja, a energia dos elétrons só varia em 

saltos. Os elétrons só podem assumir alguns valores de energia, como 0, ΔE, 2ΔE, 3ΔE,..., e que, 

esse salto de energia depende da freqüência de oscilação do elétron.  
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5.  EFEITO FOTOELÉTRICO 
 

Einstein aproveitou o conceito introduzido por Planck para explicar o efeito fotoelétrico. Neste 

efeito quando raios de luz incidem sobre a superfície de certos metais, elétrons são emitidos. A 

energia da onda é quantizada, como se a onda eletromagnética fosse composta por partículas de 

energia, que são os fótons. 

 
Figura 7. Efeito fotoelétrico. 

 

Para introduzir esse conceito pode-se realizar uma simulação sobre o efeito fotoelétrico, que 

é encontrada no sítio: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/fotoelectrico/fotoelectrico.htm, 
cujo roteiro é apresentado a seguir: 

 
 
5.1. Roteiro: Simulação efeito fotoelétrico 
 
Procedimentos: 
 

1- Clique no ícone fóton e observe o que ocorre. Varie o comprimento de onda e observe o 

que ocorre. Quando o amperímetro registra passagem de corrente elétrica? 

 

 Varie também a intensidade da luz e observe. Quando o amperímetro registra passagem de 

corrente elétrica? 

 

2- Preencha a tabela abaixo variando a intensidade da luz de 0 a 5 fótons e os comprimentos 

de ondas sugeridos, anotando se há ou não emissão de elétrons para cada caso: 
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Intensidade λ(7000Å) λ(6000Å) λ(4500Å) λ(3000Å) 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

 

O que você observou em relação ao início do efeito fotoelétrico?  

Chega-se a que conclusão com os dados acima em relação à intensidade da luz e a emissão de 

elétrons do metal? O que se pode dizer do comprimento de onda e a emissão de elétrons? Relacione 

a energia do fóton e sua freqüência, indicando em qual faixa de freqüência se inicia o efeito 

fotoelétrico. 

3- Qual a condição básica para ocorrer o efeito fotoelétrico? 

4- Procure determinar o valor dos quanta de energia das seguintes radiações: 

 Luz infravermelha de 1,5.1014 Hz 

 Luz ultravioleta de 2,5.1015 Hz 

 Raio X de 4.1018 Hz 

 Raio γ de 2.1020 Hz 

      A partir dos dados acima, analise as conseqüências da incidência destes tipos de radiações 

sobre os seres vivos. 

 

 Com a simulação pode-se perceber que a energia do elétron que foi arrancado do metal 

independe da intensidade da luz incidente, mas que existe uma dependência dessa energia com a 

freqüência da radiação incidente.  

 

A energia da luz emitida por uma lâmpada percorre o espaço concentrada em pacotes de energia, os 

fótons, que podem ter certos valores de energia múltiplos de uma unidade mínima, o quantum. 

Portanto, a energia luminosa está quantizada. Cada fóton comporta-se como uma partícula, que ao 

colidir com o átomo de um metal, como por exemplo, no efeito fotoelétrico, tem sua energia 

totalmente absorvida. Essa energia é utilizada em parte para vencer a força de ligação do elétron com 

o átomo e o restante transforma-se em energia cinética desse elétron emitido. 

 

Como se pode observar, o valor de um quantum de energia depende da freqüência da 

radiação emitida, para a luz vermelha de 4,5.1014Hz, o quantum de energia ou  um fóton tem E = 

6,6.10-34J x 4,5.1014Hz = 2,97.10-19J. 
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Outra unidade de medida bastante utilizada em Mecânica Quântica é o elétron-volt (eV), que 

corresponde  à  energia  adquirida  por  um elétron acelerado por uma tensão de um volt e vale 

1,6.10-19J. Assim a energia da luz vermelha vale em elétron-volt 1,86 eV. 
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6.  OBJETO QUÂNTICO 
 

Conforme já visto, a luz é composta por fótons, que são “pacotes” de energia, cujo valor é 

dado por E=h.f.  

Mas afinal o fóton é uma onda ou é uma partícula? Uma partícula ou uma onda? 

Os elétrons, os prótons, os nêutrons, fótons, o átomo, etc., pertencem ao mundo 

microscópico. Não obedecem as leis da Física Clássica, mas da Mecânica Quântica. Podemos 

observar nessas partículas características ondulatórias e/ou corpusculares, isto é, a dualidade onda-

partícula, caracterizando-os como objetos quânticos aos quais não se pode atribuir, simultaneamente, 

um conjunto de propriedades dinâmicas (posição, velocidade, momentum linear) bem definidas.   
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7.  DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA 
 

Para o entendimento adequado do princípio da dualidade devemos entender com clareza o 

conceito de partícula, de onda e também os fenômenos de interferência e difração, que caracterizam 

um comportamento ondulatório. 

 

 
7.1. Conceito de partícula clássica 

  

Uma partícula é um objeto bem pequeno que se move pelo espaço e que normalmente não 

se divide. Outra característica relevante é a de ter sempre uma posição bem definida e com uma 

velocidade precisa. Com o passar do tempo uma trajetória bem definida também é descrita.  

 

 

 

 

   

Figura 8. Partícula clássica. 

 
 
7.2. Conceito de onda clássica 
 

Por outro lado uma onda é uma excitação que se propaga em um meio e que se espalha no 

espaço. A energia se propaga com a onda, que não descreve uma trajetória bem definida, elas são 

espalhadas no espaço, sem se localizarem em um ponto bem definido. As ondas ainda apresentam 

alguns fenômenos típicos, como a interferência e a difração.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Difração de uma onda clássica. 

Fonte: www.if.ufrgs.br 
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7.3. Dualidade 

 

Já no domínio atômico a distinção entre onda e matéria (partícula) deixa de existir, com 

momentum e comprimento de onda sendo associados tanto a radiações como a partículas. 

