
  Algumas considerações sobre a 
realidade da função de onda

Ruynet L. de Matos Filho

Instituto de Física - Universidade Federal do Rio de Janeiro



  Algumas considerações sobre a 
realidade da Realidade

Ruynet L. de Matos Filho

Instituto de Física - Universidade Federal do Rio de Janeiro



1. Mecânica Quântica é uma teoria não-realista



1. Mecânica Quântica é uma teoria não-realista

11. Mecânica Quântica é uma teoria local 



1. Mecânica Quântica é uma teoria não-realista

11. Mecânica Quântica é uma teoria local 

Operações realizadas sobre um sistema A em uma dada região do 
espaço não produzem qualquer efeito mensurável sobre um sistema 

B em uma outra região do espaço!
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Determinação do estado de movimento

Determinação do estado:

Determinação dos valores numéricos de um conjunto de grandezas físicas 
chamadas variáveis de estado (2N variáveis).

Teoria causal e determinista: podemos calcular e corrigir as perturbações 
geradas em uma medição

Medição não perturbadora

Número arbitrário de grandezas físicas pode ser independentemente determinado 
sem perturbação do sistema

Importante: diferentes conjuntos de variáveis de estado podem ser usados!

Interação pode ser feita tão fraca quanto se queira
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Partícula em movimento 3D

• Diferentes observadores, medindo diferentes conjuntos de 
variáveis, obtêm o mesmo estado de movimento!

Possível conjunto completo de variáveis de estado:
                   

(x, y, z, vx, vy, vz)

 Nenhum conjunto é melhor que o outro!

Também podemos usar:  energia, componentes do momento angular, etc …

Cada partícula tem, a todo instante, um estado de movimento 
que pode ser descoberto por observadores independentes.

Existência de uma realidade objetiva, independente de 
observadores!
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Descrição quântica do movimento de um sistema físico

Causal:
Se estado, em um dado instante de tempo, é especificado, fica então 
determinado em qualquer outro instante de tempo futuro

Não-determinista:
Especificação do estado não determina precisamente o valor de todas as 
grandezas físicas do sistema

Causal e não-determinista
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Duas características básicas

Aleatoriedade :
Aleatoriedade intrínseca de eventos individuais: passagem de um fóton por 
um polarizador, emissão espontânea, decaimento radiativo, etc…

• Impossível prever com certeza o resultado de um evento individual!
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Medindo a polarização

Polarização de um único fóton

Vários polarizadores em sequência

Perturbação não pode ser corrigida!

Ordem das medições importa!

• Em contraste com descrição clássica, descrição quântica precisa fazer 
distinção entre grandeza física abstrata e seu valor numérico: uso de 
operadores que não comutam



• Interação não pode ser feita tão fraca quanto queiramos.
• Perturbação não pode ser calculada e corrigida.

Medição perturbadora

Existência de observáveis incompatíveis!�



• Interação não pode ser feita tão fraca quanto queiramos.
• Perturbação não pode ser calculada e corrigida.

Medição perturbadora

Existência de observáveis incompatíveis!�

Atribuindo um estado a um sistema quântico:

Determinação dos valores numéricos de um conjunto completo de 
observáveis compatíveis (CCOC).

• Conjunto completo contém, no máximo, N observáveis!
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Atribuindo um estado a um sistema quântico:

Determinação dos valores numéricos de um conjunto completo de 
observáveis compatíveis (CCOC).

• Conjunto completo contém, no máximo, N observáveis!

Importante: diferentes CCOC’s podem ser usados, mas são 
necessariamente incompatíveis!
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Possíveis conjuntos completos de observáveis compatíveis:
                   (x̂, ŷ, ẑ)

(p̂x, p̂y, p̂z)
(Ê, L̂2, L̂z)

• Os resultados numéricos da medição de um dado CCOC  definem 
univocamente o estado do sistema por meio do vetor de estado �

CCOC’s diferentes levam, necessariamente, a conjuntos disjuntos de 
possíveis vetores de estado.

�
• De posse de     observador pode prever resultado das medições de 

quaisquer grandezas observáveis. Essas previsões são de caráter 
probabilístico.

�

• Conhecimento codificado em    é maximal, não pode ser completado.�
Vetores de estado diferentes representam estados diferentes!�
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• Repetição imediata de medição de um mesmo CCOC produz os 
mesmos valores numéricos que medição anterior: realidade dos 
observáveis do CCOC.

Estado é perturbado de maneira imprevisível!�
• Medições subsequentes de observáveis não pertencentes ao CCOC 

produzem resultados aleatórios. Probabilidades bem determinadas.

Estado não é perturbado pela medição!�

Estado não pode ser “comprovado” !�
• Nova medição do CCOC produz resultados diferentes e aleatórios.
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Teoria não realista!

• Diferentes CCOC’s podem ser igualmente usados na determinação do 
estado de um sistema.

• São, no entanto, incompatíveis. 

• Observadores usando diferentes CCOC’s não podem concordar 
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• Manipulações em um sistema podem ter um efeito mensurável (real) no outro sistema?

Observadores remotos possuem uma coleção de pares emaranhados

• Um observador escolhe medir observável local       e o outro é livre para escolher medir 
qualquer observável local      : algum efeito na frequência dos possíveis resultados Bn?

ÔA

ÔB

�̂B =
�

k

�Ak|�̂|Ak�P (Bn) = �Bn|�̂B |Bn�

•     não depende da base           usada. É o operador densidade reduzido de B!�̂B {|Ak�}

� Resultados de medições em B não dependem sequer do 
fato de haver sido feita uma medida em A!


