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1 Introdução

"Como será visto adiante, ela envolveu também uma rede�nição da cinemática
que, sob vários aspectos, foi ainda mais surpreendente que a da teoria especial
da relatividade. De fato, está ultima envolveu basicamente uma modi�cação
das propriedades geométricas admitidas anteriormente para o espaco-tempo,
que se traduz, por exemplo, na relativização do conceito de simultaneidade,
devido à relação existente entre as escalas de tempo de dois referenciais que se
movem um com relação ao outro. A teoria quântica, por outro lado, atinge até
mesmo o sentido de objetividade que fora emprestado aos sistemas físicos pelas
descrições clássicas, e que foi integralmente mantido uma vez feitas as alterações
prescritas pela teoria especial da relatividade. Na teoria quântica, o que pode
ser chamado �natureza objetiva� de um sistema físico passa a transcender o
resultado de possíveis observações feitas sobre ele. A descrição quântica é de tal
natureza que dá margem, em particular, a que um mesmo sistema tenha com-
portamentos contraditórios "em situações observacionais diferentes, como são,
por exemplo, manifestações de caráter ondulatório e manifestações de caráter
corpuscular. Dessa forma pode-se dizer que a teoria quântica implica numa rel-
ativização da �natureza�do sistema físico, através da transformação do caráter
de suas manifestações com uma mudança de dispositivo de observação. Não
é possível, portanto, deduzir a mecânica quântica de noções ou esquemas an-
teriores,nem tampouco construí-la como alguma forma de extensão de teorias
clássicas. O tema deste primeiro capítulo deve ser visto, portanto, como uma
espécie de paráfrase do complicado e geralmente ilógico processo de invenção de
um esquema teórico novo." (Piza)
Assim como a relatividade apresenta seus fenômenos (de forma mensurável)

para velocidades muito altas. Os efeitos quânticos são observados, na maio-
ria das vezes (mas nem sempre), em escalas menores. Ademais, assim como
na RR sabemos qual velocidade é alta porque a comparamos com c, em MQ
temos o surgimento de uma nova constate que indicará quando os sistemas são
�pequenos�o su�ciente.
Esta é a segunda nuvem apontada por Lord Kelvin. A idéia que as leis da

física estavam completas se baseava no sucesso das teorias físicas presentes na
época. Em especial, o eletromagnéticos, a mecânica e a mecânica estatística.
A TRR foi motivada por problemas na mecânica (mais precisamente, incom-
patibilidades entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo). Já a segunda
nuvem está relacionada com inconsistências entre dados observados e as pre-
visões da mecânica estatística. É importante notar que o grande sucesso da
Mecânica Estatística. Esta teoria tem suas origens nos trabalhos de Bernoulli
(1738) sobre hidrodinâmica e avança com os trabalhos de Boltzmann, Maxwell
etc. (posteriores à 1850). A Mecânica Estatística, além de seus próprios resul-
tados, forneceu um embasamento teórico (fundado na mecânica clássica) para
a Termodinâmica (desenvolvida a partir de 1650), outra teoria de sucesso, mas
basicamente fenomenológica. Assim, perder a Mecânica Estatística seria abrir
mão de todo o conhecimento adquirido sobre a estrutura microscópica da na-
tureza. Obviamente, como a Mecânica Clássica já havia sido reformulada pela
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TRR, devemos esperar alterações na mecânica estatística. Entretanto, as cor-
reções relativísticas previstas não eram su�cientes para explicar as discrepâncias
observadas.
As explicações para estas discrepâncias deram origem a Mecânica Quântica.

Em muitos aspectos (�losó�cos?) a MQ se assemelha a Termodinâmica. Pois
esta é uma teoria com origens puramente fenomenologias, cuja única razão de
ser aceita (engolida) é o fato de todos seus resultados e previsão serem com-
provados experimentalmente. Entretanto, a compreensão desta teoria baseada
na nossa concepção de realidade é completamente impossível. A semelhança
mencionada chaga ao ponto de Einstein (um dos fundadores da MQ) dizer que
está é uma teoria incompleta. E deveria haver para ela um análogo ao que a
Mecânica Estatística foi para Termodinâmica. Isso é, uma teoria que nos permi-
tisse �enxergar o que está acontecendo�. Entretanto, os resultados adquiridos
até hoje apontam para a possibilidade da MQ ser realmente uma teoria com-
pleta e a nossa incapacidade de �compreende-la� pela intuição é uma simples
conseqüência de uma limitação dos nossos sensores (visão, audição etc.) com os
quais criamos aquilo que chamamos de �realidade�. Como mencionou Bohr. �se
você não �ca confuso com física quântica, então a verdade é que não entendeu
nada�. Ou, nas palavras de Feymann, �creio que posso a�rmar com segurança
que ninguém entende a mecânica quântica�.

Problem 1 Por que é importante discutir os problemas?

Porque esta nova física é muito estranha.

2 Distribuição de Boltzmann

Vamos lembrar rapidamente alguns pontos da estatística clássica. As leis da
mecânica que se aplicam apenas no equilíbrio térmico são chamadas de mecânica
estatística.
Da teoria cinética dos gases sabemos que a temperatura de um gás é prove-

niente da agitação térmica de seus constituintes. Suponha então uma coluna de
gás imerso num campo de força F (e.g., a força gravitacional). Gostaríamos de
saber como varia a densidade � deste gás ao longo da coluna. Da teoria cinética
dos gases, temos a lei dos gases ideais

PV = NKT =) P = �KT

onde N é o número de moléculas do gás, V o volume, T a temperatura e K a
constante de Boltzmann1 . Ou seja, no equilíbrio térmico, a densidade depende
apenas da pressão. Um elemento de coluna de espessura d~s = ds:n̂ (onde n̂
é um versor na direção da coluna) exerce sob a área logo abaixo uma pressão
dP . Se neste elemento de coluna existem dN partículas e cada uma está sob a

1No SI K = 1:381� 10� 23 J�K�1.
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ação da força F, a força total exercida por todas as dN partículas (na direção
n̂) do elemento vale

dF = (F:n̂) :dN

Assim, a pressão total exercida por todas as dN partículas do elemento vale

dP =
dF

A
=

�
F:n̂

A

�
:dN =

�
F:n̂

A

�
� (A:ds)| {z }

dV

= � F:ds : (1)

Voltando a lei dos gases ideais temos

P = �KT =) dP = KT d�

lembrando que a temperatura é suposta constante no equilíbrio (como é exigido
pela mecânica estatística). Substituindo em (1)

� F:ds = d� KT ) 1

�
d� =

1

KT
F:ds) (ln �)

0
=

1

KT
F:ds

Assim

� (x; y; z) = �0 exp

�
1

KT

Z
F:ds

�
:

A quantidade no numerador da exponencial
�R
F:ds

�
é menos o trabalho para

se deslocar um ente do gás por uma distância ds contra a força F . Se esta força
é conservativa (como é usual em problemas termodinâmicos2), este trabalho é
igual a menos a energia potencial U que este ente adquire ao ser deslocado.
Assim

� (x; y; z) = �0 exp

�
� U

KT

�
Esta é a lei de distribuição de Boltzmann e rege o comportamento clássico
da distribuição de partículas.
Suponha que você tem um dispositivo (uma pinça) que tenta capturar um

elemento do sistema dentro de um volume qualquer. Uma vez que posições com
menor energia possuem densidades maiores, seu dispositivo terá uma chance
maior de capturar elementos em regiões com menor energia potencial. Ou ainda:

Remark 2 A probabilidade de encontrar os elementos do sistema numa certa
con�guração espacial varia com o negativo da energia potencial deste arranjo
(dividido por KT ).

Isso é válido não apenas quando o potencial é devido a um campo externo
(como no caso da gravidade), mas quando as entidades interagem entre si. Ou
seja, a probabilidade de encontrar todas as entidades do sistema numa con�gu-
ração que minimize a energia potencial de todo o sistema é maior.
Imagine, por exemplo, partículas de cargas diferentes se atraindo no �uido.

A probabilidade de encontrar estas partículas separadas diminui com a distância

2Na verdade, o equilíbrio térmico só pode ser garantido se as forças são conservativas.
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(pois a energia potencial aumenta), mas aumenta com a temperatura (onde a
agitação térmica as separa).
A expressão acima descreve perfeitamente o comportamento de átomos e

moléculas na maioria das condições físicas de interesse. Por exemplo, para o
campo gravitacional (EP = mgh), da expressão vê-se diretamente a rarefação
da coluna de gás, a concentração dos elementos mais pesados nas ca-
madas inferiores, etc. Entretanto, para baixas temperaturas (o problema do
calor especí�co) e altas energias (catástrofe do ultra-violeta da radiação do corpo
negro) este resultado não concorda com a experiência . Para ver porque isso
ocorre, vamos calcular a energia média dos componentes do sistema.

2.1 Energia potencial média

O resultado acima nos permite calcular qual a energia potencial média do sis-
tema

hUi =
R1
0
U�0 exp

�
� U
KT

�
dVR1

0
�0 exp

�
� U
KT

�
dV

:

Para o caso da coluna de gás no campo gravitacional temos, U = mgz,

hUi =
�0
R1
0
mgz exp

�
�mgz
KT

�
AdzR1

0
�0 exp

�
�mgz
KT

�
Adz

onde A é a área do cilindro. Com isso

hUi = mg

R1
0
z exp

�
�mgz
KT

�
dzR1

0
exp

�
�mgz
KT

�
dz

:

Fazendo � = mg=KT a integrau acima pode ser calculada com o truqueZ 1

0

z exp
�
�mgz
KT

�
dz =

Z 1

0

z exp (��z) dz =
Z 1

0

�
� @

@�

�
exp (��z) dz

= � d

d�

Z 1

0

exp (��z) dz = � d

d�

�
� 1
�
exp (��z)

�1
0

=
d

d�

�
� 1
�

�
= ��2

Com isso

hUi = mg
��2

��1
= mg

1

�
= KT :

Suponha agora o caso de duas partículas (e.g., dois átomos) ligados por um
potencial do tipo oscilador harmônico (ou seja, nosso sistema é composto por
uma série de moléculas deste tipo). Para a parte do sistema com massa ma

temos,

U =
1

2
ma!

2x2 :
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Com isso,

hUi =

R1
0

1
2m!

2x2 exp
�
�m!2

2KT x
2
�
dxR1

0
exp

�
�m!2

2KT x
2
�
dx

=
1

2
KT :

Exercise 3 Obtenha o resultado acima.

Observe que a energia não depende da massa. Assim, para o outro elemento
(outra molécula) de massa mb teremos o mesmo resultado. Mais ainda, a energia
potencial média total do de um sistema cujas entidades estão sob um potencial
do tipo oscilador harmônico (independente se uma atrai a outra, se oscilam
juntas, ou ainda, da sua massa), vale:

hUi = 1

2
KT :

2.2 Distribuição de velocidades

Suponha agora que estamos interessados na seguinte pergunta: qual o número
de moléculas com uma determinada velocidade v. Esta, obviamente, não é a
resposta que a expressão acima nos dá. Um ponto a se notar aqui é que se
alguém perguntar, qual o número de partículas com a velocidade

v = 2; 1313675412312336 ?

Para uma velocidade tão especí�ca a resposta será zero. Ou seja, não é ra-
zoável supor que nenhuma partícula do nosso sistema tenha uma ve-
locidade exatamente igual a qualquer valor. O que faz sentido perguntar,
então, seria: qual o número de partículas com uma velocidade maior que v1 e
menor que v2, ou, o que é equivalente, qual o número de partículas com veloci-
dade entre v e v + dv.

Remark 4 Podemos então chamar f (v) dv com a densidade de partículas que
possuem velocidade entre v e v + dv.

O ponto importante aqui é que, para uma velocidade especí�ca v temos
dv = 0 e conseqüentemente, f (v) :0 = 0. Ou seja, apenas a área sob a função
f tem signi�cado para nós. Uma quantidade deste tipo, cuja apenas a área sob
ela tem importância, é chamada de uma distribuição.
Usando uma linguagem um pouco mais técnica, o que é importante para

adquirirmos o jargão, uma distribuição f (x) (também chamada de função gen-
eralizada) pertence a uma classe um pouco mais geral que as das funções. Pois
mesmo que f (x) não esteja de�nida em algum ponto, e.g., f(0) =1, a quanti-
dade que precisa ter seu valor de�nido para qualquer x 6= c é

g (x) =

Z x

c

f (x) dx :
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Voltemos então ao nosso problema de quantas partículas com velocidade
entre u e u+du atravessa uma certa área do nosso cilindro (com uma certa altura
z). Suponha novamente que estamos falando do nosso cilindro de gás e sob a
ação da força F, que, para simpli�car ainda mais, imaginemos a gravitacional
F = mg.
Se não houver agitação térmica (conseqüentemente T = 0) todas as partícu-

las do gás estariam no fundo do cilindro. Porém, esta agitação as lança em
todas as direções, inclusive para cima. Para chegar a uma altura z a partícula
tem de ter no mínimo uma velocidade

EP = mgz =
1

2
mv2 :

A variação na densidade de partículas numa região entre z e z + dz é igula
ao número de partículas com velocidade entre v e v + dv dados pela relação

mgz =
1

2
mv2 ;

mg (z + dz) =
1

2
m (v + dv)

2
;

que entra nesta região. Pois, partículas mais lentas que v não conseguem chegar
até a região z e partículas mais rápidas que v + dv ultrapassam z + dz (entram
e saem, não contribuindo para a variação da densidade). Se dv ! 0 temos

1

2
m (v + dv)

2 ! 1

2
mv2
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e o número de partículas com velocidade v que entra na região acima de área
A, num intervalo de tempo dt, vale

A� dz � f (v) dv = A� vdt� f (v) dv

ou seja, o número de partículas com velocidade entre v e v + dv que entra na
região de interesse, por unidade de área e por unidade de tempo, vale

v f (v) dv

e a variação da densidade nesta região é proporcional a estas partículas

d� / �v f (v) dv ;

onde o sinal de menos indica que a densidade diminui com a altura (existem
mais partículas entrando na área de baixo que saindo em cima). Usando agora
a relação entre a velocidade e a altura temos

mgz =
1

2
mv2 =) g dz = v dv =) dz =

v

g
dv

d�

dz
dz = �Cv f (v) dv =) d�

dz

v

g
dv = �Cv f (v) dv

d�

dz
dv = �gC f (v) dv

Assim temos

� (z) = � (0) exp
�
�mgz
KT

�
=) d�

dz
=
�
�mg

KT

�
� (0) exp

�
�mgz
KT

�
gC f (v) dv =

�mg
KT

�
� (0) exp

�
�mgz
KT

�
dv

f (v) dv = N exp
�
�mgz
KT

�
dv

onde em N absorvemos toda as constantes do problema. Rigorosamente os
elementos das diferenciais devem permanecer, porque apenas as áreas estão bem
de�nidas para as nossas quantidades. Entretanto, neste caso, como a função f
é bem comportada, isso não é relevante.
Podemos dar agora para o nosso resultado a seguinte re-interpretação: f (v) dv

não é mais a densidade de partículas, mas a densidade de probabilidade de
se encontrar partículas com velocidade entre v e v + dv.

Problem 5 Como passamos os nossos resultados de densidade de partículas
para densidades de probabilidades?

Para isso precisamos responder a seguinte pergunta:
Qual a probabilidade de, numa certa área, encontrarmos partículas com

qualquer velocidade?
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A resposta é, obviamente, 1, ou 100%. Assim, devemos impor queZ 1

�1
f (v) dv = 1 :

Este processo é essencial tanto em mecânica estatística quanto em mecânica
quântica.

Remark 6 A correta interpretação probabilística dos resultados implica na im-
posição da igualdade acima. Chamamos este processo de normalização.