Todo objeto quântico apresenta um caráter ondulatório, pode sofrer difração e interferência, e 

um corpuscular que é observado no efeito fotoelétrico ou no efeito Compton, onde um fóton de raios-

X, por exemplo, de freqüência f, atinge um elétron em repouso, resultando na emissão de outro fóton, 

de freqüência f’<f, e no deslocamento do elétron.  Juntos, o elétron em movimento e o fóton de menor 

freqüência têm o mesmo momentum linear do fóton original. Como conciliar estas duas idéias 

distintas?  

A interpretação ortodoxa (Copenhagen) da Mecânica Quântica atribui a qualquer partícula 

aspectos ondulatórios ou corpusculares, isto é, fótons (luz) são ondas ou partículas assim como 

elétrons, prótons, nêutrons, ou até mesmo objetos mais massivos, são ondas com uma determinada 

freqüência e energia. 

 

Exemplos

Um fenômeno corpuscular(partícula):
Efeito fotoelétrico: neste experimento é
demonstrado o aspecto corpuscular da 
radiação(luz-fótons).
Um fenômeno ondulatório:
Interferência: em um experimento de dupla 
fenda é demonstrado o aspecto ondulatório 
do objeto quântico(fóton, elétrons), segundo 
a interpretação de Copenhagen. 

 
Figura 10. Exemplos de fenômenos corpuscular e ondulatório. 

 

7.4. Experiência de Young (dupla fenda) 
 

A experiência de dupla fenda de Young. Young (1773 – 1829) foi realizada entre os anos de 

1800 e 1804, usando 2 anteparos, um dos quais possuía 2 fendas estreitas por onde a luz era 

difratada. Se a luz fosse feita de partículas que viajassem sempre em linha reta, uma fonte que 

estivesse de um lado do primeiro anteparo com as fendas, deveria produzir faixas luminosas muito 

finas no segundo anteparo, do outro lado. 

Por outro lado, se a luz fosse composta por ondas, a figura no anteparo deveria ser diferente. 

A partir das duas fendas, teríamos duas frentes de ondas esféricas, cuja origem, era a fenda pela 

qual passara. Essas ondas propagar-se-iam independentemente uma da outra e interfeririam entre si. 

No segundo anteparo, onde as ondas encontravam-se crista com crista, ou vale com vale, elas 

somariam luminosidade formando interferência construtiva, gerando uma faixa clara, onde as ondas 
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se encontravam crista com vale, elas provocariam uma interferência destrutiva, resultando uma faixa 

escura no anteparo. 

Young foi quem, pela primeira vez, comprovou que há interferência da luz quando dois feixes 

luminosos se cruzam. O esquema utilizado por Young está no slide a seguir. 

 

Experiência de Young(1804):

Esquemas de montagem de Young para interferência 
Fonte: Livro: Física - Alvarenga,B. e Máximo A.(2007,1ª edição,pág. 310).

 
Figura 11. Experiência de Young 

 

Experiência de Young(1804):

Esquemas de montagem de Young para interferência 
Fonte: Livro: Física - Alvarenga, B. e Máximo A(2007,1ª edição,pág. 310).

 
Figura 12. Interferência da luz 
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Na figura, a luz emitida por uma fonte de luz atravessa um pequeno orifício, difratando. Na 

frente desta onda há dois orifícios F1 e F2 fazendo com que a onda novamente seja difratada. As 

ondas luminosas assim obtidas se superpõem, originando uma figura de interferência.  

No anteparo obtêm-se regiões claras e escuras. As regiões claras são aquelas em que dois 

vales ou duas cristas se superpõem. Tem-se neste caso uma interferência construtiva. As regiões 

escuras são aquelas em que um vale e uma crista se superpõem. Neste caso temos uma 

interferência destrutiva. 

Para os elétrons, sempre considerados partículas, o experimento demonstrou efeitos de 

difração e interferência, características ondulatórias. 

Depois dessa introdução, pode-se realizar uma simulação que é encontrada no sítio: 

www.physik.uni-muenchen.de/didaktik/Computer/Doppelspalt/dslit.html. De acordo com a 

observação realizada, no experimento proposto, pode-se verificar a característica de onda ou de 

partícula, mas nunca ambas ao mesmo tempo.  

O roteiro da atividade é apresentado a seguir. 

 

7.5. Roteiro simulação Dupla Fenda 
 

 
Figura 13.Tela do programa. 

 
Procedimentos: 
 
1- Escolha um feixe de partículas clássicas para o experimento de dupla fenda e inicie o experimento. 

Para isso clique em source à direita e escolha a primeira opção que corresponde a um feixe de balas 

clássicas. Primeiro faça o experimento com apenas uma fenda aberta, para isso clique em cima das 

fendas com o mouse e selecione na janela que abrirá uma fenda. Clique no botão ao lado do botão 

source. 

 

    O que se observa no anteparo depois de certo tempo? Como se pode explicar o que foi 

observado? 

 

    Agora clique sobre as fendas e selecione as duas fendas. Reinicie o experimento. 

    O que se observa no anteparo depois de certo tempo? Como se pode explicar o que foi 

observado? 
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2- Observe no vídeo novamente o que ocorre quando ondas clássicas são submetidas ao 

experimento de dupla fenda. 

 

     O que se observa no anteparo depois de certo tempo? Como podemos explicar o que foi 

observado? 

 

3- Escolha um feixe de objetos quânticos para o experimento. Para isso clique em source à direita e 

escolha um feixe de objetos quânticos. Para os valores da largura das fendas (slit-width) use 120nm e 

para a distância entre elas (slit-distance) use 700nm. Clique no botão ao lado do botão source. 

 

O que se observa no anteparo depois de um tempo?  

 

Compare com os padrões observados com partículas clássicas e os observados com ondas 

clássicas? Qual o comportamento (corpuscular ou ondulatório) apresentado pelo objeto quântico? 

 

Quando o objeto quântico é detectado qual comportamento é apresentado? 

 

Pode ser identificado o comportamento corpuscular ou o comportamento ondulatório, a partir do que 

se observa na tela? Explique: 

 

 

7.6. A explicação para a dualidade 
 

Na simulação os alunos utilizam um simulador de canhão de partículas (elétrons, fótons, 

bolinhas), onde os mesmos deverão reconhecer o comportamento dualístico dos elétrons e fótons. 

