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Abstra t.

Comparamos a relevân ia da presença de fases nas

Me âni as Clássi a e Quânti a não-relativísti a. Apresentamos
o passo-a-passo de

omo

al ular as fases adiabáti as adquirdas

por vetores de estado na dinâmi a adiabáti a,

omo

al uladas

originalmente em 1928 por Born e Fo k[2℄ para sistema quânti o não-relativísti o,

om espe tro de energia não-degenerado, e

o seu redes obrimento por Berry em 1984[1℄
as para
das 

ampos

omo fases geométri-

lássi os periódi os. Para exempli ar o

fases de Berry

mostramos em detalhe o

ál ulo

ál ulo dessa fases

para o sistema quânti o de um spin-1/2 a oplado a um
magnéti o externo que evolui muito lentamente

ampo

om o tempo.

Mostramos neste modelo porque a pres rição usual do limite adiabáti o nas equações de movimento está
PACS:

orreta.

03, 03.65.Vf, 03.65.Ca

Keywords:
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Em memória de Maria Carolina Nemes, para quem
ensinar era um ato tão natural quanto respirar.

1 Introdução
Este artigo não foi es rito

omo um artigo de pesquisa nem tem a preten-

são de ser um artigo de revião de um tópi o tão importante

de Berry [1℄ na Me

omo as 

fases

âni a Quânti a. Este artigo tem um passo-a-passo para

o aluno de graduação e pós-graduação em Físi a a ompanhar o desenvolvimento matemáti o para o ál ulo das fases adquiridas pelos vetores de estado,
além da fase dinâmi a, que des revem sistemas quânti os não-relativísti os
que evoluem na presença de

ampos

lássi os externos periódi os que variam

muito lentamente no tempo.
Um dos problemas fundamentais na Me âni a Quânti a é obter a dinâmi a de um vetor de estado que des reve um sistema quânti o sob estudo.
Se este sistema interage

om outro sistema que pode ser

(sua vizinhança), a solução da dinâmi a do sistema

lássi o ou quânti o

ompleto  a extrema-

mente envolvente devido ao grande número de graus de liberdade envolvidos.
Por isso, em alguns

asos tratamos a dinâmi a de um desses sistemas que es-

tamos interessados através de uma Hamiltoniana efetiva
a sua vizinhança é representada por

ampos

uja interação

om

lássi os que em geral variam

no tempo.
Em 1928 Born e Fo k[2℄ obtiveram a dinâmi a aproximada para a evolução de qualquer vetor de estado governado por Hamiltoniana que depende
de

ampos

lássi os externos que variavam muito lentamente no tempo. Eles

mostraram que além da fase dinâmi a adquirida pelo vetor de estado, este
também adquiria uma fase adi ional de orrente da evolução adiabáti a do
ampo
es olha

lássi o externo. No entanto esta fase poderia ser absorvida por uma
onveniente de base de autovetores instantâneos da Hamiltoniana.

Fases na Me âni a Quânti a são muito importantes devido a linearidade
da equação de S hrödinger que governa a dinâmi a de sistemas quânti os. A
medida experimental de efeitos de interferên ia em sistemas quânti os se faz
através de medidas de probabilidades asso iadas a resultados de grandezas
físi as em laboratório. A veri ação de efeitos de interferên ia na Me âni a
Quânti a é equivalente a testar a sua linearidade.
Nem todos os sistemas

lássi os são des ritos por modelos que possuem o

prin ípio da superposição. No entanto este prin ípio é inerente as equações
de Maxwell no vá uo. A medida da intensidade de

ampos eletromagnéti os

nos permite medir o efeito da interferên ia da superposição
ampos em

ada ponto do espaço.

oerente desses

As guras de interferên ia[3℄ de feixes

3
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oerentes de luz são fa ilmente mostradas na sala de aula projetando sobre a
parede a luz obtida após um feixe de laser iluminar um pedaço de lme que
possui no seu negativo apenas duas linhas paralelas (essas linhas no lme
orrespondem a duas fendas por onde a luz

oerente passa).

Em 1984 Sir M.V. Berry[1℄ mostrou que para sistemas quânti os interagindo

om

ampo

lássi o periódi o

om evolução adiabáti a, as fases adi-

abáti as eram físi as, sendo os seus valores independentes da base utilizada
para

al ulá-las. Em 1987 Berry[4℄ mostrou que as fases geométri as eram

equivalentes a fase de Pan haratnam para feixes de luz polarizados.
Desde o trabalho original de Berry[1℄ em 1984 as fases geométri as também foram obtidas em vários outros
ti o (veja os

ontextos de sistemas

lássi o[5℄ e quân-

omentários da se ção 6).