Assim, para que nosso resultado tenha a interpretação probabilística correta,
devemos encontrar N , tal queZ 1

�1
f (v) dv = N

Z 1

�1
exp

�
� mv2

2KT

�
dv = 1 :

Para resolver este problema precisamos, novamente, da chamada integral gaus-
siana, Z 1

�1
e�x

2

dx =
p
� : (2)

Assim, Z 1

�1
exp

�
� mv2

2KT

�
dv =

r
2KT

m
�

com isso

N

r
2KT�

m
= 1 =) N =

r
m

2KT�
:

A distribuição de probabilidade das velocidades de um gás vale

f (v) dv =

r
m

2KT�
exp

�
� mv2

2KT

�
dv :

Esta é a distribuição de velocidade de Maxwell.
Observe que para obter o resultado acima usamos o fato da distribuição de

velocidades ser a mesma em qualquer área, uma vez que todo o gás está em
equilíbrio térmico.

Exercise 7 Por que a probabilidade de encontrar a partícula parada (v = 0) é
sempre maior, independe da temperatura?

2.2.1 Energia cinética média

Com o resultado acima podemos também calcular a energia média devido apenas
ao movimento das partículas, ou seja, a energia cinética média do sistema.
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Primeiro, lembrando que a velocidade pode estar em ambas as direções temos

hKi =
Z
K (v) f (v) dv =

r
m

2KT�

Z
1

2
mv2 exp

�
� mv2

2KT

�
dv

=
m

2

r
m

2KT�

Z
v2 exp

�
� mv2

2KT

�
dv

=
m

2

r
m

2KT�

Z
v2 exp

�
��v2

�
dv

fazendo
� =

m

2KT
e usando os truques anteriores

hKi = �m
2

r
m

2KT�

�
d

d�

�Z 1

�1
exp

�
��v2

�
dv

= �m
2

r
m

2KT

�
d

d�

�r
1

�

= �m
2

r
m

2KT

�
d

d�

��
�1
2

�
��3=2

=
1

2

m

2

r
m

2KT

�
d

d�

�
1

m
2KT

p
m
2KT

=
1

2
KT :

Devemos agora lembrar que, para obter a distribuição de velocidades, �zemos

v =
dz

dt
;

ou seja, estamos considerando o movimento em apenas uma direção. Assim, o
resultado acima se refere a média de eneirgia cinética em apenas uma direção.
De forma geral: cada direlção que as partículas puderem se mover (ou cada grau
de liberdade da partícula) contribui com KT=2 para a energia conética média
do sistema.
Obviamente, para um sistema de partículas livres, um gás ideal monoatômico,

toda a energia do sistema é cinética. Ou seja, a energia média de um gas ideal
monoatômico vale

hKi = 3

2
KT :

2.3 Teorema de eqüipartição de energia

Dos resultados acima podemos agora calcular a energia média total hEi de um
sistema. Por exemplo, para o caso de um oscilador harmônico em uma dimensão
(i.e., de um sistema massa mola) temos

hEi = hKi+ hUi = 1

2
KT +

1

2
KT = KT: (3)
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Podemos também calcular a energia de um sistema que pode girar, ou seja,
uma massa girando com velocidade ! na ponta de uma corda. Neste caso,
usando que a energia cinética de rotação vale

KR = I!2

onde I é o momento de inércia do sistema e repetindo as contas para a energia
cinética, com ! no lugar de v e I no lugar de m, temos

hKRi =
1

2
KT :

O comportamento das moléculas de um gás pode ser descrito pelo movimento
do seus constituintes. Se temos apenas moléculas que não interagem se movendo
nas tês dimensões temos

hEi = 3

2
KT :

pois sua energia é apenas cinética.
Se estas moléculas estão ligadas e podem vibrar, neste caso dizemos que

o sistema possui mais um grau de liberdade e devemos somar a energia das
oscilações na energia média do sistema. Ou seja, podemos dar a posição do
centro de massa do sistema (3 coordenadas) mais a posição de uma molécula
em relação a outra, num total de n = 3=2 + 1 graus de liberdade, o que fornece
uma energia total de

hEi = 5

2
KT :

O que equivale a calcularmos a energia cinética do sistema ligado (olhando a
molécula como um todo) e a energia de oscilação da mola. Numa con�guração
triangular (i.e., cada uma pode oscilar em duas direções diferente) temos dois
graus de liberdade de oscilação e, além disso, estas moléculas podem girar em
torno de um (ou mais eixos). Isso dá ao sistema mais um grau de liberdade com
relação a cada eixo. De forma geral vemos que:

Remark 8 Cada grau de liberdade contribui com 1=2 � KT para a energia
média do sistema.

Este resultado é conhecido como teorema da eqüipartição de energia. Este
resultado é válido para qualquer sistema (átomos, moléculas etc) em equilíbrio
térmico onde os elementos não interagem (i.e., apesar dos átomos de uma
molécula interagirem as moléculas não interagem entre si).
Dos resultados acima vemos que a energia média de cada molécula de um

gás é diretamente proporcional aos graus de liberdade acessíveis a está molécula.
Vamos escrever esta relação como

hEi = 1

( � 1)KT ;

onde ( � 1)�1 são os graus de liberdade acessíveis as moléculas do gás vezes
1=2 (e.g., para um gás monoatômico ( � 1)�1 = 3=2 )  = 5=2). Com isso,
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se o gás possui N moléculas, sua energia média total U , também chamada de
energia interna, vale

U =
1

( � 1)NKT :

Usando a relação acima, a equação do gás ideal

PV = NKT ;

pode ser escrita como

T =
U

NK
( � 1)) PV = U ( � 1) :

Diferenciando a expressão acima temos

V dP + PdV = ( � 1) dU : (4)

Sabemos também que a variação do trabalho dW para se comprimir um gás
de um volume dV vale

dW = �Fdx) dW = �F
A
Adx) dW = �PdV :

Suponha agora que você comprimiu um gás e todo o trabalho realizado foi trans-
formado em energia interna do gás. Ou seja, nenhuma energia �uiu para fora do
recipiente que contem o gás, o que equivale dizer que as paredes do recipiente
são isolantes térmicos perfeitos. Isso é chamado compressão adiabática. Neste
caso

dW = dU ) dU = �PdV ;

com isso, voltando em (4),

V dP + PdV = �PdV ( � 1)) 1

P
dP +

1

V
dV  = 0

ou ainda

d (lnP ) + d (lnV ) = 0) d (lnP ) + d (lnV ) = 0

d (lnP + lnV ) = 0) d [ln (PV )] = 0

ou seja
PV  = C ;

com C uma constante. Este resultado é veri�cado experimentalmente para
vários tipos diferentes de gás (com diferentes graus de liberdade) e todos com-
provam o teorema da eqüipartição de energia.
É importante notar que o resultado do teorema da eqüipartição de energia

é algo bastante geral. Por exemplo, a energia em um indutor L por onde passa
uma corrente I pode ser escrita como:

U =
1

2
LI2 :
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Problem 9 Se o circuito está desligado, ou seja, não há nenhuma fonte acoplada
a ele, qual a corrente que passa pela indutância?

O ponto aqui é que, mesmo desligado, este circuito está em equilíbrio térmico
com o ambiente. Assim se pensarmos na corrente numa só direção (na direção
do �o), nosso indutor terá uma energia média:

U =
1

2
KT :

Igualando as duas expressões acima temos

1

2
LI2 =

1

2
KT =) I =

r
KT

L
:

Ou seja, nosso circuito apresenta constantemente uma corrente cujo módulo tem
o valor acima. Esta corrente gera um ruído em qualquer circuito que possua
indutância chamado de ruído de Jhonson.
Mais um exemplo, se colocarmos uma partícula, e.g., um grão de pólen num

gás este irá oscilar devido ao choque com as moléculas de gás e executará o
chamado movimento browniano.

Problem 10 Como a velocidade média deste movimento se relaciona com a
temperatura?

Obviamente este movimento ocorre devido ao choque com as demais molécu-
las do gás. A princípio poderíamos esperar que este movimento dependesse de
como estas moléculas estão se movendo. Ou seja, se elas se movem linearmente,
se vibram ou giram. Entretanto, se o grão de pólen está em equilíbrio térmico
com o gás e este grão possui apenas os graus de liberdade de translação (3),
independente da natureza do gás, o teorema da eqüipartição a�rma sua energia
média vale

1

2
mv2 =

3

2
KT =) v =

r
3
KT

m
:

O resultado acima nada mais é que a a�rmação de que a temperatura é uma
medida da energia cinética média dos constituintes do sistema. Um recipiente
que contenha dois gases monoatômicos de massa m1 e m2 estará em equilíbrio
térmico quando

hK1i = hK2i )
1

2
m1



v21
�
=
1

2
m2



v22
�
:

Em especial as moléculas mais pesadas se moveram (em média) mais devagar
(observe que a densidade das moléculas não importa). Este resultado é válido
também para a interação da radiação com a matéria. Se um recipiente possui gás
e radiação, quando este recipiente está em equilíbrio térmico, a energia média
da radiação (ou dos fótons) será igual a energia média das moléculas do gás.
Mais ainda, imagine uma caixa cujas paredes são espelhos. Neste caso temos um
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recipiente que contém apenas fótons. Na verdade estes devem ser imaginados
como sendo absorvidos e gerados pelas cargas (mais precisamente, os elétrons)
no espelho. Na condição de equilíbrio (onde apenas ondas estacionárias estão
presentes na caixa) a energia média da radiação é igual a energia média das
cargas na parede da caixa.
Os resultados acima, provenientes da mecânica estatística, são capazes de

explicar todas as leis da termodinâmica, além de dar um sentido físico mi-
croscópico para todas estas leis. Mais ainda, se estes resultados não fossem
verdade, a nossa compreensão sobre a origem física da temperatura, pressão
e qualquer outra grandeza termodinâmica, estaria seriamente comprometida,
bem como a nossa visão da própria matéria. Felizmente estes resultados foram
amplamente comprovados por dados experimentais. Entretanto, dentre todos
estes resultados, dois casos não estavam de acordo com o esperado. Mais es-
peci�camente, os resultados previstos para temperaturas muito baixas e para
energias muito altas. Esta foi a a primeira nuvem apontada por Lord Kelvin e
que vamos ver em detalhes a seguir.

2.3.1 O Calor especí�co

Pelo teorema de eqüipartição de energia, sabemos que a energia interna média
de um gás é dada por

U = n
1

2
KT :

onde n 2 N é uma constante relacionada com os graus de liberdade das moléculas
do sistema. Na descrição do comportamento deste gás, podemos calcular a
variação da energia com a temperatura

@U

@T
= nK = CV

que é o calor especí�co (a volume constante). Classicamente, este seria o com-
portamento esperado para qualquer temperatura, em especila para baixas tem-
peraturas (próximas ao zero absoluto).
Entretanto, experimentalmente observa-se que, para temperaturas extrema-

mente baixas, o calor especí�co tende a zero. Na verdade, a discrepância en-
tre a previsão clássica e os experimentos já haviam sido observados por Maxwell
em 1859. Este resultado pode ser considerado como o a primeira evidência de
que a teoria clássica deveria ser revista.
(Graus de liberdade congelam)
Jeans, em 1890, descreveu este comportamento bizarro como se, abaixo de

uma certa temperatura, é como se os graus de liberdade ao qual o sistema tem
acesso, de alguma forma congelassem. Ou seja, como se o sistema não tivesse
mais acesso aos graus de liberdade. Como veremos, esta linha de raciocínio se
encaixa perfeitamente nos resultados da MQ.
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3 Radiação do corpo negro

Um corpo negro pode ser considerado como uma caixa de lado a com paredes
metálicas (re�etoras) mantidas a uma certa temperatura T .
Os elétron das paredes, quando agitados termicamente, emitem radiação.

Esta radiação é parte re�etida pela outra parede, parte absorvida por esta outra
parede fazendo movimentar seus elétrons.
A energia irradiada depende da aceleração dos elétrons e, conseqüentemente,

da freqüência das ondas eletromagnéticas. Imagine que esta caixa tem um pe-
queno furo é pode ser observada, sem alterar a sua radiação interna.
Numa situação de equilíbrio esta caixa adquire uma cor característica que

depende apenas da temperatura. Isso indica que as ondas que se formaram em
seu interior são ondas estacionárias (caso contrário os efeitos de interferência
fariam mudar continuamente as cores da caixa).

Problem 11 Queremos responder a seguinte pergunta: quantas ondas com uma
determinada freqüência � �cabem�, ou podem existir, dentro da cavidade? Ou
ainda, quanto vale N (�)?

Vamos supor que os elétrons nas paredes comportem-se como osciladores
harmônicos de sorte que o campo elétrico da radiação por eles emitida tem a
forma (como a onda é estacionária apenas a parte espacial é relevante)

E (x) = A sin (k:x)

A componente x deste vetor tem a fora:

Ex = Ax sin (kxx)

Sendo a parede da caixa metálica o campo elétrico nela deve ser nulo (ou seja,
o elétron se move para cancelar o campo elétrico da onda), com isso

sin (kxa) = 0 =) kx =
nx�

a
; nx 2 N�

O mesmo para as demais componentes, de sorte que

jkj = k =
q
k2x + k

2
y + k

2
z =

�

a

q
(nx)

2
+ (ny)

2
+ (nz)

2

ou ainda

! = 2�� ;
!

k
= c =) k =

2��

c

� =
c

2a

q
(nx)

2
+ (ny)

2
+ (nz)

2 (5)

Para uma certa freqüência corresponde uma in�nidade de combinações dos
inteiros nx; ny; nz. Por exemplo, para

� = 3
c

2a
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temos
32 + 0 + 0 = 22 + 22 + 12 = 9 :

Nosso problema é então contar para uma dada freqüência, quantas ondas
com o mesmo valor de (nx)

2
+ (ny)

2
+ (nz)

2 podem existir dentro da nossa
caixa. Imagine que nx; ny; nz são as coordenadas de um vetor

r = (nx; ny; nz) =) � =
c

2a
jrj = c

2a
r

e que para cada valor dos inteiros (nx; ny; nz) temos a coordenada r de um
ponto. Cada um destes pontos corresponde a uma freqüência permitida e pontos
com o mesmo valor de jrj = r correspondem a mesma freqüência. Ou seja, para
um dado valor de r todos os pontos na superfície esférica correspondem ao
mesmo valor de freqüência.
(Densidade de frequencias)
Mais uma vez, não falamos de uma freqüência especí�ca, mas de valores

dentro de um intervalo entre � e � + d�.
Seja N (r) dr o número de pontos entre r e r+dr, pela construção acima

a estes pontos corresponde ao número de freqüências entre uma certa freqüência
� e � + d� que podemos chamar de N (�) d�, ou seja

N (�) d� / N (r) dr (6)

Se �p é a densidade de pontos no nosso espaço, então o número de pontos
na casca de raio r e espessura dr é igual a densidade de pontos vezes o volume
desta casca. Entretanto, pela nossa construção (lembre que ni 2 N), onde cada
ponto dista dos vizinhos por uma unidade, temos

�P = 1 ;

com o que
N (r) dr = �P 4�r

2 dr = 4�r2 dr

Como estamos trabalhando apenas com nx; ny; nz positivos, nosso valor corre-
sponde a um oitavo deste volume

N (r) dr =
1

8
4�r2 dr =

1

2
�r2 dr

Da expressão (5) temos

� =
c

2a
r =) 2a

c
d� = dr

Substituindo em (6)

N (�) d� / �

2
r2 dr =

�

2

�
2a

c
�

�2
2a

c
d� =

�

2

�
2a

c

�3
�2 d�
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Os fatores nesta expressão devem ser corrigidos pelas duas possíveis polarizações
(ou seja, dada uma direção e o número de nós ni temos duas possibilidades
de oscilações). Mas o que realmente importa para nós é que a densidade de
freqüência, a expressão acima dividida pelo volume da caixa (a3) nos diz que

� (�) _ �2 (7)

este resultado pode ser interpretado como a densidade de fótons com freqüência
� na cavidade.
Podemos agora calcular a densidade de energia média da nossa cavidade

como
E (T; �) = hE�i � (�) ;

onde hE�i é a energia média das ondas (ou dos fótons) de freqüência �.

Problem 12 Como determinar a energia média das ondas?