Inicialmente, os alunos utilizam um canhão de partículas clássicas. A partir da simulação na tela, os 

alunos deverão reconhecer os padrões que caracterizam o comportamento corpuscular destas 

partículas. Em seguida, os alunos realizarão o experimento trocando de partículas, utilizando um 

canhão de elétrons monoenergéticos direcionados a uma fenda dupla e depois de fótons, simulando 

a experiência de Young. Neste momento, os alunos podem ser incentivados a identificar os 

comportamentos corpusculares e ondulatórios dos objetos quânticos, a partir do que aparece na tela. 

Segundo o autor Luis Carlos de Menezes (2005) o caráter ondulatório da luz persiste na 

maneira com que ela se propaga, realizando difração, ou seja, espalhando-se ao passar por uma 

fenda ou transpor obstáculos, e realizando interferência. A luz, enfim, continua sendo uma onda 

eletromagnética. Não é muito fácil entender uma entidade que se propaga como onda, mas atinge a 

matéria como partícula, no entanto, de certa forma, percebe-se cotidianamente esse caráter dual da 

luz, que projeta penumbra atrás de um anteparo cujas bordas se difrata, mostrando que é onda, ao 

passo que, ao provocar a emissão um elétron de uma placa metálica, deixa marca granular no ponto 

onde toca, revelando ser partícula. 
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A primeira grande unificação conceitual quântica foi mostrar que algumas ondas como os 

raios X e os raios gama atingem a matéria como se fossem partículas e as partículas se propagam 

como se fossem ondas. O infravermelho, a luz visível, o ultravioleta e as demais radiações 

eletromagnéticas revelam seu caráter granular mais nitidamente quanto mais alta for sua freqüência.  

Os fótons deslocam-se como ondas e elétrons após terem atravessado um cristal, projetam 

um padrão de difração típico de um comportamento ondulatório. Assim como nêutrons, prótons e 

demais objetos quânticos também se propagam como ondas. A rede cristalina é capaz de difratar o 

elétron porque as distâncias entre as moléculas do cristal têm valor próximo ao seu comprimento de 

onda.  

Em princípio, uma pedra em movimento tem, associado a ela, um comprimento de onda, só 

que de valor tão pequeno, que jamais ela poderia passar por um vão tão estreito para, difratando, 

mostrar seu caráter ondulatório.  

Relembrando o exemplo de fenômeno corpuscular, há o efeito fotoelétrico: quando raios de 

luz de alta freqüência incidem sobre a superfície de certos metais, alguns elétrons são emitidos, são 

arrancados desta superfície. A luz de alta freqüência é capaz de arrancar elétrons ao incidir sobre 

uma placa metálica, fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico. 

Os raios de luz são formados por “pacotes” ou quanta de energia E=h.f, a luz seria formada 

por “corpúsculos” ou partículas de luz que são os fótons. O momentum transferido a um elétron só 

depende da freqüência da luz e não da intensidade do feixe, isto é, ao atingir um elétron, a luz se 

comporta como se fosse feita de partículas colidindo com ele. A energia revela um caráter granular ao 

interagir com a matéria. Com esse experimento observa-se que a luz é formada por partículas. 

Por outro lado, um fenômeno ondulatório é observado na interferência. Quando duas ondas 

ocupam a mesma região do espaço dá-se o que se chama de interferência. O resultado da 

interferência entre duas ondas depende da diferença de fase entre elas. A interferência é um 

fenômeno típico das ondas. É possível observá-la, por exemplo, num tanque de água em que se 

produzem ondas por meio de duas pontas que tocam periodicamente e sincronizadas à superfície da 

água. Como resultado, forma-se na superfície um padrão característico, que denominamos figura de 

interferência. 

 A fim de demonstrar melhor o contraste entre “comportamento ondulatório” e “comportamento 

corpuscular” será analisado o experimento de Young de dupla fenda em relação aos conceitos 

clássicos de onda e de partícula.   

Quando uma frente de onda passa por um par de fendas e são detectadas sobre um anteparo 

de observação, observa-se no anteparo interferência (franjas de interferência). 

Considerando uma metralhadora giratória, como por exemplo, na simulação, que dispara 

balas varrendo direções ao acaso, que irão passar pelas duas fendas do experimento; um detector 

varre o anteparo de observação e registra a probabilidade de encontrar uma bala em determinado 

ponto do anteparo. Observa-se no anteparo uma distribuição de probabilidade (normal). Na simulação 

se consegue observar este fenômeno. 

Ao fazer passar elétrons ou outro objeto quântico pela dupla fenda observamos que se 

registra sempre um número inteiro de elétrons, como as partículas clássicas. No anteparo de 

observação a distribuição de probabilidades, depois de um período de tempo, não é igual à 
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distribuição de probabilidades como no caso das partículas clássicas, senão que aparece uma figura 

de interferência como no caso da experiência com ondas. Isto é, os elétrons chegam ao anteparo 

inteiros, como partículas clássicas, mas a distribuição de probabilidades é similar às franjas de 

interferência das ondas. Também se observa isso durante a simulação virtual. 

A explicação para esse fenômeno, segundo Bohr, é que partículas e ondas são conceitos 

complementares. Se em um experimento o caráter de partícula é manifesto, como no efeito 

fotoelétrico ou efeito Compton, é impossível, através do mesmo experimento, observar seu caráter 

ondulatório e vice-versa. O que determina a observação de um caráter ou outro é a natureza do 

experimento. Se for realizado um experimento de difração ou interferência, o caráter ondulatório se 

manifesta. Onda e partícula são aspectos excludentes, mas complementares da natureza. Isto é, para 

representar um objeto quântico como um elétron, pode-se encará-lo ou como partícula ou como onda, 

depende da situação experimental.  Só se pode falar algo sobre o objeto quântico após se obter um 

resultado experimental. 