Na se ção 2

omparamos os efeitos de interferên ia nas Me âni as Clás-

si a e Quânti a.

Ressaltamos que os efeitos de interferên ia na Me âni a

Quânti a são uma veri ação de sua linearidade. Na se ção 3 e suas subse ções dis utimos o Teorema Adiabáti o[2, 6℄ em um modelo simples de 2
níveis. Na se ção 4 dis utimos

omo implementar na dinâmi a dos vetores

de estado o limite adiabáti o e expli ar porque hoje as fases adiabáti as são
onhe idas na literatura

omo 

fases de Berry.

Na se ção 5

dinâmi a exata do modelo de spin-1/2 a oplado a um
terno, de módulo

al ulamos a

ampo magnéti o ex-

onstante, que pre essiona em torno de um eixo xo. A

partir da solução exata obtemos a evolução aproximada no tempo do vetor
de estado quando o

ampo

lássi o varia muito lentamente no tempo. Com-

paramos esse vetor aproximado

om aquele obtido pela pres rição usual para

al ular a dinâmi a de vetores de estado em evolução adiabáti a.
ção 6 apresentamos os nossos

Na se -

omentários nais. No apêndi e A temos uma

demonstração do Teorena Adiabáti o[2, 6℄ para um sistema quânti o

ujo o

espe tro de energia não seja degenerado. No apêndi e B apresentamos em
detalhe a solução exata do modelo de um spin-1/2 a oplado a um

ampo

magnéti o externo que varia arbitrariamente no tempo.

2 Efeito de interferên ia em sistemas me ânios onservativos
Dis utimos a seguir a presença do prin ípio de superposição em modelos
me âni os de sistemas em que a sua energia me âni a total (a soma das
energias

inéti a e poten ial) se

onserva. Para essa dis ussão

onsideramos

as equações que des revem a evolução no tempo do os ilador anarmni o
a
na sua des rição usando a Me âni a Clássi a (2 lei de Newton) e na sua

4
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des rição quânti a (equação de S hrödinger).
dis ussão

1,

Para simpli armos a nossa

onsideramos o os ilador anarmni o em 1 dimensão espa ial,

em que o seu movimento o orre ao longo do eixo horizontal

D=

x.

Ao armar anteriormente que a equação lássi a que des reve o movia
mento do os ilador anarmni o é a 2 lei de Newton, estamos assumindo
impli itamente que o movimento deste os ilador é não-relativísti o,
sendo
vá uo

v a velo idade do os ilador
km
(c = 299.792, 458
).
s

anarmni o e

Nesta formulação do problema

F (x)

é a velo idade da luz no

onsideramos que uma partí ula pontual

(sem dimensão espa ial, é um ponto!!!),
uma força

c

v ≪ c,

om massa

obtida a partir da energia poten ial

m, e que está sujeita a
V (x), este sendo igual

a[7℄

V (x) =

k 2 a 4
x + x.
2
4
V (x)

Note que esta energia poten ial
radora elásti a quando
O

oe iente

a

a=0ekéo

(1)

está asso iada a uma força restau-

oe iente asso iado a uma mola efetiva.

na energia poten ial (1) dá o

oe iente de anahmoni idade

desta mola, nos dando o quanto essa energia poten ial é diferente da energia

F (x) = −kx). Na Fig.1 apresentamos
para: k = 2 e a = 0 (linha ontínua), e

poten ial da mola ideal (lei da Hooke:
as

urvas da energia poten ial (1)

k=2

e

a=4

(linha tra ejada).

Lembramos que a relação entre a força
poten ial

V (x)

em uma dimensão espa ial,

F (x) = −

onservativa

D = 1,

F (x)

e a energia

é[8℄

dV (x)
,
dx

(2a)

que para o poten ial (1) nos dá

F (x) = −kx + ax3 .

(2b)

2.1 Me âni a Clássi a
Na Me âni a Clássi a a equação de
em

D=1

de um

orpo pontual de massa

E=
sendo

v(t)

onservação da energia me âni a total

m

é [8℄

mv 2 (t)
+ V (x),
2

a velo idade da partí ula no instante

poten ial ao passar na posição

x

e

E

(3)

t, V (x)

é a sua energia

é o valor da energia me âni a total da
5
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partí ula. O valor da energia me âni a total

m. E

movimento da partí ula de massa
que

v(t)