Pela discussão da seção 2.3, sabemos que, no equilíbrio térmico, a energia
média da radiação é igual a energia média das cargas que produzem esta radi-
ação. Além disso, como esta radiação é produzida pelo movimento dos elétrone
e estes, por usa vez, estão sendo tratados como osciladores harmônicos, temos:

hE�i = KT

Onde usamos o resultado (3). Assim, a energia média das ondas, para o caso
da descrição de fótons em uma cavidade, ou a radiação do corpo negro, o re-
sultado acima diz que a energia média dos fótons é independente da
freqüência. Ou seja, se � (�) é a densidade de fótons com uma certa freqüência
� a densidade de energia da cavidade seria

E (T; �) = hEi � (�) = KT� (�) :

Os osciladores possuem, na verdade, dois graus de liberdade (pois podem os-
cilar no plano), mas já estamos contando isso nas duas polarizações possíveis
das ondas (de qualquer forma, os fatores de proporção não nos interessam no
momento).
Usando (7), com o que a formula acima se torna a fórmula de Rayleigh-Jeans

para a radiação do corpo negro, temos

E (T; �) = hEi � (�) _ KT�2 :

O crescimento desenfreado da densidade de energia com a temperatura, que
obviamente não condiz com as experiências, é chamada de catástrofe do ultra-
violeta.
Obviamente, para que a expressão acima represente realmente um paradoxo

devemos ter sistemas físicos que se comportam como um corpo negro. Ou seja,
corpos negros devem realmente existir.
Para modelar um corpo negro consideramos apenas os elétrons

livres cuja oscilação térmica emite radiação. Esta radiação é independente do
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material utilizado para modelar, no nosso caso, as paredes da cavidade, ou o
gás em seu interior.Usualmente o espectro de emissão (ou a cor de um corpo)
depende da sua capacidade de re�etir, espalhar e transmitir radiação. Estas,
por sua vez, dependem da estrutura atômico-molecular do corpo. Podemos
dizer então que ao modelarmos um corpo negro estamos apenas interessados
num corpo em equilíbrio térmico (de sorte que este corpo não pode perder
uma quantidade considerável de energia) e apenas na radiação emitida pelo
movimento térmico dos íons no sistema. Assim, se você pegar uma chapa
de cobre e aquecê-la apenas um pouco (digamos, 40o) está será vermelha, mas
não pela radiação emitida e sim pela re�etida. Neste caso esta chapa nada tem
a ver com um corpo negro. Entretanto, ao se aquecer muito esta chapa (logo
abaixo do ponto de fusão 1085 �C.) este adquirirá uma coloração azul vinda
do movimento dos elétrons. Neste último caso a aproximação de corpo negro
pode ser adotada. O núcleo do sol está envolto por uma camada que apresenta
praticamente a mesma temperatura. Além disso, o espectro emitido por esta
camada vem da agitação térmica dos íons, por isso o espectro do sol pode ser
tratado como o de um corpo negro. Se você pegar uma vela a camada de ar em
torno do �lamento possui praticamente a mesma temperatura, por isso a emissão
do �lamento pode ser aproximada por um corpo negro. Entretanto existem
nesta emissão algumas componentes características do material. O que pode
ser acentuado jogando sal no pavio (o que dá um forte tom amarelo do sódio),
esta radiação mais especí�ca do material, apesar de fazer parte do espectro, não
deve ser tratada como a de um corpo negro. No caso geral, a radiação emitida
por um corpo aquecido é a combinação da curva da radiação de um corpo negro,
acrescida de picos que dependem da estrutura do material.

Exercise 13 Uma lâmpada incandescente pode ser tratada como um corpo ne-
gro? E uma �uorescente?

No desenvolvimento anterior sobre a distribuição de energia do corpo negro

E (T; �) _ KT�2

�xemos a suposição de que as ondas formadas eram ondas estacionárias, o que
nos deu a relação e a

� (�) _ �2 ;

suposição de que a média de energia do corpo negro respeita uma distribuição
de Boltzmann, o que nos deu a relação

hEi _ 1

2
KT :

Como a expressão obtida não condiz com as observações, uma destas suposições
deve estar errada. Seguindo o problema já conhecido do calor especí�co dos
sólidos, termos fortes indícios para supor que o problema está na distribuição
de Boltzmann.
Assim, o problema da radiação do corpo negro colocava em dúvidas os resul-

tados da mecânica estatística. Por isso, mais uma vez, a solução do problema
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trouxe a tona uma teoria muito mais difícil de engolir que a TRR, mas, mais
uma vez, a con�rmação das previsões desta teoria, a tronaram consolidada.
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3.1 A hipótese de Planck

A primeira �manifestação� da teoria quântica nas leis da física, como uma
solução e não como um problema, surge numa proposta de Planck em 1901.
O problema (conceitual) é que, na verdade, Planck tinha o objetivo de encon-
trar as modi�cações necessárias nas leis conhecidas para que estas novas leis se
encaixassem no resultado experimental da radiação do corpo negro. Com isso,
é muito difícil saber quais as verdadeiras motivações físicas de Planck. Assim,
o que vamos chamar de �hipótese de Planck�é, na verdade, a forma com que
hoje vemos as modi�cações por ele sugeridas.
Assim, a proposta de Planck foi formulada mais com base em considerações

matemáticas que físicas. Ou seja, o objetivo de Planck foi simplesmente resolver
este problema, sem saber exatamente o que isso representava. De uma forma
mais moderna podemos colocar os resultados da hipótese de Planck na seguinte
maneira:
Pela distribuição de Boltzmann sabemos que a densidade de elementos (no

caso ondas, ou fótons) com uma certa energia E é dada por:

� (E) = �0 exp

�
� E

KT

�
(8)

e a energia média do sistema é dada por

hEi =
R1
0
E exp

�
� E
KT

�
dVR1

0
exp

�
� E
KT

�
dV

:

onde dV é o elemento de volume.
Seja agora �E (E) o número de partículas (no mesmo sistema) com energia

entre E e E + dE.

� (E) dV = �E (E) dE = �E (E)
dE

dV
dV ) � = �E

dE

dV

No caso do corpo negro, o equilíbrio térmico faz com que cada elemento de
volume dentro do corpo possui exatamente a mesma distribuição de energia.
Ou seja, se você olhar para qualquer volume dentro do corpo negro este terá a
mesma cor. Isso signi�ca que a radiação eletromagnética está uniformemente
distribuída dentro do corpo negro. Com isso a variação da energia com o volume
é uma constante

dE

dV
= C :

Assim, neste caso

hEi =
R
E� (E) dVR
� (E) dV

=

R
E�E (E)

1
C dER

�E (E)
1
C dE

=

R
E� (E) dER
� (E) dE

: (9)
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Ou seja, podemos cálcular a energia média integrando tanto em E quanto em3

V .
Para uma distribuição qualquer de Boltzmann com esta característica, podemos

calcular a energia média como

hEi =
R1
0
E exp

�
� E
KT

�
dER1

0
exp

�
� E
KT

�
dE

=
� @
@(1=KT )

R1
0
exp

�
� E
KT

�
dER1

0
exp

�
� E
KT

�
dE

= KT :

Que já sabemos ser a energia média dos osciladores e da radiação eletromag-
nética.
Façamos agora duas hipóteses:

1. Por alguma razão, o sistema tem acesso apenas a certos estados (ou níveis
de energia). Ou seja, a energia do sistema não é um contínuo E 2 R, mas
sim um conjunto discreto En, n 2 N.

2. O nosso oscilador harmônico pode assumir apenas valores discretos pro-
porcionais a freqüência do oscilador:

En / n� � = h�n

Para alguma constante h.

Como isso modi�caria a energia média acima?
Neste caso, a integral acima deve ser convertida numa somatóriaR

E� (E) dER
� (E) dE

*

P
nEn� (En)�EP
n � (En)�E

Como, pela segunda hipótese a diferença de energia é uma constante

�E = En+1 � En = h� ;

temos R
E� (E) dER
� (E) dE

*

P
nEn� (En)P
n � (En)

=

P
nEn exp

�
� En
KT

�P
n exp

�
� En
KT

�
onde usamos a distribuição de Boltzmann.

hEi =
P

nEn exp
�
� En
KT

�P
n exp

�
� En
KT

�
3Considere, por exemplo, um sistema com um potencial unidimensional na forma U = axn.

Neste caso,R1
0 U exp

�
� U
KT

�
dVR1

0 exp
�
� U
KT

�
dV

=

R1
0 axn exp

�
�axn

KT

�
dxR1

0 exp
�
�mgz
KT

�
dx

=
n

2
KT 6=

R1
0 U exp

�
� U
KT

�
dUR1

0 exp
�
� U
KT

�
dU

= KT :
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Usando agora a segunda hipótese, En = nh�, temos

hEi =
P

n h�n exp
�
�h�n
KT

�P
n exp

�
�h�n
KT

�
= h�

P
n n exp

�
�h�n
KT

�P
n exp

�
�h�n
KT

�
= h�

�P
n n exp (��n)P
n exp (��n)

�
; � =

h�

KT

procedendo da mesma forma que antes

hEi = h�

 
� d
d�

P
n exp (��n)P

n exp (��n)

!
Tudo que precisamos agora é calcular a somatória. Para isso note que, usando
a série de Taylor

(1� x)�1 =
1X
n=0

xn =)
1X
n=0

exp (��n) =
�
1� e��

��1
com isso

hEi = h�

 
�

d
d� (1� e

��)
�1

(1� e��)�1

!
= h�

�
e��

(1� e��)

�
= h�

�
1

e� � 1

�
=

h�

exp
�
h�
KT

�
� 1

:

Podemos então escrever

hEi = h�

exp
�
h�
KT

�
� 1

: (10)

Agora a energia média depende não apenas da temperatura, mas
também da freqüência.
O resultado acima depende de uma nova constante h, chamada a constante

de Planck, que deve ser �xada através de algum resultado experimenta. O fato
do teorema da eqüipartição da energia funcionar tão bem para temperaturas
ambientes, leva-nos a concluir que, para estas temperaturas

h� << KT

com o que

exp

�
h�

KT

�
' 1 + h�

KT
+
1

2

�
h�

KT

�2
=) 1

hEi '
1 + h�

KT +
1
2

�
h�
KT

�2 � 1
h�

1

hEi '
h�
KT +

1
2

�
h�
KT

�2
h�

=
1

KT
+

1

2K2

h�

T 2
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Ou seja, se h é uma constante com valor pequeno, em comparação as demais
quantidades do problema, esta modi�cação só se manifesta para temperaturas
muito baixas ou para freqüências muito altas, pois nos dois casos T 2 < h�.
Podemos dizer então que, quando isso não ocorre, temos um limite clássico para
a teoria, no sentido que esta reproduz os resultados da teoria antiga. Note que,
aqui, clássico não se relaciona com não-relativístico.
Voltemos agora ao problema do corpo negro. Com o resultado acima a

energia da cavidade a uma temperatura T vale

E (T; �) = hEi � (�) / h�3

exp
�
h�
KT

�
� 1

e para freqüências altas (� !1) temos

E (T; � !1) / h�3

exp
�
h�
KT

� ! 0 :

eliminando a catástrofe.

Exercise 14 Mostre que a radiação total do corpo negro é proporcional a T 4,Z 1

0

hEi � (�) d� / T 4 :

Esta é a lei de Stefan (descoberta empiricamente).

Voltemos agora ao problema do calor especí�co,

CV =
@ hEi
@T

= h�
exp

�
h�
KT

��
exp

�
h�
KT

�
� 1
�2 h�

KT 2

que quando T ! 0, cai com

lim
T!0

@ hEi
@T

! h� exp

�
� h�

KT

�
h�

KT 2
! 0 :

Vemos assim como a discretização da energia resolve os dois problemas apresen-
tados. Na verdade, a imposição desta discretização (diferente do que �zemos)
foi a proposta original de Planck para resolver o problema da catástrofe.
O resultado acima sobre a quantização dos níveis de energia para o corpo

negro nos indica que as paredes do nosso reservatório só emitem e absorvem
pacotes de energia h�. Estes pacotes, chamados de quanta, levaram a idéia de
que a radiação é composta por quantas de luz, ou fótons.
Entretanto, este resultado não se aplica só ao corpo negro, mas é como se,

por alguma razão, todo sistema só tivesse acesso a certos níveis de energia. Ou
seja, mesmo que um sistema possa assumir dois níveis de energia E1 < E2, por
alguma razão existem níveis de energia entre E1 e E2 que são proibidos para o
sistema.
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Pense no caso geral de uma partícula livre. Neste caso toda a energia da
partícula é cinética. Assim, se o resultado acima se aplica a todos os sistemas
físicos, existem certos valores de velocidade (ou de momento) proibidos para a
nossa partícula. Ou seja, a nossa partícula tem velocidade v1, para certos "cu-
tucões" você não consegue transferir momento para esta partícula, pois existem
velocidades que ela não pode ter!
Voltaremos a fórmula

En = h�n

quando tratarmos o problema do oscilador harmônico quântico.

Remark 15 Mas como os resultados (ou a hipótese) acima está relacionado
com o calor especí�co e com o teorema da eqüipartição de energia?

Imagine que uma partícula num mínimo de potencial efetue movimentos os-
cilatórios, mas estes movimentos só possam ocorrer em múltipos inteiros de uma
certa freqüência fundamental (relacionada com as características da partícula).
Neste caso, para passar de uma certa freqüência para a seguinte o nosso oscilador
não pode receber uma quantidade qualquer de energia, mas apenas a energia
su�ciente para levá-lo de n� até (n + 1)�. Qualquer energia menor que esta
não poderá ser absorvida pelo oscilados. Assim, para energias muito baixas um
pequeno aumento na energia do ambiente (a temperatura) não altera a energia
do sistema (os osciladores) e, conseqüentemente, a variação da energia com a
temperatura, neste caso, é zero.
Com os resultados acima vemos como a hipótese de Planck salva a mecânica

estatística através da �discretização�, ou quantização, dos estados de energia do
sistema.

4 Fótons

Em sua forma original, ao que tudo indica, a hipótese de Planck nada tem a
ver com a quantização da radiação eletromagnética. Planck interpretou sua
hipótese como uma quantização apenas nos modos de vibração dos elétrons
da cavidade. Assim, a quantização da onda eletromagnética está relacionada
apenas com a quantização das oscilações dos elétrons. Com isso, a quantidade
h� liberada de um oscilador ao passar do estado de energia nh� para (n� 1)h�
estaria distribuída em toda a frente de onda eletromagnética.
Entretanto, Einstein e de Broglie tomaram um ponto de vista um tanto

mais radical (que inicialmente não foi compartilhado por Planck) de considerar,
não apenas as oscilações dos elétrons como quantizadas, mas o próprio campo
eletromagnético também seria constituído de pacotes de energia proporcionais
a freqüência.
Assim, nesta interpretação ondas eletromagnéticas com uma certa freqüência

� só podem ter uma intensidade n�h�; n 2 N. Ou ainda, a onda é constituída de
n pacotes, cada um contendo uma quantidade h� de energia. Estes pacotes, ou
quantas, de energia eletromagnética foram chamados de fótons e dão à radiação
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eletromagnética um caráter corpuscular que traz de volta uma antiguíssima
discussão da física.

4.1 Efeito fotoelétrico

Considere dois eletrodos dentro de um tubo e sujeito a uma tensão V . Quando
um dos eletrodo é iluminado com uma luz ultra-violeta, observa-se uma corrente
no circuito. Este efeito, chamado de efeito fotoelétrico, foi observado por Hertz
em 1887. Fazendo-se vácuo no tubo, veri�ca-se que a corrente continua existido,
o que indica que as cargas responsáveis por esta corrente devem vir do próprio
eletrodo (e não do gás no tubo). Experimentos posteriores (devido a Lenard),
aplicando campos magnéticos no tubo, identi�caram a carga destas correntes
como negativas e ainda a razão carga-massa destes portadores de carga. A
comparação destes valores com as medidas de Thomson da razão massa-carga
do elétron levarão a conclusão de que esta corrente era devida aos elétrons
arrancados do eletrodo.
Lenard também notou que, se a tensão fosse invertida, continuava-se reg-

istrado uma corrente até um certo valor de tensão. Assim, um grá�co da inten-
sidade de corrente pela tensão tem a forma da �gura xx. Para os valores V < 0
a tensão tenderia a frear os elétrons de forma que os elétrons mais energéticos
emitidos pelo eletrodo teriam a energia su�ciente apenas para vencer o poten-
cial Vmax indicado na �gura. Ou seja, a energia cinética máxima dos elétrons
emitidos vale:

Kmax = eVmax :

Esta energia tem de ser retirada da radiação UV. Muito cedo se realizou que
os elétrons com menos energia cinética deveriam ser arrancados das partes mais
internas do eletrodo, enquanto os de energia Kmax deveriam estar na superfície
do material.