De Broglie foi o primeiro a compartilhar esta idéia, concebendo a hipótese de que partículas, 

como elétrons, não seriam tão diferentes de ondas, como a luz. Se a luz podia colidir com elétrons 

(efeito fotoelétrico), como se fosse partícula, então elétrons deveriam difratar-se ao passar por 

fendas, orifícios e outros obstáculos, como ondas. Sugeriu que o momentum p de um objeto quântico 

pode ser determinado por p = h/λ , onde λ é o comprimento de onda associado à partícula. Nesta 

equação consegue-se observar que o momentum p corresponde à característica corpuscular e λ 

corresponde ao seu caráter ondulatório. 

Em processos no domínio atômico a distinção entre onda e matéria deixa de existir, com 

momentum linear e comprimento de onda sendo associados tanto a radiações como a partículas. 

Quanto maior a freqüência de radiação, mais perceptível será seu caráter granular e maior 

sua capacidade de colidir com a matéria, pois seus fótons colidirão com maior intensidade contra 

átomos do material atingido. As pancadas do raio X, por exemplo, são capazes de quebrar ligações 

químicas da informação genética das células vivas, podendo causar câncer. 

Experimentos foram realizados para comprovar as idéias de de Broglie; em 1927 G.P. 

Thompson mostrou que os elétrons sofrem difração; com o padrão de difração ele mediu o λ e estava 

de acordo com λ=h/p. Não somente os elétrons, mas qualquer objeto material possui uma onda 

associada. Se tomar como exemplo uma bala, por que não se consegue observar interferência em 

um experimento de dupla fenda? Porque o tamanho das balas é muito grande, seria necessária uma 

fenda muito pequena para se observar a interferência. Se fosse associar um comprimento de onda à 

bala se teria a seguinte relação λ=h/p, onde p é o momentum da bala, o comprimento de onda seria 

na ordem de 10-30m. Para se detectar aspectos ondulatórios no movimento da matéria precisamos de 

fendas de dimensões pequenas, neste caso a bala nem passaria pela fenda. Os aspectos 

ondulatórios tornam-se dificilmente observáveis quando se tem λ muito pequeno. Como o valor da 

constante de Planck (h) é muito pequeno, isto faz com que a existência de ondas de matéria no 

mundo macroscópico seja insignificante. Para partículas macroscópicas a massa é grande e 

conseqüentemente o momentum será alto, portanto o comprimento de onda associado à matéria será 

imperceptível. No mundo microscópico as massas das partículas são muito pequenas mesmo com 
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alta velocidade, logo o λ será grande para as propriedades ondulatórias serem observadas 

experimentalmente. 

Assim, como ondas de alta freqüência colidem como se fossem partículas muito pequenas, 

elétrons difratam como ondas, cujo comprimento de onda é muito pequeno, por isso só difratam no 

domínio atômico, como no interior de cristais. Para objetos maiores, como balas ou bolas, o caráter 

ondulatório é menos perceptível, uma vez que seu comprimento de onda e a fenda por onde teriam 

de passar para se observar sua difração seriam muito menores que os objetos. 

Entretanto, este caráter da matéria só é manifesto se o comprimento de onda é comparável 

às dimensões envolvidas no experimento. 
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8.  FUNÇÃO DE ONDA 
 

O comportamento aparentemente estranho dos objetos quânticos pode ser explicado se for 

aceito que em vez de seguir as leis da Física Clássica, os objetos quânticos seguem outras leis, entre 

as quais a chamada Equação de Schrödinger. 

A função de onda descreve as ondas de matéria. Ψ(x,t), é a solução da Equação de 

Schrödinger. O comportamento da função de onda é determinado pela energia total da partícula, ou 

seja, cinética mais a potencial, é uma função complexa, contendo uma parte real e outra imaginária. 

A função de onda está para as ondas de matéria assim como os campos elétricos e magnéticos estão 

para a radiação eletromagnética. 

Percebe-se que as propriedades ondulatórias apresentadas no experimento de dupla fenda 

permitem associar aos objetos quânticos um comprimento de onda que é obtido da relação λ=h/p.  

Para extrair informações sobre um dado sistema quântico é necessário resolver a Equação 

de Schrödinger, cuja solução é uma função de onda usualmente representada como Ψ (r,t), sendo r e 

t as variáveis espaciais e de tempo usuais. 

Segundo Born, a conexão entre as propriedades ondulatórias da função de onda e as 

propriedades mecânicas de uma partícula associada estava não na função em si, mas no seu módulo 

ao quadrado. Born interpretou ⎢Ψ(x,t)⎢2 como uma densidade de probabilidades, isto é, no mundo 

microscópico deve-se falar em probabilidades de a partícula estar em determinada posição, 

probabilidade de ter um certo momento. Então Ψ(x,t)2 = Ψ(x,t)* Ψ(x,t) representa a probabilidade de a 

partícula ser encontrada na posição x no instante t. Probabilidades e valores médios são as 

informações obtidas a partir do conhecimento da função de onda do elétron.  

Erwin Schrödinger desenvolveu um formalismo que se propunha a descrever a característica 

ondulatória da matéria, ele procurou estabelecer uma equação diferencial que expressasse o 

comportamento das ondas de matéria sabendo que se sabe que na Mecânica Quântica, partículas 

podem ter aspectos ondulatórios e que ondas podem ter aspectos corpusculares. 

 

Schrödinger

• Desenvolveu um formalismo 
que se propunha descrever a 
característica ondulatória da 
matéria, i.é, procurou 
estabelecer uma equação que 
expressasse o comportamento 
dual dos objetos quânticos e da 
matéria 

 
Figura 14.Formalismo de Schödinger 
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Esta equação contém derivadas em relação às coordenadas espaciais e ao tempo, sendo de 

primeira ordem no tempo, ou seja, é uma equação de movimento que descreve o estado de um 

sistema quântico.  

A equação dr/dt = v, por exemplo, é uma equação de movimento também, com derivada 

primeira em relação ao tempo.  

Sabemos também que a energia correspondente a uma partícula livre é sua energia cinética 

dada por: mEc
2
1

= v2, que pode ser escrita em função do momentum linear: mvvEc
2
1

=          

( )
( ) m

pEc
m
mvvmEc

22
1 2

=⇒= . 