V (x)

e

E

não varia ao longo de todo o

é um número real. Na eq.(3) temos

são funções (reais) do tempo

t

e da posição

x

do eixo ao

longo do qual o orre o movimento, respe tivamente.
Tratamos a seguir o modelo
a

poten ial anarmni a (1). A
desta partí ula em

2

lássi o de uma partí ula sujeita a energia
lei de Newton, que determina a posição

t

ada instante

x

ao longo do seu movimento, é[8℄

dV (x)
d2 x(t)
=
−
dt2
dx
= −kx − ax3
⇒
2
d x(t)
⇒m
= −kx(t) − ax3 (t).
2
dt
m

(4)

Observamos que a variável da equação diferen ial (4) é x e o parâmetro é
t. No l.d. dessa equação temos o termo ax3 que é de potên ia 3 na variável x.
A presença desse termo na eq.(4) faz
não-linear. Veremos a seguir a

om que essa equação diferen ial seja

onsequên ia da não-linearidade da equação

diferen ial.
Para o

aso parti ular em que na energia poten ial (1) temos

passamos a ter o os ilador harmni o

uja enegia poten ial

Vo.h. (x)

a = 0,
é

k
Vo.h. (x) = − x2 ,
2
e

uja equação de movimento é um

Suponhamos que

m

x1 (t)

(5)

aso parti ular da eq.(4), ou seja,

m

d2 x(t)
= −kx(t).
dt2

e

x2 (t)

(6)

são soluções da eq.(6),

d2 xi (t)
= −kxi (t),
dt2

i=1

Fazemos a soma (superposição) dessas funções

e

2.

(7)

x1 (t) e x2 (t),

om

oe ientes

arbitrários,

X(t) = a1 x1 (t) + a2 x2 (t),
sendo que

a1

e

a2

(8)

são quaisquer números reais. Vejamos se a função

também é solução da equação diferen ial (6). Para isso

6

X(t)

al ulamos a derivada

2.1 Me âni a Clássi a
de

2a
m

ordem de

d2 X(t)
dt2

X(t)
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em relação ao tempo

t

d2
[a1 x1 (t) + a2 x2 (t)]
dt2
d2 x2 (t)
d2 x1 (t)
+
a
m
a1 m
2
dt2
dt2

=

m

=
(7)

z}|{
= a1 (−kx1 (t)) + a2 (−kx2 (t)) = −k[a1 x1 (t) + a2 x2 (t)]
= −kX(t) ⇒
d2 X(t)
⇒ m
= −kX(t),
dt2
mostrando que qualquer

(9)

ombinação linear (8) de soluções da equação di-

feren ial (6) também é solução desta mesma equação. O fato da soma (8)
tambémb ser solução da eq.(6) é o que denominamos de 

perposição.

prin ípio de su-

Observe que para demonstrarmos que a soma (8) também é

solução da eq.(6) é fundamental que o termo do l.d. dessa equação seja linear
na variável

x.

Para ressaltar que o prin ípio de superposição das soluções da

2a

lei

de Newton asso iada
 de partí ulas sob a ação de uma força
 ao movimento
dV (x)
depende desta ser uma força onstante
onservativa F (x) F (x) = −
dx

(independente da posição
linear (F (x)

α x,

sendo

x

x

que o

X(t)

veri ar a seguir se a função
Newton (4),

a 6= 0.

orpo o upa no tempo

t)

ou uma força

orpo o upa no instante t), vamos
a
dada pela eq.(8) é solução da 2 lei de

a posição que o

Lembramos que por hipótese as funções

x1 (t)

e

x2 (t)

são

soluções da eq.(4),

m
A função

d2 xi (t)
= −kxi (t) − ax3i (t).
dt2

X(t)

é es rita

omo uma

entes arbitrários) das soluções

i = 1 e 2.

ombinação linear (soma

xi (t), i = 1

e

2,

2a

ordem de

7

om

oe i-

da eq.(10a),

X(t) = a1 x1 (t) + a2 x2 (t).
Cal ulamos a derivada de

(10a)

X(t)

(10b)

dada pela eq.(8) em relação

2.1 Me âni a Clássi a
ao instante
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t,

d2 X(t)
m
dt2

=
=

d2
m 2 [a1 x1 (t) + a2 x2 (t)]
dt
d2 x2 (t)
d2 x1 (t)
+
a
m
a1 m
2
dt2
dt2

(10a)

z}|{
= a1 [−kx1 (t) − ax31 (t)] + a2 [−kx2 (t) − ax32 (t)]
= −k[a1 x1 (t) + a2 x2 (t)] − a[a1 x31 (t) + a2 x32 (t)]
d2 X(t)
⇒ m
= −kX(t) − a[a1 x31 (t) + a2 x32 (t)].
dt2

(11)

No entanto,

X 3 (t) = [a1 x1 (t) + a2 x2 (t)]3
= a31 x31 (t) + a32 x32 (t) + 3a1 a22 x1 (t)x2 (t) + 3a21 a2 x21 (t)x2 (t)
6= a1 x31 (t) + a2 x32 (t).