26



O primeiro fato curioso foi observado ao se aumentar a intensidade da luz
UV. Apesar da corrente aumentar, indicado que mais elétrons estavam sendo
arrancados do eletrodo, o valor de Vmax permanecia o mesmo, indicando que
a energia máxima dos elétrons arrancados não dependia da intensidade
da fonte luminosa. De acordo com a teoria clássica do eletromagnetismo, o
elétron é arrancado do material porque passa a oscilar pelo efeito do campo
elétrico da onda. Esta oscilação depende da intensidade da onda

jEj2 / I

Assim, radiações mais intensas deveriam ser capazes de arrancar elétrons com
maior energia. Além disso, estando a radiação distribuída por toda a frente de
onda, a porção desta radiação que atinge um elétron, ou ainda um átomo do
material, não é su�ciente para arrancá-lo imediatamente. De sorte que seriam
necessárias várias frentes de onda e, conseqüentemente, um certo tempo para
que o elétron atingisse a energia necessária para escapar do matéria. Para um
raio estiado de um átomo da ordem de 10�10m, e tomando em conta a energia
da radiação UV, este tempo seria da ordem de 102 segundos. Mas a corrente
surge muito antes disso.
Temos então a proposta de Einstein. A radiação de uma onda eletromag-

nética de freqüência � é composta por vários fótons, cada um com energia h�
e bem localizados no espaço. Quando um destes fótons colide com um
elétron do material, toda esta energia é transferida (instantaneamente) para
este elétron. Assim, se um elétron precisa de uma energia �E para escapar do
material, a energia cinética do elétron arrancado vale

K = h� ��E :

O menor valor possível de �E se refere a energia de ligação dos elétrons na
superfície do matéria. Esta energia é uma característica de cada matéria e se
chama função trabalho do material W . Assim, para a energia cinética máxima
dos elétrons arrancados do eletrodo temos

Kmax = h� �W = eVmax

Esta expressão não depende da intensidade da radiação (concordando com
os dados experimentais). Mais ainda, ela nos diz queKmax e, conseqüentemente,
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Vmax, dependem linearmente da freqüência da radiação. Experimentos
realizados por Millikan com radiações de diferentes freqüências levaram aos pon-
tos mostrados na �gura xx. O prolongamento da reta permite encontrar a função
trabalho W e a inclinação da reta permite encontrar o valor da constante de
Planck. O valor obtido por este método concorda maravilhosamente bem com
o valor obtido por Planck através dos dados experimentais do espectro da ra-
diação do corpo negro. O fato de dois efeitos tão distintos concordarem tão
perfeitamente é um indício quase que certeiro de que a teoria está certa.

Remark 16 Assim, a generalização da hipótese de Planck de que, não só os
elétrons emitem pacotes de energia h�, mas estes pacotes estão localizados no
espaço como partículas, parece estar correta.
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5 Ondas e partículas

A discussão entre o caráter ondulatório ou corpuscular da luz (que a teoria
de Maxwell ampliou para qualquer radiação eletromagnética) é acirrada desde
Newton4 . Um ponto que parecia óbvio para os físicos desta época é que o
comportamento de quantidades cuja natureza é ondulatória, ou corpuscular, é
muito diferente, uma vez que as primeiras exibem uma série de fenômenos não
apresentados pelas segundas, como, por exemplo, o fenômeno da interferência.
Vamos primeiro analisar a diferença nos conceitos clássicos de ondas e partícu-

las.
Imagine a superfície de um aquário cuja metade está separada por uma

parede com duas fendas. Na parte do aquário antes da parede batemos (de
forma bem regular) na superfície da água com uma régua. Isso gerará ondas
planas, com uma certa freqüência (igual ao ritmo da régua), que chegarão até a
parede com os furos. Do outro lado desta parede temos um detector que pode
medir a intensidade da onda que chega, ou seja, ele mede a amplitude (claro que
a amplitude vai variar com o tempo, mas registramos apenas o máximo) que a
água sobe e desce (o que equivale à energia da onda). Estamos interessados, na
verdade, na razão entre a amplitude que sai dos dois furos e a amplitude
que chega até o detector. Imagine também que não há re�exão nas
paredes do nosso aquário.
Primeiro nós tampamos um dos furos (o 2), movemos o nosso detector em

toda a coordenada x e vemos o que ele registra. Como a onda é circular, para
manter a energia constante, a amplitude deve cair com o raio. Assim, o detector
registrará uma maior intensidade quanto mais próximo ele estiver do furo 1. Um
grá�co desta intensidade teria a forma I1 (x) da �gura 2-b. Se repetirmos agora
o experimento com apenas a fenda 2 aberta, o detector irá registrar a intensidade
I2 mostrada na �gura 2-b.
O que ocorre então quando os dois furos estão abertos? Neste caso a dis-

tribuição da intensidade não é tão simples. Como as duas ondas circulares
são produzidas em pontos diferentes haverá certos pontos onde a crista
de uma onda encontrará a crista da outra, se intensi�cando, e outros onde a
crista de uma encontrará o vale da outra, se anulando. Mais especi�camente,
qualquer ponto cuja diferença da distância entre os furos seja um múlti-
plo inteiro do comprimento de onda a combinação, ou a interferência,
será máxima. Para pontos onde esta diferença tenha um valor semi-inteiro
do comprimento de onda esta interferência será completamente destrutiva.
Com isso, a intensidade registrada pelo detector será como a I12 (x) mostrada
na �gura 2-c.
Vamos dar ao processo acima uma descrição mais precisa. Ao tamparmos

o furo 2 e colocarmos o detector num certo ponto x a amplitude da onda varia
com o tempo como a parte real da quantidade

A1 = h1 exp (i!t) ; h1 2 C :

4Um dos primeiros indícios da teoria corpuscular da luz é de Pierre Gassendi e da ondu-
latória de Robert Hooke, ambas de 1660.
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Figure 1: Figura 2 - Retirada de The Feynman Lectures on Physics.

A quantidade h1 é complexa para levar em conta todas as diferentes fases da
oscilação em diferentes pontos do espaço. Toda a dependência na posição está
nesta fase, ou seja, em pontos diferentes a onda oscila com a mesma freqüência,
mas com fase diferente. Pontos a mesma distância do furo estão em fase. Em
especial, para diferentes valores de x a onda terá fase diferente, pois a onda é
circular e estes pontos estão em raios diferentes

h1 = jh1j exp (i�1) ; �1 = �1 (x) :

Nesta descrição, a intensidade da onda registrada pelo detector quando o furo
2 está tampado é proporcional (não é igual, porque estamos dividindo pela
intensidade total dos furos) a

I1 / jA1j2 = jh1j2 :

O mesmo valendo para o experimento com o furo 1 tampado

A2 = h2 exp (i!t) ; h2 2 C ;

I2 / jA2j2 = jh2j2 :

Quando os dois furos estão abertos a intensidade, no mesmo ponto x acima,
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Figure 2: Figura 3 - Retirada de The Feynman Lectures on Physics.

será proporcional a

I12 / jA1 +A2j2 = jh1 exp (i!t) + h2 exp (i!t)j2 = j(h1 + h2)j2

/ jh1j2 + jh2j2 + 2 jh1j jh2j cos�
� = �(x) = �1 (x)� �2 (x)

Ou seja, toda a oscilação da amplitude I12 esta na fase das quantidades com-
plexas h1 e h2.
Se chamarmos de A a intensidade total que sai dos dois furos, podemos

escrever:
I12 (x) =

1

A

�
jh1j2 + jh2j2 + 2 jh1j jh2j cos�

�
:

Remark 17 É importante deixar claro que, nesta descrição, a onda que sai de
um furo interfere com a onda que sai do outro furo. Ou seja, quando falamos
em interferência queremos dizer sempre a interferência entre, no mínimo, duas
coisas.

O que acontece agora se �zermos um experimento semelhante ao anterior,
mas com partículas e não ondas. Imagine uma metralhadora montada num
cavalete não muito bem �xado. Na frente desta metralhadora temos uma parede
com dois furos e, depois desta parede um dispositivo capaz de coletar as balas
que passam pelo furo. Este dispositivo pode ser colocado em qualquer ponto ao
longo da parede numa posição que marcamos com a coordenada x.
O experimento é realizado colocando o detector em uma posição x, ligando a

metralhadora, em seguida desligamos a metralhadora (isso é importante), peg-
amos o detector e contamos o número de balas no seu interior. Esta quantidade,
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dividida pelo número de balas que passou pelos furos, pode ser interpretado
como a intensidade I de balas em x.
Realizamos primeiro o experimento com a fenda 2 fechada. Como os buracos

são da ordem de grandeza das balas estes as espalharão em todas as direções e
podemos esperar que estas se acumulem preferencialmente na frente do buraco
1 (ou em algum outro ponto em torno deste, devido a geometria do furo). Isso
nos daria uma intensidade registrada na forma I1 da �gura.
Se agora repetimos o experimento com a fenda 1 tampada, esperamos obter

uma intensidade I2 como a da �gura.

Exercise 18 O que acontece agora se ambas as fendas estão abertas?

Neste caso, devemos esperar que as balas se espalhem como a soma destas
intensidade

I12 (x) = I1 (x) + I2 (x) :

O que nos dá o valor de I12 mostrado na �gura. Ou seja,

Remark 19 para partículas não observamos os efeitos de interferência apre-
sentado pelas ondas.

Temos agora uma questão no mínimo curiosa:

1. É sabido desde tempos remotos que a luz apresenta o fenômeno de interfer-
ência. Quando a luz passa por um experimento de duas fendas observamos
as �guras de interferência descritas na experiência do aquário.

2. A teoria de Einstein dos fótons, bem como os dados experimentais do
espalhamento Compton e do efeito fotoelétrico, nos mostram que a radi-
ação é composta por quantidades bem localizadas no espaço, ou seja, se
comporta como partículas.

Mas, como deve ter �cado claro, ondas e partículas são coisas diferentes e
devem se comportar de forma diferente.
Este comportamento bizarro da luz de, para certos experimentos, se com-

portar como onda e, para outros, se comportar como partícula, foi chamado
de dualidade onda-partícula. Como veremos, este estranho efeito é a chave da
mecânica quântica.

5.1 Ondas de Partículas

O problema descrito na seção anterior toma uma proporção ainda maior com
a hipótese de de Broglie (apresentada em sua tese de doutorado em 1924).
Segundo está o comportamento onda-partícula (ou a dualidade onda-partícula)
não seria peculiar a luz, mas a todas as quantidades presentes na natureza.
De acordo com a hipótese de Einstein temos que a luz é composta de fótons

com energia

E = h� =) � =
E

h
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Ou, em termos do comprimento de onda,

� =
c

�
) E = h

c

�
) � =

hc

E
:

Como vimos na parte do curso sobre relatividade, se o fóton viaja a velocidade
da luz (hipótese de Einstein) este não deve ter massa, mas, por ter energia, ele
possui um momento

E2 � (cp)2 = 0 =) E = cp :

Substituindo na expressão para o comprimento de onda e uma frequência

� =
hc

E
=
h

p
; � =

E

h
:

A hipótese de de Broglie foi estender este resultado, valido para o fóton, e
a�rmar: qualquer quantidade que possua um momento p terá a ele
associado uma onda cujo comprimento vale

� =
h

p
:

O que signi�ca exatamente �ter associado uma onda�? Na época de de
Broglie isso signi�ca apenas que todas as entidades com um momento p apre-
sentariam um comportamento ondulatório, de interferência etc, correspondente
a uma onda de comprimento �. Falaremos mais sobre isso depois, mas agora
vamos ver uma conseqüência deste fato.
Se a hipótese de de Broglie é verdadeira, um elétron em movimento deve

se comportar como uma onda com o comprimento de ondas acima. Assim, se
realizarmos um experimento de dupla fenda (ou experimento de Young5) com
elétron, devemos observar uma �gura de interferência. Este experimento foi
feito e esta �gura foi observada!
O experimento original realizado envolve o espalhamento de elétrons pelas

diferentes camadas de um cristal, mas experiências mais modernas são bem mais
próximas a do experimento de Young.
Para descrever este experimento você deve imaginar algo como a nossa ex-

periência com a metralhadora. Ou seja, existe um dispositivo que emite elétrons
(e.g., um �o aquecido), estes elétrons são atirados com uma certa velocidade con-
tra uma chapa com furos (e.g., através de um campo elétrico) e, ao passarem
pelo furo, são coletados por algum detector. Temos então uma intensidade I de
elétrons no detector. Se os elétrons se comportarem como partículas, devemos
esperar a intensidade

I12 = I1 + I2 ; (11)

igual a da metralhadora. Já se eles se comportarem como ondas, devemos
esperar uma intensidade

I12 / jA1 +A2j2 ; (12)

5Thomas Young, 1800.
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igual a das ondas no aquário. O fato é que, se o diâmetro e a distância
entre os furos for da ordem de grandeza do comprimento de onda
dos elétrons emitidos, realmente uma �gura de interferência (12) é
observada!
Temos aqui algo muitíssimo mais curioso:
No experimento das ondas no aquário, temos que a onda plana inicial, ao

passar pelos furos, cria duas outras ondas e estas se interferem. Ou seja, é
a interferência de uma onda com a outra. Entretanto, em experimentos com
elétrons é possível obter uma intensidade muito pequena do feixe. De sorte
que é possível garantir que apenas um elétron seja emitido, por exemplo, num
intervalo de alguns segundos.
Neste caso, apenas um elétron passa pelos furos de cada vez. Estes elétrons

se acumulam na parede com o detector formando uma �gura de interferência. Se
o elétron bateu na parede antes do próximo ser lançado, com o que ele interferiu
para temos uma �gura de interferência? Mais ainda, é possível colocar detectores
para saber por qual fenda o elétron passou. Ao colocarmos estes detectores,
podemos garantir que o elétron passou apenas por uma das fendas (i.e., diferente
das ondas, não detectamos uma parte dos elétrons em cada fenda). Mas, sempre
que colocamos estes detectores (e podemos com isso garantir que o elétron é
uma partícula) a �gura de interferência desaparece e passamos a observar uma
intensidade (11) igual a das balas da metralhadora. Por que o elétron muda
o seu comportamento dependendo da nossa observação. Discussões deste tipo
estarão presentes em todo o nosso curso.
Uma vez que a hipótese acima uni�ca o comportamento de todas as entidades

na natureza, podemos agora descrever de forma, num certo sentido, equivalente
o nosso experimento com ondas e com balas, i.e., partículas. Ou seja, tanto
as ondas como as partículas possuem uma onda associada que descreve o seu
comportamento. Mas como descrever então as duas �guras de intensidade difer-
ente? Imagine então um emissor (uma metralhadora) que atira partículas (e.g.,
elétrons) ou fótons com comprimento de onda e freqüência

� =
h

p
; � =

E

h

Ambos são agora descritos por como uma onda que vamos supor na forma

A = h exp (i!t) ; h 2 C

lembrando que a fase de h, que depende de � é diferente em cada ponto do
espaço, � = � (x). Quando esta onda atinge os dois furos temos o comportamento
peculiar às ondas de gerarem duas novas ondas em cada furo (como descrito no
caso das ondas no aquário)

A1 = h1 exp (i!t) ; h1 2 C
A2 = h2 exp (i!t) ; h2 2 C

onde, por terem a sua fonte em pontos distintos, cada hi possui uma fase �i
diferente. Onde chamamos de hi a amplitude da onda i. Separamos a nossa
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onda desta forma porque estamos interessados no seu comportamento num de-
terminado ponto x. Isto é um comportamento ondulatório, i.e., ao assumirmos
que uma quantidade se comporta como uma onda, estamos dizendo que este
comportamento existe. Entretanto você não deve pensar que o elétron
se dividiu em dois, cada um representando uma das ondas do furo,
nem que ele passou pelos dois furos. A interpretação do que signi�ca esta
divisão da onda em duas é um problema central em mecânica quântica. Como
veremos, a interpretação deste efeito é o que separa a chamada antiga da nova
mecânica quântica. Mas voltemos para as nossas ondas.
(Soma das intensidades)
A intensidade de cada onda no ponto x, quando um dos furos está tam-

pado, é proporcional a
Ii / jhij2

(lembre que Ii tinha a mesma forma para ondas e balas). Agora, supondo
que, ao �m da experiência, você observou uma �gura de interferência, i.e., você
observou I12 da �gura xx, isso signi�ca que a intensidade �nal é proporcional à

I12 / jh1 + h2j2 (13)

Suponha agora que, por alguma razão, você não observou uma �gura de in-
terferência, i.e., você observou uma intensidade I12 como a da �gura xx, isso
signi�ca que esta intensidade é proporcional a soma das intensidades:

I12 / jh1j2 + jh2j2

Assim, a mesma descrição permite obter os dois tipos de comporta-
mento. Ou seja:

1. quando as entidades se comportam como ondas a intensidade �nal é o
módulo quadrado da soma das amplitudes (quantidades complexas),

2. mas quando se comporta como partículas, a intensidade �nal é a
soma dos módulos quadrados das intensidades.