A equação de uma onda simples que se propaga numa única dimensão pode ser dada por:  

 

                  )cos(),( wtkxAtx −=Ψ ou 

              )(),( wtkxAsentx −=Ψ  ou   

                 )(),( wtkxiAetx −±=Ψ   

 

Equação de movimento

• Schrödinger construiu uma equação de 
movimento para objetos quânticos livres 
segundo o modelo de uma equação de 
movimento para ondas livres.

• Consideremos a situação de uma onda 
plana que se propaga em uma dada direção, 
no caso unidimensional espacial(função de 
onda)

Ψ(x,t)=A ei(kx-wt)

 
 

Figura 15. Função de onda. 

 

Era necessário encontrar uma equação que descrevesse a energia total do elétron e do fóton, 

que tivesse características de partícula e de onda. Então, a partir das equações: 
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h

h
EwwE =⇒=    (Einstein) 

  
h

h
pkkp =⇒=    (De Broglie) 

 

Einstein e de Broglie 

• Schrödinger recorreu às relações propostas 
por Einstein e de Broglie :

E=h.f     e     λ=h/p ,  
que podem ser reescritas como      E=ħ.ω e    

p= ħ.k.  Onde  ħ = h/2π, obtendo:
Ψ (x,t)=A ei/ħ(px-Et)

 
  Figura 16. Relações de Einstein e de Broglie . 

 

Substituindo estas duas equações em 
( )wtkxie −

, tem-se: 

 

    
( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= hh

Etpxi
Aetx,ψ

   ( ) ( )Etpxi

Aetx
−

=⇒ h,ψ             (1) 

 

Derivando a equação (1) em função do tempo, obtém-se: 

 

 
t∂
∂

)( Etpxi

Ae
−

h
=  Ei

h
−

)( Etpxi

Ae
−

h
 

 

Multiplicando-se os dois lados por hi , tem-se: 

 

hi
t∂
∂

)( Etpxi

Ae
−

h
= hi ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− Ei

h

)( Etpxi

Ae
−

h
 simplificando ħ, sabendo que i2 =-1 tem-se: 
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hi
t∂
∂

)( Etpxi

Ae
−

h
=  

)( Etpxi

EAe
−

h
 Ψ=Ψ

∂
∂

⇒ E
t

ih  

 

Isso significa que a operação matemática hi
t∂
∂

(derivar pelo tempo e multiplicar por hi ), 

aplicada à função de onda ψ, explicita o valor da energia mecânica, E, do sistema físico descrito por 

ψ. 

 

Da dedução acima, decorre que: 

hi
t∂
∂

 é o operador energia, Eop= hi
t∂
∂

, quando ele é aplicado à função 

)( Etpxi

e
−

h
obtém-

se a função novamente multiplicada por um valor, que é chamado de “autovalor”. No caso é a energia 

E. 

 

Derivando a equação (1) em função de x duas vezes obtém-se: 

 

 2

2

x∂
∂

)( Etpxi

e
−

h
= 

2
2

2

pi
h

)( Etpxi

e
−

h
 

 

Multiplicam-se os dois lados da igualdade por 
m2

2h
−  para se obter 

m
p
2

2

: 

 

m2

2h
− 2

2

x∂
∂

)( Etpxi

e
−

h
= 

2
2

22

2
pi

m h

h
−

)( Etpxi

e
−

h
 , simplificando ħ2 e considerando que i2 = -1, 

tem-se: 

 

m2

2h
− 2

2

x∂
∂

)( Etpxi

e
−

h
=      

m
p
2

2
)( Etpxi

e
−

h
, onde p=mv. Logo: 

 

m2

2h
− 2

2

x∂
∂

)( Etpxi

e
−

h
=    

2

2
1 mv

)( Etpxi

e
−

h
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m2

2h
− 2

2

x∂
∂

 é outro operador, o operador energia cinética que, quando foi aplicado à função 

(1) obtém-se a função novamente multiplicada pelo autovalor 
m

p
2

2

. 

Tem-se, então, as expressões em termos de operadores. O valor das grandezas físicas que 

tenham valores definidos num estado quântico, como energia e momentum, é obtido a partir da 

função de onda, por meio de operadores matemáticos aplicados a ela. 

Schrödinger tinha a intenção de introduzir o formalismo de operadores diferenciais na 

Mecânica Quântica. Os operadores diferenciais introduzidos por ele são os operadores energia e 

momentum.  

 Retomando a Equação de Schrödinger e considerando a energia total como a soma da 

energia cinética e potencial: 

 

      Etotal  =  Ecin + Epot   =  
m

p
2

2

 + V 

                                         

Como pode ser observado, esta relação supõe que existe proporcionalidade entre momentum 

e número de onda (p= ħ.k), bem como entre energia e freqüência (E= ħ.w).  

A Equação de Schrödinger será: 

 
Etotal    =    Ec        +    Epot. 

hi
t∂
∂
ψ(x,t) = 

m2

2h
− 2

2

x∂
∂

ψ(x,t) + Vψ(x,t) 

 

Equação de Schrödinger

• Quando o objeto quântico se move sob a 
ação de forças, isto é, está sob a ação de 
um potencial, a equação de Schrödinger
deve reproduzir (envolver) a equação da 
energia total clássica:
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x

tx
mt

txi

xV
m

pE

,,
2

,

)(
2

2

22

2

ψψψ
+

∂
∂

−=
∂

∂

+=

h
h

 
Figura 17. Equação de Schrödinger. 
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Essa equação é unidimensional, válida apenas quando os problemas podem ser reduzidos a 

uma dimensão, como é o caso de uma onda-partícula movendo-se ao longo do eixo x. 

 

Dadas as condições de contorno do problema particular a resolver, esta equação dá os 

únicos valores que a energia pode ter em um problema particular. 

 

É relevante destacar que a Equação de Schrödinger não é demonstrada, mas sim postulada 

(como a de Newton), e é a equação de movimento da Mecânica Quântica a uma dimensão espacial. 

Sua validade é comprovada em inúmeros resultados experimentais descritos com o auxílio da 

mesma. 