(12)

Da inequelên ia (12) podemos armar que

m
mostrando que no
om

a 6= 0,

d2 X(t)
6= −kX(t) − aX 3 (t),
2
dt

(13)

aso da partí ula sob a ação do poten ial anarmni o (1),

o prin ínpio de superposição (10b) não é válido.

Na Me âni a Clássi a, a

2a

partí ulas sob a ação de forças

lei de Newton que des reve o movimento de
onservativas

F (x) sujeitas a energia poten

ial

V (x),
m

d2 x(t)
= F (x)
dt2
dV (x)
,
= −
dx

(14)

só a eita o prin ípio de superposição de soluções (tipo eqs.(8) e (10b)) se:
V (x) = A, sendo A uma onstante, ou V (x) = kx2 (força elásti a).
O que dis utimos para modelos
ser estendido para modelos
(D

=2

e

lássi os unidimensionais (D

= 1)

pode

onservativos em dimensões espa iais maiores

3).

8
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2.2 Me âni a Quânti a
Nesta se ção veremos a formulação quânti a (não-relativísti a) do movimento
de um

orpo pontual sob a ação de um poten ial

V (x) anarmni

o em

D=1

(veja a eq.(1)), ou seja,

V (x) =
uja a equação de movimento

k 2 a 4
x + x,
2
4

(15)

lássi o foi dis utido na subse ção 2.1.

Na Me âni a Quânti a não-relativísti a ontinua a ser válida a eq.(3) para
a

onservação da energia me âni a total de um

um poten ial

V (x).

Vamos

orpo pontual sob a ação de

ontinuar a tratar de uma partí ula que possui

um movimento unidimensional (D

= 1), por exemplo ao longo do eixo x.

No

aso quânti o rees revemos a eq.(3) na forma de operadores[9℄

E=
sendo que na representação das

p2
+ V (x),
2m

(16)

oordenadas o operador

x

é

x ≡ x,
om

x sendo

(17a)

um número real que dá a posição o upada pela partí ula no es-

paço. O operador posição nesta representação é um operador multipli ativo.
O operador momento linear

p

do partí ula quânti a

1

em

D =1

é denido

omo:

p ≡ −i~

∂
,
∂x

(17b)

h
, sendo h a onstante de Plan k. Observe que o operador momento
2π
linear do orpo é um operador diferen ial em relação a posição x deste orpo.
om

~=

Finalmente temos que o operador energia me âni a total
de massa

m

é denido

1 Lembramos que na Me âni a Clássi a o
função do tempo e sua relação

∂
,
∂t

(17 )

momento linear do

om a velo idade instantânea

a:

p(t) = mv(t),
m

da partí ula

omo

E = i~

om

E

sendo a massa da partí ula.

9

orpo pontual

v(t)

p(t)

é uma

desta partí ula é igual

2.2 Me âni a Quânti a
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que é um operador diferen ial em relação ao tempo
Nas denições dos operadores

p e E temos a

t.
~ que

onstante

es alas de momento angular em que ne essitamos levar em

ara teriza as

onta a natureza

quânti a da partí ula.
Substituindo os operadores (17a) - (17 ) na eq.(16), obtemos a 

de S hrödinger:
−

equação

~2 ∂ 2 ψ(x, t)
∂ψ(x, t)
+ V (x)ψ(x, t) = ı~
,
2
2m ∂x
∂t

(18)

∂2
a
a derivada par ial de 2 ordem em relação a posição x do eixo do
∂x2
∂
a
eixo em que a partí ula pode ser en ontrada, e
a derivada par ial de 1
∂t
ordem em relação ao tempo t.
sendo

A variável da equação diferen ial anterior é
são os seus parâmetros.