A razão da nossa entidade se comportar de uma ou outra forma está rela-
cionado com uma série de características do experimento, e.g., o diâmetro e a
separação dos furos em relação ao comprimento de onda. Além das possíveis
interferências que possamos causar no sistema (ou outros mistérios que surgirão
com a interpretação da nova MQ). Os detalhes de quando devemos esperar um
ou outro comportamento serão discutidos nas seções seguintes.

6 Pacotes de ondas

Uma onda, e.g., na direção x e de comprimento � está espalhada por toda a
direção x. Mas uma partícula, e.g., um elétron, ocupa uma região �nita do
espaço. Como então compatibilizar o comportamento ondulatório com o de
uma partícula?
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A idéia aqui, que vai sofrer algumas modi�cações no futuro, é que é possível
se atenuar a intensidade de uma onda através da superposição de outras ondas.
Por exemplo, considere duas ondas de mesma amplitude, uma de número de
onda k e outra com número de onda k +�k, com freqüência, respectivamente
� e � +��. A sobreposição destas ondas nos dará

 1 = sin (kx� !t) ;  2 = sin ((k +�k)x� (! +�!) t) ;
 =  1 +  2 = sin (kx+ !t) + sin ((k +�k)x+ (! +�!) t) ;

usando ago

sinA+ sinB = 2 cos
1

2
(A�B) sin 1

2
(A+B)

temos

 (x; t) = 2 cos
1

2
(�!t��kx) sin

�
(kx� !t) + 1

2
(�kx��!t)

�
;

considerando
kx� !t >> �kx��!t ;

podemos escrever

 (x; t) = 2 cos
1

2
(�!t��kx) sin (kx� !t)

ou seja, para um tempo �xo, e.g., t = 0, temos

 (x; 0) = 2 cos
1

2
(�kx) sin (kx)

como
�k << k

a nossa onda oscila com uma freqüência ! maior (igual a da onda original), mas
toda ela tem uma amplitude modulada por �!.
Desta forma, podemos atenuar a onda em alguns pontos do espaço. Se

continuarmos este processo somando uma in�nidade de ondas, podemos obter
um pacote de ondas concentrado em apenas uma região do espaço. Este processo
é o mesmo de tomar a decomposição em série de Fourier da onda acima.
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Remark 20 Podemos obter uma onda localizada numa certa região do espaço
através de um pacote de ondas.

(Velocidade de grupo)
Uma onda se move com velocidade V = �=k. Entretanto, quando trabal-

hamos com a combinação de um grupo de ondas formando um pacote, temos
também a velocidade de movimento do pacote como um todo. Lembre-se que
cada onda tem uma velocidade e a velocidade do pacote não igual a velocidade
de nenhuma destas ondas individualmente. Além disso, não estamos supondo
que o pacote mantém a sua forma com o tempo. Ou seja, como as ondas têm
velocidades diferentes o pacote pode se deformar (se espalhar, ou se contrais)
com um tempo, mas continua sendo um pacote e estamos falando da velocidade
do movimento deste pacote. Esta velocidade é chamada de velocidade de grupo
g e está relacionada com a velocidade da envoltória que modula nosso pacote.
Voltando ao nosso exemplo anterior de duas ondas temos

 (x; t) = 2 cos
1

2
(�!t��kx) sin

�
(kx� !t) + 1

2
(�kx��!t)

�
:

Se seguirmos a velocidade da primeira crista, ou do primeiro nó, temos que neste
ponto o cosseno tem seu valor máximo (igual a um), ou seja,

1

2
(�!t��kx) = 0 =) x

t
=
�!

�k
= 2�

d�

dk
= g

usando
k =

2�

�
; ! = 2�� ;

temos que a primeira, parte do produto (que é a envoltória da nossa onda)
possui uma velocidade

g =
d�

dk
;

37



usando
2�

k
= � =

h

p
; � =

E

h
:

temos

g = 2�
d�

dk
=
dE

dp

Usando agora a relação relativística

E2 � (pc)2 =
�
mc2

�2 ) 2E dE = c22p dp

temos
g = c2

p

E
:

Usando as expressões da energia e do momento relativístico

E = c:p0 =
mc2q
1� u2

c2

; p = pi = m�i

onde u é a velocidade da partícula de massa m, temos

g = u

ou seja, a velocidade de grupo é igual a velocidade u da partícula.

Exercise 21 Repita o cálculo acima para o caso de fótons (m = 0) e mostre
que g = c.

Assim, uma quantidade localizada no espaço (uma partícula) pode ser vista
como um pacote de ondas se movendo com a velocidade de grupo (mas esta
interpretação será alterada no futuro).
Mas se a nossa �partícula� é formada por uma in�nidade de ondas com

freqüências e comprimentos de número de onda diferentes e sabemos que

p =
h

�
=

h

2�
k ; E = h� :

qual é a�nal o momento e a energia da nossa onda? Esta é mais uma
das questões centrais da mecânica quântica.
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6.1 Incertezas

Voltando então ao problema dos nossos pacotes de onda, resta-nos entender
como as várias freqüências e comprimentos de onda presentes no pacote se rela-
cionam com o momento e a energia da partícula. Um resultado muito conhecido
em problemas envolvendo pacotes de onda é que o pacote não possui um com-
primento de onda de�nido, mas sim todo um range de comprimentos que varia
de � a �+�� (ou k a k+�k). Da mesma forma, usando a relação de de Broglie

p =
h

�
=

h

2�
k ;

podemos a�rmar que a partícula associada ao pacote não possui um momento
determinado, mas que seu momento está dentro do range entre

p e p+�p

Entretanto, sempre que a partícula interage com algo transferindo
momento, e.g., num problema de espalhamento, esta transfere um momento
bem de�nido. O que indica que, dos valores no range acima, apenas um
determinado valor se manifesta quando observamos a interação do
pacote em algum experimento.
Na velha mecânica quântica este fenômeno foi explicado como se, quando

observado, a entidade perdesse seu comportamento ondulatório e agisse como
uma partícula de posição e momento bem de�nidos. Observe que o mesmo
acontece no problema de espalhamento de duas fendas, mesmo quando temos
a formação da �gura de interferência. Cada elétron, ou fóton, é detectado
numa posição especí�ca, com momento e energia bem determinados. Mesmo
que, ao passar pelas fendas, estes apresentem um comportamento puramente
ondulatório (permitindo a interferência entre duas ondas). Assim, mais uma
vez, na interpretação da velha mecânica quântica, as entidades, quando não
observadas, se comportam como ondas (espalhadas numa certa região do
espaço e com momento dentro de um range), mas, quando observadas, toda
esta região se concentra numa área compatível com as dimensões das partículas
associadas, ou ainda, no caso de elétrons e fótons, toda a região da onda se
contrai, ou colapsa, num único ponto e todo o seu range de momento
colapsa num único valor. Este fenômeno foi chamado de colapso da função
de onda.
Assim, a todo pacote de onda temos associada um range de valores do mo-

mento que, ao ser observada a partícula, nos dará um valor especí�co. Dizemos
então que a partícula associada a onda possui um (único) momento, mas este
valor possui uma incerteza dentro do range

p e p+�p

Ou ainda, quando uma partícula é descrita por um pacote de ondas, o momento
associado ao seu comportamento corpuscular possui uma incerteza dento dos
valores acima.
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O mesmo ocorre com a manifestação da posição do comportamento corpus-
cular da entidade. Um pacote de onda, como o da �gura xx, se estende por
uma região do espaço geralmente muito maior que as dimensões da partícula a
ele associada. Dizemos então que, quando este pacote colapsar, o caráter cor-
puscular da partícula poderá se manifestar em toda a região �x. Ou ainda, a
posição da partícula possui uma incerteza �x.
Assim, a toda a entidade está associada um pacote de onda, que, ao ser ob-

servado, irá colapsar numa partícula. Antes deste colapso, a partícula associada
ao pacote possui uma incerteza �x em sua posição e �p em seu momento.
Se usarmos o exemplo simples do nosso pacote de duas ondas senoidais

 (x; t) = 2 cos
1

2
(�!t��kx) sin

�
(kx� !t) + 1

2
(�kx��!t)

�
, podemos estimar a espessura de um dos pacotes como

 
�
x1 =

�

�k
; 0
�
= 2 cos

1

2

�
�k
� �

�k

��
sin (kx) = 0

 

�
x2 =

2�

�k
; 0

�
= 2 cos

1

2

�
�k

�
2�

�k

��
sin (kx) = 0

com o que temos

�x = x2 � x1 =
�

�k
=) �x�k = � :

Este resultado pode ser generalizado para um conjunto de in�nitas ondas for-
mando um pacote verdadeiramente concentrado. Utilizando resultados obti-
dos com as desigualdades das transformadas de Fourie (uma conseqüência do
chamado teorema de Plancherel) é possível obter a desigualdade

�x�k � 1

2

Não vamos nos preocupar aqui com este desenvolvimento matemático, pois no
futuro obteremos o mesmo resultado através de argumentos mais simples e, num
certo sentido, mais gerais.
Usando agora a relação de de Broglie

p =
h

2�
k =) �k =

2�

h
�p

temos

�x�p � 1

2

h

2�
=) �x�p � ~

2
; ~ =

h

2�

com ~ (agá-barra) uma constante introduzida por Dirac. Este resultado repre-
senta um caso particular de um desenvolvimento (devido a Dirac) que veremos
no futuro e é conhecido como relação de incerteza de Heisenberg.
Em especial, observe que se não há incerteza no número de onda, nossa

partícula é descrita apenas por uma única onda que, conseqüentemente, estará
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espalhada em todo o espaço. Ou seja, uma partícula de momento bem de�nido
tem a incerteza na posição in�nita.
Relações semelhantes podem ser derivadas quanto estudamos o range de

freqüências do pacote. Neste caso temos uma relação entre o tempo e a energia
do sistema:

�E�t � ~
2

Exercise 22 Usando
�t�! � 1

2

obtenha a relação acima.

Esta relação é um pouco mais difícil de ser interpretada e, por isso, voltare-
mos a ela apenas quando estudarmos alguns exemplos concretos. Uma analogia
(talvez) útil seria a a�nação de um instrumento musical. A soma de duas fre-
qüências próximas produz o efeito de batimento, ou seja, se duas freqüências
muito próximas são tocadas juntas ouvimos uma variação na intensidade do
som. Quanto mais as freqüências se aproximam maior o intervalo entre os picos
desta variação. Isso é usado para a�nar um instrumento com uma freqüência
padrão. Quando o tempo é longo, o instrumento está a�nado. Entretanto, para
garantir que a freqüência seja exatamente a desejada, precisaríamos garantir
que o tempo do batimento é in�nito. Neste sentido, quanto maior a incerteza
na energia de um sistema, por exemplo entre dois níveis de energia, maior será
a instabilidade do sistema e, para garantirmos que o sistema está num nível de
energia bem de�nido, teríamos de veri�car que jamais haverá transição entre os
dois níveis.
A relação acima representa uma das maiores diferença entre a mecânica

quântica e toda a física anterior. Estes conceitos de incertezas em quantidades
físicas já eram utilizados em várias teorias anteriores, como, por exemplo, a
mecânica estatística. Mas, neste caso, a incapacidade de se observar com pre-
cisão as características do sistema estavam em alguma limitação prática. Por
exemplo, em mecânica estatística o grande número de constituintes dos sistemas
físicos torna impraticável a aplicação da mecânica clássica como o desenvolvi-
mento de cada ente. Assim, estas teorias trabalham com médias sujeitas a
desvios. Entretanto, o caráter da incerteza da MQ é inerente a própria teoria.
Ou seja, não é possível se determinar com precisão absoluta a posição e o mo-
mento de qualquer entidade física. Conseqüentemente, não apenas estes valores,
mas toda a evolução temporal da entidade (que na mecânica é uma conseqüên-
cia da posição e momento) possuirá também uma incerteza. Não sabemos o
estado �nal de nenhum sistema, mas apenas intervalos de valores onde ele pode
se encontrar. Este comportamento pode ter duas interpretações. Na primeira
o sistema possui um valor bem de�nido de posição e momento, mas nos é per-
mitido conhecer estes valores (como se estes valores estivessem �escondidos�no
sistema). Neste caso é como se a partícula existisse, mas não fossemos capazes de
olhar para ela. Na segunda, estes valores realmente não existem bem de�nidos
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em nenhuma entidade física. Neste caso, é como se a partícula realmente não
existisse enquanto não olhamos para ela.
A defesa dos pontos de vista acima (ou de algo parecido com eles) gerou

uma verdadeira ruptura entre os defensores e fundadores da MQ. Einstein, um
grande defensor do primeiro ponto de vista chegou a dizer coisas como �então
a lua não está lá quando eu não estou olhando pra ela�. Um ponto ainda
mais importante sobre estes dois pontos de vista é que, a primeira vista, eles
podem parecer apenas diferenças �losó�cas. Entretanto, em 1964, John Stewart
Bell apresentou meios quantitativos que permitiriam, através de experimentos,
veri�car qual destes pontos de vista correspondia com o comportamento da
natureza. Mas isso é uma outra história...