 

É uma equação de derivadas parciais, relativas ao tempo e posição, descreve a evolução de 

um estado quântico, é escrita em termos de operadores, é uma equação de movimento e a 

expressão da conservação de energia. Sua solução Ψ é uma função de variáveis complexas, isto é, 

de números reais e imaginários combinados. Isto não é problema para a interpretação, pois o 

quadrado do seu módulo, um número real, corresponde a uma probabilidade.  

 

Em relação ao caráter probabilístico da Mecânica Quântica, sabe-se que o quadrado da 

função de onda de uma partícula (⏐Ψ⏐2) é interpretado como a probabilidade de se encontrar o objeto 

quântico em uma determinada região do espaço em certo instante de tempo. A função de onda é 

oscilatória e complexa, anulando-se nos pontos onde a partícula não pode estar.  

 

Função de onda

• Como vimos, a função de onda é a solução 
da equação de Schrödinger, e ela descreve 
o estado do objeto quântico.

• A conexão entre as propriedades 
ondulatórias da função de onda e as 
propriedades mecânicas de uma partícula 
está não na função em si, mas no seu 
módulo ao quadrado. 

 
Figura 18. Função de onda 
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│Ψ(x,t)│2

• O módulo ao quadrado da função de onda é uma 
densidade de probabilidades, isto é, no mundo 
microscópico deve-se falar na probabilidade de o 
objeto quântico estar em determinada posição, 
probabilidade de ter certa energia.

• Toda a informação sobre o estado do objeto está
contida na função de onda e ao determinar Ψ(x,t) 
e ⏐Ψ(x,t)⏐2,, obtém-se a região mais provável de 
encontrar o objeto. O conceito de trajetória deve 
ser abandonado e substituído pelo probabilístico.

 
Figura 19. Probabilidade. 

 

A partir da Equação de Schrödinger não é possível determinar a trajetória do elétron em torno 

do núcleo, mas, a uma dada energia do sistema, obtém-se a região mais provável de encontrá-lo. O 

modelo atômico abaixo, parece ser o mais adequado para demonstrar essa região. 

 

 

 
Figura 20. Densidade de probabilidade. 

Fonte: www.comciencia.br 
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    No experimento de dupla fenda o padrão observado são faixas claras e escuras. Estas 

regiões se referem aos fótons que estão incidindo ou não estão incidindo sobre o anteparo, isto é, na 

faixa escura tem probabilidade zero (ou quase) de o fóton incidir. Os orbitais representam a 

probabilidade de se encontrar o elétron em uma determinada região e na faixa clara, do experimento, 

tem o maior valor da probabilidade de se encontrar o fóton. A responsável pelos valores dessas 

probabilidades é a função de onda.  

 

 

 
 

Orbitais

 
Figura 21. Orbitais. 
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9.  SUPERPOSIÇÃO DE ESTADOS 
 

Um sistema quântico pode existir em uma combinação de múltiplos estados, cada um com 

características físicas bem definidas (simultaneamente), a chamada superposição de estados. 

 

Superposição de estados

• Em um sistema quântico pode existir uma
combinação de múltiplos estados, cada um 
com características físicas bem definidas.

• Princípio da Superposição Linear de 
estados: dados dois possíveis estados de 
um objeto ou sistema quântico, então a 
combinação linear deles também é um 
estado possível para o objeto ou sistema.

 
 
Figura 22.Superposição de estados . 

 

9.1. Gato de Schrödinger  
 

Paradoxo do Gato de 
Schrödinger

 
Figura 23. Gato de Schrödinger  

Fonte: www.ucs.br/.../textos_interativos_04/cat2.gif 
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Neste paradoxo se evidencia como a superposição linear de estados pode gerar uma 

conclusão absurda quando levada ao nível macroscópico. 

Para ressaltar o que significaria a superposição de estados para objetos macroscópicos e o 

absurdo a que isso mal interpretado levaria, Schrödinger em 1935 formulou o seu famoso paradoxo. 

Trata-se de um gato que é fechado dentro de uma câmara junto com um pouco de uma substância 

radioativa que tem uma probabilidade de 50% de decair e de acionar um detector, em certo intervalo 

de tempo. Ligado a este detector há um dispositivo que funciona de tal maneira que, se o detector for 

disparado, o gato morre, enquanto ele permanece vivo se nenhuma radiação for detectada no 

intervalo de tempo. A Mecânica Quântica descreve o estado do elemento radioativo como uma 

superposição de estados de decaimento e não decaimento do material radioativo. Qual será o estado 

do sistema macroscópico, como um todo, ao final do intervalo de tempo? 

Não existe apenas um estado em que o gato esteja vivo e um estado que o gato esteja morto, 

senão que as duas situações (ambos estados) coexistem. O paradoxo diz que, se abrirmos a câmara, 

encontraremos aleatoriamente o gato vivo ou o gato morto, pois apenas um dos estados é registrado. 

Supõe-se que se faça uma medida da energia de um sistema encontrando um valor E. Isso 

quer dizer que logo após a medida o sistema está descrito pela auto-função Φ correspondente a E. 

Antes da medida o sistema não se encontrava em qualquer auto-estado de energia particular, isto é, 

não possuía uma energia definida, dizemos que ele se encontrava em uma superposição de auto-

estados. Bohr afirmava que o indeterminismo na Mecânica Quântica é intrínseco ao problema, em 

nível microscópico. Não há como, antes da medida, saber que resultado ocorrerá, ou seja, antes da 

medida o sistema se encontra no estado geral Ψ. Após a medição a função de onda será um dos 

auto-estados possíveis. Isto é o colapso da função de onda. 

Como exemplo para o aproveitamento da superposição de estados, cita-se a computação 

quântica. 

 
9.2. Computação Quântica  
 

Na computação clássica, o estado de uma unidade de informação (bit) é representado por um 

número: zero ou um. O qubit (bit quântico) pode ser representado por um átomo em um de dois de 

seus possíveis autoestados de energia. 

Cada qubit pode existir também em estados que compreendem simultaneamente 0 e 1. 

Enquanto classicamente um bit existe ou em 0 ou em 1, quanticamente um qubit pode também existir 

em 0 e em 1. 