ψ(x, t)

é a 

ψ(x, t)

função de onda

enquanto que

x

e

t

(FO) da partí ula. Ela

é toda a informação que dispomos sobre a partí ula quânti a. Por isso para

V (x)

qualquer poten ial

a que a partí ula quânti a está sujeita a equação

que determina a sua evolução no tempo (eq.(18)), é uma equação diferen ial
linear, in lusive para o poten ial anarmni o (15). Temos aqui uma grande
diferença entre as des rições
de qualquer poten ial

V (x)

lássi a e quânti a de uma partí ula sob a ação
α xm om m > 2. O parâmetro x orresponde

x, x ∈ (−∞, +∞), que a partí ula pode
upar durante o seu movimento. Se t0 é o instante ini ial em que permitimos
sistema quânti o omeçar a evoluir, então o parâmetro t é o instante t ≥

a todos os pontos ao longo do eixo
o
o

t0

em que interagimos

om a partí ula para obtermos as suas informações

naquele momento.
Os parâmetros

ψ(x, t)

x e t da FO ψ(x, t) são números reais, no entanto a função

não tem realidade físi a, ou seja, não pode ser medida experimental-

mente no laboratório, de forma que esta pode ser uma função
seus parâmetros

x

e

omplexa dos

t.

A equação de S hrödinger (18) sendo uma equação diferen ial na variável

ψ(x, t)

satisfaz ao 

prin ípio de superposição.

desse prin ípio na eq.(18)

onsideramos que

Para veri armos a validade

ψ1 (x, t)

e

ψ2 (x, t)

são duas de

suas soluções,

−

~2 ∂ 2 ψi (x, t)
∂ψi (x, t)
+ V (x)ψi (x, t) = ı~
, i = 1 e 2.
2
2m ∂x
∂t

Vejamos se a superposição dessas duas funções,

om

(19)

oe iente arbitrá-

rios, também é solução da equação de S hrödinger (18). Seja

Ψ(x, t) ≡ a1 ψ1 (x, t) + a2 ψ2 (x, t),
10

(20)

2.2 Me âni a Quânti a
onde

a1

e

a2

ı~

∂Ψ(x, t)
∂t

são
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onstantes que podem ser

omplexas. Seja

∂
[a1 ψ1 (x, t) + a2 ψ2 (x, t)]
∂t
∂ψ2 (x, t)
∂ψ1 (x, t)
+ a2 ı~
= a1 ı~
∂t
∂t


(19)
2
2
~ ∂ ψ1 (x, t)
z}|{
= a1 −
+ V (x)ψ1 (x, t)
2m
∂x2


~2 ∂ 2 ψ2 (x, t)
+ V (x)ψ2 (x, t)
+a2 −
2m
∂x2
h2 ∂ 2
[a1 ψ1 (x, t) + a2 ψ2 (x, t)]
=−
2m ∂x2
+V (x)[a1 ψ1 (x, t) + a2 ψ2 (x, t)]
2
2
~ ∂ Ψi (x, t)
∂Ψi (x, t)
⇒ −
+ V (x)Ψi (x, t) = ı~
,
2
2m ∂x
∂t
=

ı~

(21)

mostrando que a equação de S hrödinger (18) satisfaz ao prin ípio da superposição para qualquer poten ial

V (x)

que age sobre a partí ula quantidade.

A validade do prin ípio de superposição na Me âni a Quânti a é uma veriação de sua linearidade.
AS FO's
gativo para

ψi (x, t), i = 1, 2, podem assumir valores positivo, nulo
x ∈ (−∞, +∞) em qualquer tempo t. Como dissemos

ormente, elas podem ser in lusive funções
das FO's

orresponde a uma 

soma oerente

ou neanteri-

omplexas. A superposição (20)
dessas funções. de maneira que

Ψ(x, t) também pode assumir valores, positivo, nulo e negativo
x ∈ (−∞, +∞) em qualquer instante t. Esta FO também pode ser uma
função omplexa dos parâmetro x e t.
Como a FO ψ(x, t) na equação de S hrödinger (18) pode ser omplexa,
não é possível medí-la experimentalmente no laboratório. Esta FO ψ(x, t)
a FO nal

para

também é denominada de 

amplitude de probabilidade.

A quantidade que

liga a equação de S hrödinger ao que pode ser medido nos laboratórios é a
densidade de probabilidade de en ontrar a partí ula na posição x no tempo t:
|ψ(x, t)|2 . Devemos lembrar que a densidade de probabilidade é um número
real maior ou igual a zero. Somando a densidade de en ontrar a partí ula ao
longo de todo eixo

x,

om a

Z
que

orresponde a

∞

erteza a en ontraremos, ou seja,

dx |ψ(x, t)|2 = 1,

(22)

−∞

ondição de normalização da FO

11

ψ(x, t).
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x

A densidade de probabilidade de en ontrar a partí ula na posição
instante

t

no

de orrente da superposição (20) é

|Ψ(x, t)|2 = |a1 |2 |ψ1 (x, t)|2 + |a2 |2 |ψ2 (x, t)|2 + 2ℜ[a∗1 a2 ψ1∗ (x, t) ψ2 (x, t)] .
|
{z
}