7 �Interpretação� física da relação de incerteza

Uma tentativa de se visualizar a razão para a existência das relações de incerteza
é o chamado microscópio de Bohr. Neste exemplo tentamos visualizar uma
partícula num microscópio. Isso é feito iluminando a partícula e estudando a luz
espalhada. Entretanto, os fótons que estamos emitindo para esta observação irão
espalhar a nossa partícula, de sorte que a nosso interferência poderá invalidar a
medida. Podemos diminuir este espalhamento usando fótons menos energéticos.
Mas, neste caso, estes terão um comprimento de onda muito grande, de sorte
que a onda associada ao fóton terá uma região de interação muito grande e será
espalhada se a partícula estiver em qualquer ponto desta região. Assim, neste
caso perturbamos pouco o momento da partícula (transferindo pouco momento),
mas temos uma incerteza muito grande na posição desta partícula. Se, por
outro lado usamos fótons de freqüência muito alta (e curto comprimento de
onda), podemos saber com precisão onde o elétron estava, mas o fóton muito
energético espalhará a partícula introduzindo uma grande incerteza no momento
da nossa medida.
Como um exemplo mais quantitativo, considere uma partícula se movendo

livremente na direção x. Suponha que no instante t = 0 sabemos que a partícula
está numa certa região �x0. Com isso, a relação de incerteza nos diz que a
incerteza na velocidade desta partícula vale (no mínimo)

�x0�px =
~
2
=) �vx =

~
2m�x0

Assim, depois de um tempo t, a incerteza na posição da partícula será:

�x = t�vx =
~t

2m�x0

Vemos então que �x é inversamente proporcional a �x0, ou seja, quanto mais
localizamos a partícula num instante, menos saberemos da sua posição �nal.
Além disso, esta incerteza cresce com o tempo. Ou seja, o pacote que descreve
a nossa partícula livre se espalha com o tempo. Observe então que quanto
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mais especi�camos a condição inicial do nosso sistema, menos sabemos da sua
evolução no tempo. Isso está em completo desacordo com a mecânica clássica.
Continuando com o exemplo acima. Se a�rmamos que a partícula se move

na direção x, estamos a�rmando que sua velocidade na direção y é zero. Con-
seqüentemente, esta partícula possui uma incerteza in�nita na posição y. Este
seria o comportamento de uma onda plana se propagando na direção x. Suponha
então que esta onda (que é a nossa partícula) incide sobre um colimador. Ou
seja, ela passará por uma fenda de espessura �y muito estreita.
Assim, após passar pelo colimador, teremos uma incerteza �nita na posição

da partícula na direção y. Entretanto, o comportamento ondulatório acarretará
numa difração pelo furo. Pela ótica geométrica sabemos que o primeiro mínimo
da �gura ocorrerá em

�y sin � = �

Assim a partícula será de�etida num ângulo entre � e ��. Desta forma, após
passar pela fenda a partícula adquiriu uma incerteza no momento entre �py e
py. Como o momento na direção y era zero e agora ele pode ir até py temos:

py = p sin � =) py = p
�

�y
= �py

usando a relação de de Broglie p = h=� temos

�py =
h

�

�

�y
=) �py =

h

�y
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Figure 3: Considere qualquer ponto, digamos 2k, igualmente espaçado no inter-
val da abertura, então haverá de 1 até k pontos acima e de k+ 1 até 2k pontos
abaixo. Quando a sinT = �, as ondas 1 e k + 1 irão se cancelar e o mesmo
ocorrerá para as ondas 2 e k + 2 etc. Assim, neste ângulo, todas as ondas se
cancelam.
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O que concorda com o limite imposto pela relação de incerteza.
A descrição acima nos mostra o efeito, acentuado por Bohr e Heisenberg, de

que a nossa observação altera os fenômenos físicos. Neste sentido, a relação de
incerteza é uma manifestação da nossa interferência. Se, numa experiência de
dupla-fenda, tentarmos detectar por qual fenda o elétron passou, nós interferi-
mos no sistema e destruímos a �gura de interferência. Ou seja, descrição, temos
um elétron descrito por uma função de onda a qual pode ser difratada e causar
(por ser larga o su�ciente) interferência entre suas diferentes partes que atrav-
essam as diferentes fendas. Mas quando tentamos olhar para este elétron (com
um sensor qualquer) causamos o colapso desta função de onda numa partícula,
fazendo com que apenas o caráter corpuscular do elétron se apresente. Dentro
de toda esta descrição, foi a nossa interferência no sistema que causou o colapso
da função. A maioria dos livros coloca esta relação de causa e efeito como a
explicação física das relações de incerteza e do comportamento onda-partícula.
Entretanto, adiantando um pouco a interpretação da nova MQ, hoje nós

sabemos que esta explicação não é totalmente satisfatória (ou mesmo verdadeira).

7.1 Espalhamento de um único elétron

Primeiro vamos tentar entender porque é razoável supor que o elétron, ou o
fóton, é uma partícula. Ou seja, que o comportamento ondulatório apresentado
pelo elétron não se refere a uma onda no sentido físico (algo que carrega alguma
forma de energia). Em primeiro lugar temos o fato descrito que ao colocarmos
detectores no experimento de duas fendas sempre detectamos a entidade em
apenas uma das fendas e não detectamos absolutamente nada (nenhuma forma
de energia) na outra fenda.
Vamos agora preparar um experimento de duas fendas com um único elétron.

Neste experimento preparamos a fonte para emitir um único elétron, o fazemos
passar através de um anteparo com duas fendas e o detectamos no �nal. Bem,
por ser apenas um elétron não esperamos ter nenhuma �gura de interferên-
cia. Imagine ago que preparamos várias cópias deste experimento, exatamente
iguais, e os enviamos para cientistas nas mais diferentes partes do mundo, ou
do universo. Cada cientista, ao receber o experimento, ira acioná-lo e registrar
o ponto onde a partícula caiu. Em seguida ele pegará este dado e nos envia de
volta o resultado da medida.
Depois de algum tempo, tendo recebido os dados de todos os experimentos,

nós os plotarmos em um único grá�co. O que obtemos com isso: uma �gura de
interferência!

Remark 23 Observe que não importa quando cada cientista realize o experi-
mento, tudo que importa é que todos sejam iguais.

Imagine agora que cada cientista colocou um detector para saber, por qual
fenda o elétron passou. Neste caso, como seria de se esperar, não teremos
nenhuma �gura de interferência. Ou seja, a medida interferiu no sistema e
destruiu a �gura de interferência.
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Imagine agora que todos �zeram o experimento sem trapacear (sem tentar
detectar o elétron). Mas uma parte deles (digamos uns 60%) não nos enviou os
dados. O que acontece com a �gura neste caso? Neste caso teremos uma menor
intensidade no número de elétrons detectado em cada ponto, mas, mesmo assim,
continuaríamos observando a �gura de interferência. Podemos ainda imaginar
que, depois de digitados os dados no computador, um problema no HD nos fez
perder 60% dos dados. Plotando os dados que não se perderam ainda temos a
nossa �gura.

Remark 24 Ou seja, podemos jogar fora uma boa parte dos nossos dados sem
comprometer em nada a �gura.

Imagine agora o seguinte variante. Cada cientista escolheu aleatoriamente
uma das fendas e colocou um detector apenas em uma fenda. Ao realizar o
experimento este cientista pode ter ou não detectado algo. Entretanto, mesmo
que ele não tenha detectado absolutamente nada ele sabe por que
fenda o elétron passou. Ou seja, se ele não detectou o elétron na fenda onde
colocou o detector, é porque ele passou pela outra fenda. Feito isso, apenas
os cientistas que não detectaram nada nos enviam os seus dados. Assim, nós
recebemos apenas os dados dos cientistas que não in�uenciaram na trajetória
do elétron. Ou seja, neste caso não podemos dizer que o elétron foi espalhado
por nada emitido pelo nosso detector. De nenhuma forma interagimos com o
elétron, mas sabemos exatamente por qual fenda cada elétron passou. Desta
forma, novamente perderemos uma parte dos dados (digamos 60%). Mas o que
ocorre agora se plotarmos os dados? A �gura de interferência foi destruída!
Resumindo, nós sabemos que o elétron é uma partícula, porque quando o

detector não detectou o elétron ele também não detectou nada (não detectou
a presença de nenhuma onda) e não interagimos com esta partícula. E mesmo
assim destruímos a �gura de interferência.

7.2 A verdade (pelo menos até agora)

Vamos primeiro fazer uma breve retrospectiva. Em 1901 Planck apresentou
seu trabalho solucionando o problema da radiação do corpo negro. Neste
trabalho surge a estranha idéia da energia dos osciladores (elétrons) poder as-
sumir apenas valores separados por intervalos discretos. Como se, de alguma
forma, o movimento destes elétrons não tivesse uma forma contínua.
Esta mesma idéia está por trás do problema do calor especí�co, onde, como se
por conseqüência da quantização dos níveis de energia, os graus de liberdade não
fossem mais acessíveis para energias muito baixas. O movimento das coisas
não se apresentava de forma contínua em escalas muito baixas de ener-
gia. Em seguida, 1905, temos a explicação de Einstein do efeito fotoelétrico,
nesta explicação, a radiação (quantizada por Planck) emitida por cargas em
movimento, não apenas tinha uma quantidade discreta de energia, mas
também estava localizada numa região �nita do espaço. Esta inter-
pretação deu a luz, que até então era tratada como uma onda, um caráter
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corpuscular. Temos então o curioso efeito da dualidade onda-partícula da
luz. O espalhamento Compton, veri�cado em 1922, corroborou a hipótese de
Einstein.
As coisas se tornam ainda mais estranhas com a hipótese de de Broglie, em

1925, de que o comportamento dual onda-partícula, não era uma peculiaridade
da luz, mas sim de todas as entidades da natureza. Temos então a idéia das
�ondas de matéria�. Todas as coisas então possuem um comportamento ondu-
latório, mas, ao serem detectadas, comportam-se como partículas. A hipótese
de de Broglie foi comprovada em 1927 no experimento de Davisson-Germer
através do espalhamento de elétrons por cristais.
Um grande problema para esta nova teoria é a interpretação do que sig-

ni�ca �sicamente a função de onda associada às partículas. Por não transportar
nenhuma forma de energia, esta onda certamente não poderia ser reconhecida
como uma onda no sentido ordinário da física. Como veremos adiante, a teoria
evoluiu muito, no sentido de fazer várias previsões que foram con�rmadas exper-
imentalmente e explicar uma série de dados até então inexplicáveis. Todos estes
resultados foram obtidos a partir do modelo atômico de Bohr (1913), e do
desenvolvimento de duas formulações independentes de como este novo conceito
de �ondas de matéria� deve ser aplicado. Estas formulações foram propostas
por Schrödinger, em 1926, e a outra por Heisenberg, em 1927. Mas todos
estes resultados e formulações não foram su�cientes para elucidar o mistério do
signi�cado físico da função de onda.
As relações de incerteza de Heisenberg, apresentadas em 1925, per-

mitiram quanti�car quando deveríamos esperar um comportamento ondulatório
ou corpuscular das entidades físicas. Se a incerteza na posição �x é pequena, a
entidade estará localizada no espaço e se comportará como um corpúsculo. Já
quando a incerteza no momento �p é pequena, a entidade não estará localizada
no espaço e se comportará como uma onda. Entretanto, estas relações não ex-
plicavam porque, por maior que fosse a incerteza na posição, a entidade
sempre era detectada numa região. Ou seja, qual o mecanismo do colapso
da função?
As idéias de Niels Bohr e Heisenberg sobre as incertezas inerentes nos proces-

sos de detecção das partículas (quando falamos partículas, estamos dizendo qual-
quer coisa) remetem naturalmente as idéias de medida de posição e velocidade
da mecânica estatística e, naturalmente, a idéia de probabilidades. Mas foi ape-
nas em 1927 que Max Born apresentou o que é considerado hoje a correta
interpretação da função de onda. O postulado de Born a�rma que:

� a intensidade da função de onda associada à partícula representa a prob-
abilidade da partícula ser detectada naquela região do espaço.

Ou seja, se  (x; y; z) é um pacote de onda associado a uma partícula (lembre
que a intensidade é proporcional ao módulo quadrado da função de onda) então

j (x; y; x)j2 dx dy dz = j j2 dV ;

é a probabilidade da partícula ser detectada no volume dV .
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Dentro desta interpretação a função de onda associada à partícula perde todo
o seu caráter físico, no sentido de não estar relacionado com o transporte
de nenhuma quantidade mensurável. Ou seja, não é possível se medir, ou
observar, diretamente a função de onda. Além disso, uma vez que partículas
podem ser observadas e preservam a sua �realidade física�, no sentido usual de
serem detectadas, esta interpretação privilegia a idéia de que as entidades físicas
em todos os processos são partículas.
Sendo as ondas a probabilidade de se encontrar a partícula em algum lu-

gar (usaremos a partir daqui esta linguagem). Esta interpretação elimina o
problema do colapso da função de onda, mas, obviamente, temos ainda de
encontrar um �sentido físico�para os fenômenos de interferência causados por
esta função de onda. A�nal, como algo que não transporta nenhuma quanti-
dade física (momento, energia etc) pode interferir no comportamento das quan-
tidades físicas. Este problema está diretamente relacionado com a formulação
da MQ proposta por Feynman, em 1948. Voltaremos a este problema quando
tratarmos especi�camente da hipótese de Born, ou da chamada Interpretação
de Copenhague. Só é importante ter em mente que uma boa parte do desen-
volvimento a seguir foi feito antes desta interpretação. Mas, mesmo que seus
criadores não tivessem esta interpretação em mente (ou mesmo não a aceitassem
posteriormente), tudo se torna bem mais fácil de entender se, desde já, seguirmos
as idéias de Born.
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8 O átomo de Bohr

�...How then do they manage with these incorrect equations? These equations
lead to in�nities when one tries to solve them; these in�nities ought not to be
there. They remove them arti�cially.... Just because the results happen to be in
agreement with observations does not prove that one�s theory is correct. After
all, the Bohr theory [of the hydrogen atom] was correct in simple cases. It gave
very good answers, but still the Bohr theory had very wrong concepts.�(P.A.M.
Dirac, The inadequacies of quantum �eld theory.)
A idéia de que os materiais eram compostos por átomos (no sentido de

quantidades elementares) já estava bem estabelecida desde 1800. O principal
desenvolvimento da hipótese atômica está nos trabalhos de J. Dalton de 1804. A
hipótese de Avogadro (1811): "Volumes iguais de gases diferentes à mesma tem-
peratura e pressão contêm o mesmo número de moléculas", permitiu estabelecer
a razão entre o peso atômico de diferentes substâncias. O número de molécu-
las num volume padrão pode ser determinado experimentalmente, por exemplo,
através de experimentos com o movimento browniano (Einstein, 1905?).Através
de experimentos com gases, os químicos Thomas Thomson e J. Dalton já haviam
realizado a medida do chamado peso atômico de vários elementos. Ou seja, pela
de�nição da época, quantas vezes o elemento era mais pesado que uma sub-
stância padrão (hidrogênio, 1=16 do O, 1=12 C etc). Assim, a química até 1860
já tinha uma boa idéia do peso dos átomos. Experiências realizadas por físicos
(e.g., Hertz) em meados de 1900 mostraram que partículas carregadas poderiam
se arrancadas de materiais, por exemplo, pelo efeito fotoelétrico ou a ionização
de gazes. Através de medidas destas cargas J.J. Thomson veri�cou que elas
eram negativas e mediu sua razão carga-massa. Reconheceu-se então que estas
partículas arrancadas eram idênticas e foi dado a elas o nome de elétrons6 .
Outros experimentos, como o de Millikan, mediram a carga destas partículas

e, através da razão carga-massa de Thomson, determinou-se então a massa do
elétron. O fato dos materiais serem normalmente neutros levou a conclusão de
que os átomos deveriam ser compostos de cargas positivas e negativas. E a
pequena massa dos elétrons, em relação à massa dos átomos, levou a conclusão
de que as cargas positivas deveriam ser as responsáveis por esta massa. O
próprio tamanho dos átomos pode ser estimado através do número de Avogadro
(sabendo-se o número de átomos num volume e a sua massa), o que dava valores
da ordem de 10�10m ou 1Å.

Problem 25 Mas como estariam estas cargas distribuídas dentro do átomo?

Um dos primeiros modelos desta distribuição foi proposta por Thomson.
Neste modelo toda a carga positiva estaria distribuída uniformemente dentro
de uma esfera do tamanho do átomo e os elétrons seriam pontos de carga neg-
ativa incrustados, como passas, neste pudim de carga positiva. Temos então
o chamado modelo do pudim de passas. Entretanto, em 1911, E. Rutherford,
realizando experimentos de espalhamento mostrou que este modelo não seria

6Thomson recebeu em 1906 o prêmio Nobel de Física pela descoberta do elétron.
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capaz de explicar os dados experimentais. Rutherford atirou partículas alpha
(núcleos de hélio), obtidos no decaimento natural de elementos radioativos, con-
tra �nas folhas de ouro. As partículas eram espalhadas, mas sua energia não
se alterava. Indicando que nenhuma força dissipativa (considerável) entraria
no processo. Ou seja, mesmo que as partículas entrem no pudim, o espal-
hamento deve ser causado apenas por forças coulombianas. Entretanto, se os
átomos fossem realmente um pudim estas partículas seriam espelhadas por todo
o átomo.As partículas não espalhadas devem passar nas regiões (neutras) entre
os átomos. E ao entrarem na região do pudim apenas a carga efetiva dentro
do volume da seção de choque seriam responsáveis pelo espalhamento. Mas o
ângulo de espelhamento observado era grande demais, mostrando que a carga
positiva deveria estar concentrada numa região bem menor que o
átomo. Ele concluiu que o espalhamento era devido apenas a repulsão eletro-
magnéticas das partículas desta região e que, segundo os dados, deveria conter
toda a carga positiva do átomo (e apenas a positiva). Assim, estes resultados
mostravam que a carga positiva não estava distribuída por todo o átomo, mas
apenas numa pequena região, da ordem de 10�15m, ou 1F, que ele chamou
de núcleo do átomo. Assim, de acordo com o modelo de Rutherford, o átomo
deveria ser algo composto por um núcleo positivo cercado de elétrons.
Mas este modelo cria um grande problema quanto à distribuição destes

elétrons. Mais especi�camente:

Problem 26 Por que estes elétrons não são atraídos para o núcleo pela força
coulombiana.