Em relação ao resultado de uma operação quântica, no momento que se efetua uma 

medição, o qubit responde como 0 ou 1. 
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Medição 

• Enquanto não é feita uma medição o qubit
poderá estar numa superposição dos 
estados 0 e 1, mas no momento da medição
o qubit responde apenas em um dos 
estados.

• Um qubit pode existir em vários estados ao
mesmo tempo e informar sobre todos eles. 
Pode se realizar muitas operações em
paralelo, usando uma unidade de 
processamento. 

 
Figura 24. Medição e superposição de estados 
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10. PRINCÍPIO DA INCERTEZA 
 

Aplica-se este princípio a grandezas incompatíveis, que são observáveis não correlacionados, 

isto é, na Mecânica Quântica as medições alteram os resultados quando se trabalha com observáveis 

incompatíveis. 

Tem-se como exemplo de observáveis incompatíveis posição e momentum na mesma 

direção. O Princípio da Incerteza foi proposto por Heisenberg, segundo ele é impossível saber ao 

mesmo tempo a posição x e o momentum px de um elétron ou qualquer objeto quântico com precisão 

em ambos. Se for realizada uma medição sobre um objeto quântico e se puder determinar a 

componente px com uma incerteza Δpx, não se poderá, simultaneamente, conhecer a componente x 

da posição com incerteza Δx de maneira que a multiplicação da incerteza no conhecimento da 

posição pela incerteza no conhecimento da correspondente quantidade de movimento nunca é menor 

que ħ /2, sendo h a constante de Planck: 

 

   Δx . Δpx >  ħ/2 

 
 

Relação de incerteza

• Se for realizada uma medição sobre um objeto 
quântico e se pode determinar a componente px
com uma incerteza Δpx, não se pode, 
simultaneamente, conhecer a componente x da 
posição com incerteza Δx de maneira que a 
multiplicação da incerteza no conhecimento da 
posição pela incerteza no conhecimento da 
correspondente quantidade de movimento nunca 
é menor  que ħ /2, sendo h a constante de Planck:

Δx . Δpx > ħ/2

 
Figura 25. Relação de Incerteza 

 

Este fenômeno é independente da precisão dos sistemas de medição, isto é, esta é uma 

impossibilidade imposta pela própria natureza dos sistemas quânticos.  

O princípio foi proposto por Heisenberg em 1927, segundo esta idéia, a posição e a 

velocidade de uma partícula não podem ser determinadas simultaneamente. O Princípio da Incerteza 

é uma limitação inerente a todo o ato de medição e não pode ser superado com os avanços 

tecnológicos dos sistemas de medição. A incerteza no momentum é devida à perturbação do sistema 

no processo de medida.  
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A impossibilidade de se observar sem interferir corresponde à inexistência de trajetórias 

quânticas. O Princípio da Incerteza expressa a impossibilidade de uma partícula quântica percorrer 

uma trajetória, o que implicaria seguir uma linha de posições, com velocidades na direção dessa 

linha. 

O Princípio da Incerteza também é válido para outros pares de grandezas físicas, como 

tempo e energia, semelhante ao que foi apresentado para a posição e momentum: o produto da 

incerteza na determinação do intervalo de tempo pela incerteza no valor da energia é expresso por:  

 ΔE. Δt > ħ/2 

Isto é, para se ter maior precisão na determinação da energia de um sistema, seria preciso 

observá-lo por um tempo muito longo. 
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11. ATIVIDADE PARA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 Como atividade final para avaliação da aprendizagem pode-se aplicar um pós-teste que pode 

ser o mesmo do pré-teste e trabalhar com mapas conceituais (Moreira, 2007), que são diagramas 

indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos. São 

diagramas de significados, de relações significativas; de hierarquias conceituais.  

 Na figura 26 mostra-se um mapa conceitual para Mecânica Quântica. Como se pode observar 

são utilizadas figuras geométricas – elipses, retângulos, círculos – ao traçar o mapa de conceitual, 

mas tais figuras, em princípio, nada significam. 

O fato de dois conceitos estarem unidos por uma linha é importante porque significa que há, 

no entendimento de quem fez o mapa, uma relação entre esses conceitos. 

Sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos contextualmente mais importantes e 

quais os secundários ou específicos. Setas podem ser utilizadas para dar um sentido de direção a 

determinadas relações conceituais, mas não obrigatoriamente. Se o indivíduo que faz um mapa, une 

dois conceitos, através de uma linha, ele deve ser capaz de explicar o significado da relação que vê 

entre esses conceitos (op. cit.). 

 Uma ou duas palavras-chave escritas sobre essa linha podem ser suficientes para explicitar 

a natureza dessa relação. Os dois conceitos mais as palavras-chave formam uma proposição e esta 

evidencia o significado da relação conceitual. Por esta razão, o uso de palavras-chave sobre as linhas 

conectando conceitos é importante, mas esse recurso não os torna auto-explicativos. Mapas 

conceituais devem ser explicados por quem os faz; ao explicá-lo, a pessoa externaliza significados. 

Reside aí o maior valor de um mapa conceitual (op cit.). Nessa explicação deve ficar claro se as 

figuras ao redor dos conceitos significam alguma coisa. 

Por outro lado, deve-se mostrar ao aluno como se constrói um mapa conceitual, identificando 

os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear, no caso Mecânica Quântica, colocando-os em uma 

lista, limitando entre 6 e 10 o número de conceitos. 

Depois pede-se que ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral (is), mais inclusivo(s), no 

topo do mapa e, gradualmente, agregando os demais até completar o diagrama.  

Após, solicita-se que conecte os conceitos com linhas e rotulando essas linhas com uma ou 

mais palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Como foi dito, os conceitos e as 

palavras-chave devem sugerir uma proposição que expresse o significado da relação. 

O mapa conceitual pode ser construído em dupla ou em grupo para haver troca de 

conhecimentos e significados entre os alunos. Depois de construído ele pode ser apresentado à 

turma para apreciação e sugestões de modificações. 

Através do mapa conceitual o professor poderá ter evidências sobre o que foi aprendido 

conceitualmente e decidir que caminhos deve percorrer para representar os significados e negociá-

los com os alunos, pois no mapa estão representadas as relações de idéias, conceitos e concepções 

do aluno. 