(23)

termo de interferên ia

Da igualdade anterior veri amos que a

trar a partí ula na posição

x

no instante

ψ1 (x, t)

e

ψ2 (x, t)

obtidas pelas FO's
neste tempo

t

han e (probabilidade) de en on-

em geral não é igual as

han es

separadamente neste ponto espa ial e

t

multipli adas pelos módulos ao quadrado de seus oe ientes
a1 e a2 , respe tivamente (|Ψ(x, t)|2 6= |a1 |2 |ψ1 (x, t)|2 + |a2 |2 |ψ2 (x, t)|2 ). O
termo de interferên ia pode ser positivo, nulo ou negativo. Este

interferên ia não é positivo denido.
Vamos assumir que as FO's

ai ψi (x, t), i = 1, 2,

Es revendo-os utilizando as fases dos números

são números

termo de
omplexos.

omplexos,

a1 ψ1 (x, t) = |a1 ψ1 (x, t)|eiθ1 (x,t) ,
a2 ψ2 (x, t) = |a2 ψ2 (x, t)|eiθ2 (x,t) ,
sendo que as fases

θi (x, t), i = 1, 2,

(24a)
(24b)

são funções reais dos parâmetros

x

e

t.

Substituindo as expressões (24a) e (24b) na densidade de probabilidade
|Ψ(x, t)|2 , eq.(23), passamos a ter

|Ψ(x, t)|2 = |a1 |2 |ψ1 (x, t)|2 + |a2 |2 |ψ2 (x, t)|2
+ 2|a1 ||a2 ||ψ1 (x, t)||ψ2 (x, t)| cos[θ2 (x, t) − θ1 (x, t)].

(25)

O valor do termo de interferên ia das eqs.(23) e eq.(25) pode ser positivo,
nulo ou negativo dependendo da diferença de fases das FO's na superposição
2
(20). Na Fig.2 apresentamos as urvas de |Ψ(x, t)| quando temos apenas uma
das FO's,

ψ1 (x, t) ou ψ2 (x, t), que

estar fe hado (1
FO's

ψ1 (x, t)

e

o

orresponde a um dos bura os no anteparo

grá o) Quando temos os 2 bura os abertos, tendo as duas
2
temos um segundo grá o que desenha |Ψ(x, t)| ,

ψ2 (x, t),

mostrando o efeito da presença do termo de interferên ia devido a diferença
de fases das duas FO's.
O resultado (25) nos mostra que na Me âni a Quânti a o que importa é a
diferença de fase das FO's e não as fases de
Este

ada uma das FO separadamente.

omportamento é

onsequên ia de que o objeto que tem realidade fí2
si a, ou seja, que podemos medir no laboratório é |Ψ(x, t)| (densidade de

probabilidade de en ontrar a partí ula quânti a na posição

12

x

no instante

t).
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3 O limite adiabáti o
Quando estamos aminhando em Cuiabá om a temperatura em torno de
45o C suamos bastante e dizemos que sentimos muito alor. No entanto
quando estamos passeando em Ushuaia, a

idade mais austral do mundo,

1.000km da Antartida, sentimos frio.
O oC em Ushuaia e em outubro a temo
torno de 10 C . Em ambas as situações o

que  a no sul da Argentina e apenas
Anal, no inverno temos em torno de
peratura nesta bela
nosso

orpo interage

idade  a em

om o meio ambiente no qual termaliza, se não tivermos

apotes que nos mantem quentinhos em Ushuaia. Portanto não podemos falar do nosso

orpo e de sua temperatura sem levar em

onta o meio ambiente

em que estamos imerso e que age sobre nós. A esse meio ambiente hamamos
generi amente de 
Assim é

vizinhança.

om a nossa partí ula quânti a a qual desejamos a ompanhar a

sua evolução no tempo. Em geral esta partí ula está em
vizinhança

omposta de outras partí ulas tratadas

ti amente. O

ontato

om uma

lassi amente e/ou quan-

onjunto formado pela partí ula que desejamos a ompanhar o

movimento em detalhe e a sua vizinhança, em geral, não temos
nem mesmo soluções numéri as que leve em
ada partí ula do

onjunto

omo obter

onta o movimento individual de

ompleto. Entretanto não podemos desprezar o

efeito da interação entre a partí ula quânti a e a sua vizinhança na dinâmi a
o
da primeira (veja a dis ussão do 1 parágrafo desta se ção). Para levar em
onta essa interação entre os 2 subsistemas, partí ula quânti a (um subsistema) e a vizinhança (o outro subsistema), utilizamos uma 