Se os elétrons estiverem parados a uma certa distância do núcleo, não have-
ria nenhuma força impedindo o seu colapso no núcleo. O mais razoável então
foi supor um esquema como o planetário, onde a força centrifuga dos plane-
tas contrabalanceia a força gravitacional. Assim, os elétrons deveriam girar
em torno do núcleo com velocidade su�ciente para contrabalançar a força de
atração. Entretanto, da teoria do eletromagnetismo, sabemos que cargas em
movimento emitem radiação. Assim, um elétron num movimento circular (ou
elíptico) estaria sofrendo uma constante aceleração centrípeta e, conseqüente-
mente, deveria irradiar. Esta irradiação só poderia ocorrer à custa da energia
cinética do elétron. O que o faria desacelerar continuamente, diminuindo a
sua força centrifuga, o que diminuiria o raio da sua orbita e, inevitavelmente,
causaria a sua queda no núcleo.
Um grande problema que perturbava os físicos da época era então:

Problem 27 Por que os elétrons não caem no núcleo, ou por que os átomos
não colapsam?

Um outro fenômeno muito curioso sobre os átomos era o seu espectro de
emissão e absorção. Estudos mostravam que, quando um gás era energizado (por
exemplo, dentro de um tubo onde se aplica descargas elétricas) estes perdem
esta energia, não de forma contínua (cobrindo todo o espectro, como um corpo
negro), mas apenas através de radiações com certos comprimentos de onda.
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Estes comprimentos haviam sido bem estudados e podiam ser descritos por
algumas formulas empíricas como a série de Balmer

En = RH

�
1

22
� 1

n2

�
; n = 3; 4; ::: (14)

Para a emissão do hidrogênio observado, por exemplo, na emissão da radiação
de estrelas. Ou a série de Layman

En = RH

�
1� 1

n2

�
; n = 2; 3; 4; ::: (15)

Observada em laboratório com descargas elétricas. Onde RH é uma constante
chamada constante de Rydberg.
O problema acima foi resolvido por um modelo proposto por Bohr em 1913,

através dos seguintes postulados:

1. O átomo de hidrogênio existe apenas em níveis discretos de energia. Estes
níveis são caracterizados pelos seguintes valores discretos do momento
angular dos elétrons em órbitas circulares

2�p� = nh ; n 2 N� :

onde p� é o momento angular do elétron. Quando o elétron possui um
destes valores de momento angular, ele está estável, i.e., não irradia.

2. Quando um átomo efetua uma transição do nível de energia En para um
Em ele irradia (se En > Em) ou absorve (se En < Em) um fóton de
energia:

h� = jEn � Emj :

Uma boa motivação para estes postulados foi apresentada por de Broglie em
1924??, usando a sua própria hipótese de ondas. O elétron pode ser descrito
por uma onda. Se ele está numa orbita onde a sua energia está bem de�nida
(pois sabemos exatamente a energia que ele emite ao sair desta órbita), então
a sua função de onda deve ser uma onda de freqüência bem de�nida e
não um pacote. Esta onda de comprimento bem de�nido está distribuída por
todo o percurso acessível ao elétron. Com isso, pela hipótese de uma órbita
circular de raio r, no perímetro da circunferência deve caber um número inteiro
do comprimento de onda

2�r = n�

Usando a relação

� =
h

p
;

temos
2�rp = nh ;

onde
rp = p�
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Figure 4: Órbita de Bohr e a onda de de Broglie para n = 4. Figura retirada
do Libo¤.

é o momento angular do elétron. Com isso, sendo a força coulombiana uma
força central (que preserva o momento angular), podemos escrever

2�rp = 2�p� = nh ;

que é a primeira hipótese de Borh. Ou seja, esta hipótese esta relacionada
com o argumento que a onda que descreve o elétron tem comprimento
de onda bem de�nido e este comprimento deve ser condizente com o
tamanho da órbita.
A segunda hipótese de Bohr está diretamente relacionada com a hipótese de

Einstein de que a radiação eletromagnética é emitida em pacotes com energia
h�.
Vejamos agora quê resultados podemos obter do modelo de Bohr. Primeira-

mente, o colapso do átomo é eliminado por um postulado.
Como a órbita é estável, a força centrípeta

mac = m
v2

r
=

p2�
mr3

;

deve contrabalançar a atração da força coulombiana (para o núcleo tendo a
mesma carga do elétron)

e2

r2
=

p2�
mr3

=) r =
p2�
e2m

(16)

(estamos usando o sistema de unidades Gaussiano). Usando a primeira hipótese
de Bohr I

p� d� = nh =) 2�p� = nh =) p� = n~
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temos

rn =
n2~2

e2m
= n2a0 ; a0 =

~2

me2

Onde a0 (� 0,53 Å) é chamado raio de Bohr e corresponde ao primeiro raio
permitido do modelo. A energia do elétron numa dada órbita é a soma de sua
energia cinética e potencial:

E =
1

2
mv2 � e2

r
=

p2�
2mr2

� e2

r

usando (16)
e2

r
=

p2�
mr2

=) E =
p2�
2mr2

� p2�
mr2

= � p2�
2mr2

Usando agora o valor de rn e a hipótese de Bohr

En = �
n2~2

2m

�
1

n2a0

�2
= � ~2

2ma20

1

n2

= �R1
n2

; R1 =
~2

2ma20

o valor negativo apenas indica que a força é de ligação. Ou seja, o elétron tem
energia zero no in�nito e, quanto mais perto do núcleo, mais ligado (i.e., mais
estável) e menor a sua energia. O rótulo n, que caracteriza o nível de energia,
é chamado de número quântico principal.
O resultado acima nos permite calcular a energia de transição entre dois

níveis de energia

h�n!m = Em � En = �R1
�
1

m2
� 1

n2

�
= En!m :

Tudo que precisamos agora é comprara este resultado com o experimental, i.e.,
com a séries de Balmer e Lyman. Primeiro vamos esquecer a constante e escr-
ever:

En!m /
�
1

n2
� 1

m2

�
com n = 1 para a série de Lyman (15) e n = 2 para a série de Balmer (14). Em
outras palavras, se o modelo de Bohr está correto, a série de Lyman representa
transições dos níveis excitados para o nível de menor energia (nível fundamen-
tal), enquanto a série de Balmer representa as transições dos níveis mais excita-
dos para o primeiro nível excitado. Isso é fácil de entender. Como as medidas
de Balmer se referem a espectro estelar, ou outros corpos em alta temperatura,
o menor nível que o átomo de hidrogênio pode atingir neste ambiente (por estar
em equilíbrio térmico) é o primeiro estado excitado. Caso ele tente ir para o
estado fundamental, o próprio meio fornecerá energia para que ele se excite.
Já os resultados de Lyman se referem a gases a temperatura ambiente, onde o
nível do primeiro estado excitado (como veremos) é muito maior que a energia
térmica do meio, de sorte que os átomos podem perfeitamente se encontrar no
estado fundamental.
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Exercise 28 Usando a distribuição de Boltzmann, estime a razão entre o número
de átomos no primeiro estado excitado n2 e no estado fundamental n1 num am-
biente cuja temperatura vale 105K.

Existe, na verdade, outras séries, mas todas podem ser explicadas de forma
semelhante.
Entretanto, voltando agora para as constantes, para que o resultado acima

seja compatível com os experimentos devemos ter

R1 = RH ?

Isso é quase verdade, mas, realmente, temos que

R1
RH

=

�
1 +

me

mp

�
Onde me é a massa do elétron e mp a massa do próton. Como mp=me ' 2000
o resultado acima é bem próximo. Mas o modelo vai além e permite facilmente
explicar esta discrepância. O problema é que, para o cálculo da energia acima,
consideramos o núcleo in�nitamente mais pesado que o elétron (daí o nome
R1). Podemos realizar os cálculos mais preciso, simplesmente considerando
uma massa �nita para o núcleo e usando a chamada massa reduzida do sistema:

� =
memp

me +mp

Neste caso tempo exatamente R1 = RH .

Exercise 29 Mostre que o problema da força de atração entre dos corpos de
massa M e m pode ser dividida num movimento do centro de massa, que se
move livremente com a massa M+m total do sistema, e um movimento relativo
com massa

� =
mM

m+M
:

O resultado acima nos permite também obter a energia de ligação do elétron
no átomo de hidrogênio. Ou seja, a energia necessária para colocar o elétron
in�nitamente longe do núcleo:

E1!1 = �RH

"
1

(m =1)2
� 1

12

#
= RH = 13; 6 eV :

O modelo acima pode ser usado para descrever um núcleo maior (com um
único elétron), cuja carga é Z vezes a carga do elétron. Neste caso, basta
substituir

e2 �! (Ze)� e = Ze2 :

Por exemplo, para um átomo de Hélio ionizado temos Z = 2.
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Figure 5: Figura retirada do Eisberg.

O grande sucesso do modelo de Bohr para explicar e prever o comportamento
atômico foi um grande triunfo para a MQ. Uma vez que este modelo estava em
completo acordo com as hipóteses de Einstein e de Broglie.
Entretanto, como veremos, o modelo de Bohr é muito simpli�cado e não pode

dar conta de todos os fenômenos observados no espectro do átomo de hidrogênio.
Naquela época, medidas mais precisas das linhas espectrais mostravam que os
níveis de energia En eram, na verdade, vários níveis muito próximos, i.e., são
observadas radiações com freqüências muito próximas. Esta é a chamada estru-
tura �na do átomo de hidrogênio. Voltaremos a este problema, juntamente com
outras características não contempladas pelo modelo de Bohr, no futuro.
No processo de quantização acima a dinâmica é clássica????

8.1 O princípio da correspondência

�...pode-se esperar que qualquer teoria capaz de descrever este fenômeno de
acordo com a experiência [Bohr fala dos espectros atômicos ] deve ser algum
tipo de generalização natural da teoria comum [�teoria comum�signi�ca aqui a
mecânica e a eletrodinâmica clássicas aplicadas ao problema da radiação].�
A Teoria de Planck, para baixas freqüências (h� << kT ) reproduz Rayleigh-

Jeans,

�� =
8��2

c3
e�

exp
�
e�
kT

�
� 1

! �� =
8��2

c3
kT

Para a teoria de Bohr seria num limite de baixas freqüências (i.e., uma
transição entre dois níveis muito próximos). Como a diferença entre os níveis
cai com n este é o limite para n grande, ou estados de alta energia. Neste caso,
frequência a transição entre dois níveis consecutivos pode ser escrito como

�n!n+1 =
4�

h3n3
me4 +O

�
n�4

�
' me4

2�l3
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ou seja, a freqüência da radiação é proporcional a freqüência de revolução dos
elétrons. Este é o resultado previsto pela teoria eletromagnética clássica.
Bohr utiliza este princípio para encontrar expressões quânticas de quanti-

dades clássicas conhecidas. Isso serve para obter o valor de algumas constantes
(analisando a forma assintótica das expressões) e fornece um dicionário entre as
teorias clássica e quântica.

9 Quantização de Sommerfeld

A teoria quântica estava sendo criada, então a idéia (que não é muito diferente
de hoje) seria procurar as características peculiares desta teoria para um caso
especí�ca e generalizar para todos os casos. Como fez de Broglie com a dualidade
onda-partícula do fóton.
A solução de Planck para o corpo negro corresponde a uma quantização

nos níveis de energia (ou das amplitudes de oscilações) do oscilador harmônico.
Enquanto a quantização de Bohr do átomo de hidrogênio corresponde a uma
quantização do momento angular (ou das órbitas) do elétron no átomo.

Problem 30 Existe alguma relação entre estes dois processos?

Perceba que para obter os níveis de energia e os raios das órbitas de Bohr,
partimos do modelo clássico, cuja energia é dada por

E =
1

2
mv2 � e2

r
=

p2�
2mr2

� e2

r
:

E impusemos que estes níveis são discretizados seguindo a certa regra

p� = n~ :

Já nos trabalhos de Planck, partimos de um modelo onde o movimento dos
elétrons (i.e., uma descrição clássica de trajetória) é descrito pela teoria clássica
de um oscilador harmônico com frequencia � e impomos a seguinte regra para
a energia (ou para a amplitude) das oscilações

E = nvh

Estes dois modelos partem de uma teoria clássica conhecida e "quantizam"
o problema clássico através de uma certa regra de quantização sobre alguma
quantidade física mensurável.

Problem 31 Existiria uma forma de sistematizar esta regra de quantização
das quantidades físicas, de sorte que pudéssemos obter as versões quânticas de
outros sistemas classicamente conhecidos?

A um procedimento deste tipo damos o nome de regra de quantização, ou
simplesmente, quantização.
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Remark 32 Quantização é o problema central da física teórica atual.

O primeiro passo seria olharmos para a quantidade clássica que especi�ca
completamente a dinâmica do sistema e tentarmos impor esta regra sobre esta
quantidade.

Problem 33 Qual quantidade precisa ser conhecida para descrevermos comple-
tamente o comportamento de um sistema (i.e., a sua evolução temporal)?