Nas figuras 27 a 30 são apresentados e comentados quatro exemplos de mapas conceituais 

feitos por futuros professores de Física em um curso de extensão sobre tópicos de Mecânica 

Quântica. 
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Figura 27. Mapa conceitual Mecânica Quântica.  

 

Este mapa apresenta uma estrutura hierárquica bem organizada. O conceito de Mecânica 

Quântica está no topo ligado à radiação de corpo negro que é um conceito relevante para o início da 

Mecânica Quântica. O grupo conseguiu observar que no efeito fotoelétrico é evidenciado o 

comportamento de partícula da matéria e na dupla fenda o comportamento de onda. Na parte inferior 

encontram-se os exemplos das interpretações. 
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Figura 28. Mapa Conceitual Mecânica Quântica. 

 

O mapa apresenta uma estrutura hierárquica. Novamente, o conceito mais inclusivo Mecânica 

Quântica está no topo do mapa. O grupo conseguiu estabelecer relações cruzadas. Seus integrantes 

destacaram que a Mecânica Quântica estuda os objetos quânticos que têm comportamento de onda e 

de partícula (dualidade) de acordo com a Interpretação de Copenhagen que é a mais aceita. 

Observaram que os objetos quânticos obedecem ao Princípio da Incerteza e que sua energia é 

quantizada. 
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Figura 29. Mapa Conceitual Mecânica Quântica.  

 

 

Este mapa, no qual o conceito escolhido como mais inclusivo foi a luz, tem uma estrutura 

hierárquica e apresenta relações cruzadas como, por exemplo, o conceito de quantização que está 

relacionado com fóton, partícula e efeito fotoelétrico, indicando que a energia é quantizada. 
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Figura 30. Mapa Conceitual Mecânica Quântica 

 

 

No mapa, o conceito principal é Mecânica Quântica, ligado a conceitos intermediários como 

quantização, efeito fotoelétrico e dualidade. O grupo destaca que a energia é quantizada, os objetos 

quânticos têm a característica dualidade onda-partícula e que os fótons estão relacionados com o 

efeito fotoelétrico. São encontradas neste mapa várias relações cruzadas.  

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS, SOARES, S.; DE PAULO, I.C. & MOREIRA, M.A., v.19 n.4 

12.  RESPOSTAS DO PRÉ-TESTE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

c a c a e a b d c a c b c c c 

 
 
Questões discursivas: 
 
16. Espera-se que os alunos entendam que as teorias da Física Clássica não são mais completas que 

as da Mecânica Quântica, que as teorias da Física Clássica explicam os fenômenos que ocorrem no 

mundo macroscópico, no entanto não abordam os fenômenos que ocorrem no mundo microscópico. 

 

17. Dependendo do experimento que é realizado com o elétron ele é observado comportando-se 

como partícula, no efeito fotoelétrico, por exemplo, ou como onda. 

 

18. Significa a probabilidade de encontrar um elétron em uma determinada região do espaço. 

 

19. A Equação de Schrödinger descreve a evolução de um estado quântico. Erwin Schrödinger 

desenvolveu um formalismo que se propunha a descrever a característica ondulatória da matéria, ele 

procurou estabelecer uma equação diferencial que expressasse o comportamento das ondas de 

matéria; e que se sabe que na Mecânica Quântica partículas podem ter aspectos ondulatórios e 

ondas podem ter aspectos corpusculares. 

 

20. Porque existe um comprimento de onda associado à matéria com valores muito pequenos. Uma 

pedra em movimento tem, associado a ela, um comprimento de onda, só que de valor tão pequeno, 

que jamais ela poderia passar por um vão tão estreito para, difratando, mostrar seu caráter 

ondulatório.  
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CONCLUSÃO 
 

De uma maneira geral, os alunos de Ensino Médio têm acesso a vários tipos de 

equipamentos eletrônicos como TV, computador, vídeo-games, máquinas digitais, etc., que utilizam 

cada vez mais tecnologias avançadas; já estamos chegando à era da computação quântica. Como 

toda esta tecnologia está no cotidiano destes alunos e está relacionada a conceitos de Mecânica 

Quântica é relevante, então, que algumas leis e princípios físicos da Física Moderna sejam discutidos 

no Ensino Médio. Por isso, a importância desse Texto de Apoio sobre tópicos de Mecânica Quântica 

para professores de Física que trabalham com alunos de Ensino Médio. 

O ensino de Física no Ensino Médio não tem sido uma tarefa muito fácil, em parte pela 

dificuldade de os alunos compreenderem as leis e as teorias da Física, as quais envolvem raciocínio 

lógico, capacidade de interpretação e abstração. O professor de Física, atualmente, para ter sucesso, 

deve ter conhecimento do conteúdo e ser alguém capaz de motivar o seu aluno para a aprendizagem 

e, nesse sentido, acredita-se ser oportuna a proposta de oferecer um texto de apoio que contenha 

conceitos de Mecânica Quântica para professores de Física e oferecer aos professores formas de 

trabalhar esses conceitos com seus alunos de modo interessante e potencialmente significativo.  

A fundamentação teórica utilizada no texto de apoio é a da aprendizagem significativa e o 

interacionismo social, onde são levados em conta os conhecimentos prévios e a interação entre 

alunos e professor.  

As aulas onde se utilizam simulações têm uma função fundamental no processo de ensino-

aprendizagem, pois a utilização de simulações em computadores propicia aos alunos a possibilidade 

de vivenciar experiências de modo virtual, algumas das quais são impossíveis de se realizar em 

laboratórios comuns. 

As simulações despertam o interesse dos alunos e instigam a utilização destes instrumentos 

com alunos do Ensino Médio. 

Espera-se que com esse Texto de Apoio os professores de Física do Ensino Médio 

aproveitem os conhecimentos adquiridos e espalhem esses conhecimentos entre os seus alunos, 

procurando inserir conceitos de Física Quântica no currículo das escolas de Ensino Médio onde 

trabalham, motivando seus alunos, despertando um interesse pela disciplina de Física, a qual, como 

se sabe, não é a disciplina favorita de nossos alunos da Educação Básica.  
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