efetiva

que depende de

ampos

vizinhança sobre a partí ula,

Hamiltoniana

lássi os externos que des revem a ação da

uja a evolução no tempo desejamos

onhe er

em detalhe.
Na Fig.3 apresentamos uma representação grá a dos 2 subsistemas interagentes: subsistema 1 é aquele que desejamos
a instante, e o subsistema 2 é a vizinhança

onhe er a evolução instante

uja a interação afeta a dinâ-

mi a do subsistema 1. Os subsistemas 1 e 2 podem ser bastante diferentes
assim

omo as suas respe tivas es alas de tempo

T1

e

T2 ,

que

ara terizam

os intervalos de tempo em que os fenmenos o orrem nesses subsistemas.
Denominamos de 

pro esso adiabáti o

quando a es ala de tempo

ra terísti o dos fenmenos que o orrem no subsistema 1 é

T1 ,

a-

muito menor do

que os fenmenos que o orrem no subsistema 2:

T1 <<< T2 .
Durante o intervalo de tempo

T2 ,

(26)

em que temos variações apre iáveis na

vizinhança, o orre um número muito grande de eventos no subsistema 1.

13
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Um exemplo de pro esso adiabáti o é a dinâmi a dentro de um átomo

2

em que o nú leo tenha dois ou mais nu leons . As transições entre os níveis
eletrni os da nuvem de elétrons o orrem em intervalos de tempo da ordem
−17
de Te ∼ 10
s enquanto que as vibrações dos nu leons dentro do nú leo são
−13
da ordem de Tn ∼ 10
s. Como Tn ∼ 104 Te , a aproximação que utilizamos usualmente na des rição das nuvens eletrni as dos átomos é tratar a
interação nu leon-elétrons através de um poten ial eletrostáti o

lássi o.

O subsistema na Fig.3 representa uma partí ula quânti a em 3 dimensões
espa iais (D
é

T1

= 3)

uja a es ala de tempo em que o orrem os seus fenmenos

r a posição dessa partí ula no
(fenmenos rápidos). Denominamos de ~
R3 . Denominamos de subsistema 2 (veja a Fig.3) a vizinhança que

espaço

interage

om essa partí ula quânti a. Como estamos assumindo a evolução

adiabáti a,

T2 >>> T1 ,

o subsistema 2 é

hamado de 

meio lento.

Para

des rever a ação do subsistema 2 (vizinhança) sobre o subsistema 1 (partí ula
quânti a) utilizamos um

onjunto de parâmetros

~
R(t)
= (X(t), Y (t), Z(t), · · · ),

tempo:

sendo que

lássi os que variam no

X(t), Y (t), Z(t), · · ·

são

funções do tempo.
Para simpli ar a nossa notação no desenvolvimento matemáti o a seguir,

~
R(t)

onsideramos que

é um vetor

lássi o

(X1 (t), X2 (t), X3 (t)).
A seguir obtemos a evolução no tempo de 

om 3

omponentes:

vetores de estado 3

~ =
R

num pro-

esso adiabáti o.

3.1 Apli ação do Teorema Adiabáti o ...
Teorema Adiabáti o demonstrado

Nesta subse ção dis utimos o

onteúdo do

por Born e Fo k em 1928[2℄.

Utilizamos o modelo de uma partí ula

spin-1/2 a oplado a um

ampo magnéti o externo que

om

~ ,
varia no tempo, B(t)

para dis utir a apli ação deste teorema. No apêndi e A demonstramos este
teorema para um sistema quânti o

ujo o espe tro de energia não apresenta

degeneres ên ia em nenhum instante

t[6℄.

Neste apêndi e usamos a notação

de Dira [10℄ na demonstração do Teorema Adiabáti o.
Seja

~
H(R(t))

a Hamiltoniana efetiva que des reve a dinâmi a do sub-

sistema 1 (partí ula quânti a que desejamos estudar em detalhe).
vetor

lássi o,

~
R(t)
= (X1 (t), X2 (t), X3 (t)),

~
R(t)

é o

asso iado a ação da vizinhança

2 Lembramos que os nu leons são as partí ulas que  am dentro do nú leo do átomo:
prótons e neutrons.

3 A partir deste ponto no artigo deixamos de usar a FO

priedades da partí ula quânti a e passamos a utilizar os 
eventualmente o seu dual 
a 

Notação de Dira

bra.

ψ(x, t)

para des rever as pro-

vetores de estado ket: |ψ(t)i.

Estes vetores de estados abstrados são

 [9℄.