Na formulação de Hamilton da mecânica toda a evolução de um sistema clás-
sico pode ser determinado conhecendo-se a chamada hamiltoniana do sistema,
H (q; p; t). A hamiltoniana é uma função dos momentos p e das coordenadas
q generalizadas do sistema e, no geral, do tempo. Neste formalismo a evolução
do sistema é dada pelas equações de Hamilton

_pi = �
@H

@qi
; _qi =

@H

@pi
:

Para sistemas conservativos, nos quais H (q; p) não depende do tempo, a
hamiltoniana pode ser identi�cada com a energia do sistema.
Para ver, por exemplo, como as equações acima são compatíveis com a

mecânica de Newton, basta lembrar que, para uma partícula de massa m num
potencial U (x) a energia do sistema é dada por

E =
1

2
mv2 + U :

Como a Hamiltoniana deve ser uma função dos momentos e das coordenadas,
fazemos

p = mv ) E =
p2

2m
+ U (x) = H (p; x) :

Usando agora as equações de Hamilton, temos

_x =
@H

@p
=

p

m
; _p = �@H

@x
= �@U

@x

Derivando a primeira equação com relação ao tempo e substituindo na segunda
temos

�x =
_p

m
) m�x = _p = �@U

@x

Lembrando que a variação espacial do potencial é (menos) a força que age sobre
a partícula temos

F = �@U
@x

) m�x = F :

Que nada mais é que a lei de Newton. Neste sentido s formulação de Hamilton
permite substituir o problema de resolver uma equação diferencial de segunda
ordem, para o problema de duas equações (acopladas) de primeira ordem.
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Uma grande vantagem no uso das equações de Hamilton e das coordenadas
generalizadas é que as equações para cada coordenada têm a mesma forma in-
dependente do sistema de coordenada escolhido. Assim, se estivermos tratando
um oscilador harmônico com coordenadas lineares, ou a órbita do elétron em
coordenadas polares, as expressões acima têm a mesma forma. Isso não acon-
tece, por exemplo, na equação de Newton. Para coordenadas cartesianas, as
equações do movimento são:

Fi = m
dxi
dt

=) Fx = m�x ; Fy = m�y

Já se usarmos coordenadas polares

x1 = r cos � ; x2 = r sin � ;

�̂ = ŷ cos � � x̂ sin � ;
r̂ = x cos � + ŷ sin � ;

as equações passam a ter a forma

Fr = m�r �mr _�2 ; F� = mr�� + 2m _r _� :

Inclusive, uma forma simples de se obter as expressões acima é usando as
equações de Hamilton. Em coordenadas polares, a energia da partícula, num
potencial U , vale:

K =
1

2
m (v�)

2
+
1

2
m (vr)

2
=
1

2
m
�
r _�
�2
+
1

2
m ( _r)

2

Introduzindo o momento angular p� e o momento radial pr

p� = rp = rmv� = r2m _�

pr = mvr = m _r

podemos escrever

K =
p2�
2mr2

+
p2r
2m

assim, a energia total do sistema e, conseqüentemente, a hamiltoniana, tem a
forma

H =
p2�
2mr2

+
p2r
2m

+ U (r; �)

De onde temos as equações de Hamilton:

_p� = �
@H

@�
= �@U

@�
; _pr = �

@H

@r
= �@U

@r
+

p2�
mr3

_� =
@H

@p�
=

p�
mr2

; _r =
@H

@p2
=
pr
m
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Para obter, por exemplo, a equação para r derivar a última das equações acima
com relação ao tempo

�r =
_pr
m

E usar a equação para _pr:

m�r = _pr = �
@U

@r
+

p2�
mr3

;

usando a expressão para o momento angular, p� = r2m _�, temos

m�r � rm _�2 = �@U
@r

= Fr ;

e o mesmo procedimento pode ser usado para obter a expressão para � usando7

rF� = �@U=@�.
Vejamos como �ca a descrição do oscilador harmônico na mecânica de Hamil-

ton. Para um oscilador harmônico

E =
1

2
mv2 +

1

2
kx2 =) H (q; p) =

p2

2m
+
1

2
kx2

Assim, as equações de Hamilton têm a forma

_p = �@H
@x

= �kx ; _x = @H

@p
=

p

m

Derivando a segunda equação em relação ao tempo e usando a primeira temos

�x =
_p

m
=) �x = �kx

m
=) m�x+ kx = 0 ;

que é conhecida equação do oscilador harmônico.
Como toda a informação esta contida na hamiltoniana e esta depende apenas

das posições e momentos, podemos descrever a evolução do sistema através de
uma curva no plano p� q, chamado espaço de fase.
Por exemplo, no caso do OH, para uma dada energia (i.e., um valor �xo de

H = E) temos

E =
p2

2m
+
1

2
m!2x2

ou seja, as trajetórias formam uma �gura fechada, neste caso, mais es-
peci�camente, uma elipse. Isso acontece porque a coordenada x é periódica.

7Lembre-se que a força é a variação do potencial com o deslocamento l

F =
@U

@l
:

No caso de um deslocamento angular in�nitesimal com um raio r �xo temos

l = r� ) F =
@U

@l
=

@U

@ (r�)
=
1

r

@U

@�
:
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Assim, para uma coordenada periódica, a trajetória no espaço de
fase forma uma �gura fechada. Por ser fechada, esta �gura certamente
encerra uma área.
Classicamente esta área pode assumir qualquer valor, mas, se a energia só

puder assumir valores discretos, conseqüentemente esta área também só poderá
assumir valores discretos. Assim, ao quantizar os níveis de energia do OH,
automaticamente quantizamos as áreas das trajetórias do oscilador no espaço
de fase.
Esta idéia está diretamente relacionada com ás relações de incerteza pois,

enquanto classicamente os estados das partículas são pontos no espaço de fase,
quanticamente devem ser áreas com valores

�q�p � ~
2
:

Ou seja, a relação de incerteza implica que as órbitas de um oscilador, ou
de qualquer outra variável periódica, não pode ter uma área menor que
�q�p � ~=2. Em especial:

Remark 34 Um oscilador, cujo centro da órbita é conhecido, não pode parar
e, obrigatoriamente, tem uma energia mínima diferente de zero!

O mesmo vale para um elétron numa orbita circular em torno do próton.
Como a massa do próton é muito maior que a do elétron, seu comprimento de
onda, para uma mesma velocidade, é muito menor. Assim, podemos localizar o
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próton (centro da orbita), numa região muito menor que poderíamos localizar
o elétron. Assim, imaginando que sabemos onde está o próton, o elétron numa
órbita circular de raio r deve respeitar

�r = 2�r =) �r�p = 2�r�p � ~
2
=) r�p � �p� �

~
4�

:

Esta relação seria violada se o elétron irradiasse toda a sua energia e caísse
no núcleo, pois, neste caso, saberíamos exatamente seu momento angular p� =
0 =) �p� = 0. As relações de incerteza implicam que, mesmo que não haja
forças expulsando a partícula de uma determinada posição, esta posição seja
inacessível a partícula.
Voltando ao oscilador harmônico, para uma energia E �xa temos

p2

2mE
+

x2

2E=k
= 1 :

Podemos assim determinar a área A encerrada pena trajetória no espaço de fase,
lembrando que a área de uma elipse vale

x2

a2
+
y2

b2
= 1) A = �ab

. Assim, para a trajetória fechada no espaço de fase temos

A =
2�Ep
k=m

:

Lembrando agora que a frequencia natural do oscilador se relaciona com k pela
expressão r

k

m
= � ;

temos

A =
E

�

Se usarmos agora a hipótese de Planck, temos

E = hn� ) An = hn :

Ou seja, a área das trajetórias cresce em múltiplos inteiros de h.
Resumindo, as relações de incerteza implicam valores mínimos para

as áreas das coordenadas periódicas no espaço de fase. E a hipótese de
Planck implica ainda que estas áreas crescem apenas em quantidades
discretas.
Observe agora que a área acima pode ser também calculada como

A =

I
H(q;p)=E

p dq :
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Assim, a regra de quantização de Planck pode ser escrita comoI
H(q;p)=E

p dq = nh :

A regra de quantização de Sommerfeld, ou a regra de quantização da velha
MQ, é uma generalização dos resultados acima. Esta regra impõe que:

� para qualquer coordenada periódica a órbita da trajetória no espaço
de fase só pode assumir valores múltiplos da constante de PlanckI

H(q;p)=E

pi dqi = nih :

O fator inteiro de proporcionalidade ni recebe o nome de número quântico.
Vejamos, novamente, mas com mais detalhes, como esta regra está rela-

cionada com a hipótese de Planck. Ou seja, vamos agora esquecer a hipótese de
Planck e usar diretamente a regra de quantização acima.

� O primeiro passo e identi�car a coordenada periódica.

Neste caso, obviamente estamos falando da posição (coordenada cartesiana)
do oscilador. Qualquer ponto a ser alcançado pelo oscilador será revisitado
periodicamente. Então, a nossa coordenada periódica é x e o momento a ela
conjugado é o momento linear p = m _x.
Agora precisamos escrever a hamiltoniana, do sistema usando esta coorde-

nada e momento. Como o sistema é conservativo, a hamiltoniana não depende
do tempo e é igual a energia total do oscilador

H (p; x) =
p2

2m
+
1

2
m!2x2 = E

Como a energia do sistema se conserva, para uma dada energia E (amplitude
de oscilação), podemos escrever

p =

s
2m

�
E � 1

2
m!2x2

�
:

Com o que podemos calcularI
p dx =

p
2mE

I r
1� m

2E
!2x2 dx

fazendo (aqui está implícito que x é periódica)r
m

2E
!x = sin � =) dx =

1

!

r
2E

m
cos � d�
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e usando que para um período completo � 2 [0; 2�] temosI
p dx =

1

!

r
2E

m

p
2mE

Z 2�

0

p
1� sin2 � cos � d�

= 2
E

!

Z 2�

0

cos2 � d�

usando
cos2 a =

1

2
(cos (2a) + 1)

temos I
p dx =

E

!

�Z 2�

0

cos (2�) d� +

Z 2�

0

1 d�

�
= 2�

E

!
=
E

�
:

(como já haviámos obtido antes). Usando a regra e quantização de SommerfeldI
p dx =

E

�
= nh) En = nh�

obtermos a regra de quantização de Planck.
Vejamos agora como esta regra está relacionada com os postulados de Bohr.

Assumindo o modelo de Bohr, temos que as órbitas são circulares em torno do
núcleo. Mais uma vez, precisamos identi�car a coordenada periódica. Neste
caso, obviamente estamos falando do ângulo � que identi�ca a posição para um
certo raio R. Como a nossa variável de posição é um ângulo, o momento a
ela relacionado é um momento angular p� = R2me

_�. Neste caso, como a força
coulombiana é central e conserva momento angular temosI

p� d� = p�

Z 2�

0

d� = 2�p�

Usando agora a regra de quantização de Sommerfeld temos:I
p� d� = nh = 2�p� =) p� = n~

Que é o primeiro postulado de Bohr.
Assim:

Remark 35 A aplicação direta da regra de quantização de Sommerfeld permite
obter (sistematicamente) os resultados de Planck e Bohr.

A grande vantagem do processo está no fato de podemos agora aplicar esta
regra para outros sistemas. Isto foi feito por Sommerfeld para tentar explicar
a estrutura �na do átomo de hidrogênio. O ponto de partida é que a restrição
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de Bohr de que as órbitas devem ser circulares talvez seja forte demais. Vamos
então (seguindo Sommerfeld) relaxar esta restrição e admitir órbitas elípticas.
Neste caso, continuamos tendo a variável angular � periódica, mas, agora, a

variável radial r também pode variar dentro de um valor mínimo r1 (raio menor
da elipse) até um valor máximo r2 (raio maior da elipse). A energia cinética
total do sistema agora é a soma da energia cinética de cada uma das variáveis:

K =
1

2
m (v�)

2
+
1

2
m (vr)

2
=
1

2
m
�
r _�
�2
+
1

2
m ( _r)

2

E temos agora dois momentos, um conjugado a variável angular (momento an-
gular)

p� = rp = rmv� = r2m _� =) _� =
p�
r2m

;

e outro conjugado a variável radial (momento linear radial)

pr = mvr = m _r =) _r =
pr
m

:

Com estes momentos a energia cinética pode ser escrita como

K =
p2�
2mr2

+
p2r
2m

:

E, mais uma vez como o sistema é conservativo, a hamiltoniana é a energia total
do sistema:

H (pr; p�; �; r) =
p2�
2mr2

+
p2r
2m

� e2

r
= E :

Antes de tudo, note que a variável radial também é periódica r 2 [r1; r2].
Temos agora duas variáveis periódicas e, conseqüentemente, duas regras de
quantização (dois números quânticos)I

p� d� = n�h ;

I
pr dr = nrh :

Como o potencial do nosso problema não mudou, continuamos tendo a con-
servação do momento angular e, conseqüentemente, continuamos tendo a regra
de quantização I

p� d� = n�h =) p� = n�~ : (17)

Para a coordenada radia, usamos novamente a lei de conservação de energia, e
escrevemos

pr = �

s
2m

�
E +

e2

r
� p2�
2mr2

�
Onde o sinal de + se refere a trajetória de r1 ! r2 e o de � de r2 ! r1. Assim,
precisamos calcularI

pr dr =

I s
2m

�
E +

e2

r
� p2�
2mr2

�
dr
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para um ciclo completo (e.g., de r1 até r1). Esta integral pode ser resolvida por
procedimentos padrões, mas a forma mais direta, como mostrou Sommerfeld, é
aplicar o método dos resíduos8 . Com isso temosI s

2m

�
E +

e2

r
� p2�
2mr2

�
dr = �

"
e2
r
2m

�E � �p�

#
;

Lembre que E � 0, ou seja, a energia negativa indica apenas que estamos num
estado ligado. Observe que o potencial efetivo da coordenada radial vale

Veff =
p2�
2mr2

� e2

r
;

que possui a forma da �gura abaixo.

Aplicando agora a regra de quantização de Sommerfeld temosI
pr dr = nrh = �

"
e2
r
2m

�E � �p�

#

Usando (17) e isolando E temos

Enr;n� = �
me4

2~2
1

(nr + n�)
2

Onde, para uma órbita circular r1 = r2I
pr dr = 0 =) nr = 0

8Veja Goldstein, Classical Mechanics, Second edition, Section 10-7.
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ou seja
nr 2 N ; n� 2 N� :

De�nindo
n � nr + n� ;

podemos escrever

En = �
�Z2e4

2~2
1

n2
n 2 N� :

Nosso problema tem dois números quânticos, que podemos escolher entre (n; nr; n�).
Com a energia depende apenas de n, continuamos (como no modelo de Bohr)
usando este número e chamado de número quântico principal. Além disso, temos
agora o número quântico azimutal n�.
O ponto novo nesta descrição é o surgimento de estados de energia degener-

ados, i.e., estado diferentes com o mesmo valor de energia. Por exemplo,
para o primeiro estado excitado devemos ter n = 2. Mas isso pode ser obtido
tanto fazendo

nr = 0; n� = 2;

numa orbita circular, ou
nr = 1; n� = 1:

numa órbita elíptica. Estes dois níveis são diferentes (estados, ou con�gurações,
diferentes para o elétron), mas representam elétrons com a mesma energia. Ou
seja, agora especi�car o estado de energia do elétron não é su�ciente para saber-
mos em que estado ele está. Para isso, devemos dar nr e n�, ou n e n�.
Da mesma forma, para n = 3 podemos ter

n� = 3 =) nr = 0

n� = 2 =) nr = 1

n� = 1 =) nr = 2

De forma geral, para um dado nível de energia n temos n estados degenerados.
Para os químicos, os níveis com nr = 0 (maior n�) é chamado de s (sharp),

o nível nr = 1 é chamado de p (principal). O procedimento segue este esquema
com a nomenclatura d para nr = 2 (sharp, principal, di¤use, e fundamental, o
restante sendo nomeado em ordem alfabética). Um nível é nomeado pelo valor
de n e nr, ou seja, o estado fundamental (único) é chamado 1s (n = 1; nr = 0
ou n = 1; n� = 1). Já para o primeiro estado excitado, temos dois estados 2s e
2p, e assim segue

1s

2s 2p

3s 3p 3d

...
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Esta divisão dos níveis (dependendo da excentricidade da órbita) está rela-
cionada com a estrutura �na do átomo de hidrogênio.
Como dissemos acima, todos os níveis com mesmo n possuem a mesma

energia. Mas as linhas espectrais observadas se referem a freqüências diferentes
e, conseqüentemente, a diferentes energias.

Problem 36 Então como estes estados de mesma energia podem gerar tran-
sições com diferentes energias?

O ponto observado por Sommerfeld é que todo o tratamento usado até aqui
é clássico e não leva em conta os efeitos da Teoria da Relatividade. Ao se mover
no campo puramente elétrico gerado pelo núcleo, o elétron, em seu referencial,
enxerga um campo magnético e este campo faz com que órbitas circulares e elíp-
ticas tenham uma energia diferente. Este efeito pode ser acentuado colocando-se
o átomo num campo magnético externo. O resultado obtido por Sommerfeld
usando a mecânica relativística foi

En;n� = �
�Z2e4

2~2n2

�
1 + Z2

�2

n

�
1

n�
� 3

4n

��
;

onde � ' 1=137 é a chamada constante de estrutura �na. Voltaremos a falar
sobre isso (com detalhes) no tratamento do átomo de hidrogênio no �nal deste
curso. Mas agora já sabemos que os níveis de energia do átomo de hidrogênio
possuem a estrutura da �gura abaixo.
O modelo de Sommerfeld, apesar de explicar adequadamente os níveis de

energia tomando em conta a estrutura �na, ainda não é su�ciente para explicar
outras observações. Medidas ainda mais precisas mostram que mesmo os níveis
descritos acima possuem uma separação em outros níveis. Esta nova diferença,
muito menor que a anterior, é chamada de estrutura hiper�na do átomo de
hidrogênio. Esta estrutura não aparece no nosso modelo porque ele ainda é
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muito simpli�cado. O elétron, além de massa e carga, possui também uma
característica interna chamada spin. Para dar conta da estrutura hiper�na,
precisamos incluir esta característica no nosso modelo.
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