14

onhe idos

e
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é o vetor posição da partí ula quânti a (subsistema 1)

no espaço. Simpli amos a nossa notação denindo:

~
H(R(t))
≡ H(t),

(27)

uma vez que estamos assumindo que a dependên ia no tempo na Hamiltoniana

H(t),

presença dos

que governa o sistema quânti o sob estudo, vem apenas da
ampos

lássi os

~ .
R(t)

A partir deste ponto do texto não men-

ionamos mais expli itamente o subsistema 2, entendendo que a sua ação
sobre o sistema quânti o se dá pela presença dos

ampos

lássi os

|ϕn ; ti da Hamiltoniana H(t) no instante t
En (t) são dados pela equação de autovalores,

Os autovetores instantâneos
seus respe tivos autovalores

H(t) |ϕn ; ti = En (t) |ϕn ; ti,
onde o índi e

n representa o

~ .
R(t)

(28)

onjunto de números quânti os que

de forma unívo a o vetor de estado

|ϕn ; ti.

e

ara terizam

Por hipótese o espe tro de energia

{En (t), n}, não possui nenhum valor degenerado, ou
En1 (t) 6= En2 (t), em qualqur tempo t.
Devido a não degeneres ên ia do espe tro de valores {En (t), n}, temos a
ondição de ortonormalidade dos autovetores instantâneos de H(t),

do modelo quânti o,
seja, se

n1 6= n2

então

hϕm ; t|ϕn ; ti = δm,n ,
Também assumimos que em
de

H(t), {|ϕn ; ti, n},

ada instante

forme uma base

X

∀t.

to

(29)

ojunto de todos os autoestados

ompleta,

|ϕn ; ti hϕn ; t| = 1,

(30)

n

sendo

1 o operador identidade do sistema quânti

Enun iado do Teorema Adiabáti o:

Seja

H(t)

o.
uma Hamiltoniana que va-

ria muito lentamente no tempo. Se no instante ini ial
ti o está no
no

n-ésimo

t=0

o sistema quân-

n-ésimo autavalor de H(t = 0), então no instante t ≥ 0 ele estará
H(t), ou seja, se

autovetor de

H(0) |ϕn ; 0i = En (0) |ϕn ; 0i
e o vetor de estado ini ial

|Ψ(0)i

|Ψ(0)i = |ϕn ; 0i

e

H(t) |ϕn; ti = En (t) |ϕn ; ti

(31)

é igual a

⇒

t≥0

|Ψ(t)i ∝ |ϕn ; ti.

(32)

É muito importante entendermos que no pro esso adiabáti o a Hamiltoniana efetiva

H(t) varia muito lentamente no tempo no entanto para intervalos
15
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essa variação do vetor de estado não pre isa ser

pequena. Por isso não podemos utilizar a Teoria de Perturbação na Me âni a Quânti a[11℄ para obter os resultados gerais da dinâmi a de um sistema
quânti o em um pro esso adiabáti o.
onsiderar o modelo simples de um spin-1/2

Vamos
plado)

om um

ampo magnéti o externo

~s

interagindo (a o-

lássi o que varia no tempo,

B(t),

uja a Hamiltoniana é[6, 12, 13℄

~
H(t) = µB(t)
· ~s,
onde a

(33)

µ é igual ao produto do fator de Landé g e o magneton
µB [12℄, µ = gµB . ~s é o operador de spin-1/2 uja representação

onstante

de Bohr

matri ial em termos das matrizes de Pauli

~s =

4

é,

~
~σ .
2

(34)

No apêndi e B resolvemos exatamente o modelo (33). Obtemos os seus
autovetores instantâneos e seus respe tivos autovalores em
para qualquer

ampo magnéti o externo

lássi o

B(t)

ada instante

t

om variação arbitrária

no tempo.
Denimos o vetor unitário
lássi o externo

n̂(t), |n̂(t)| = 1,

B(t)

ampo magnéti o

B(t),
n̂(t) ≡

onde

paralelo ao

é o módulo do vetor

~
B(t)
,
B(t)

(35)

~
~
B(t)
(B(t) ≡ |B(t)|
).

lássi o

Na eq.(B.43a) denimos o operador asso iado a projeção do vetor spin-

1/2

na direção do

~
B(t)

ampo magnéti o externo

,

sn̂ (t) ≡ n̂(t) · ~s,
ujos autovetores instantâneos,

(36)

|ϕi ; ti, i = 1

e

2,

satisfazem as equações de

autovalores

sn̂ (t) |ϕ1 ; ti =

~
|ϕ1 ; ti
2
|{z}

e

(1)

(2)

sn̂

sn̂

4 As matrizes de Pauli são[14℄

σx =



0
1

1
0



,

σy =



~
sn̂ (t) |ϕ2; ti = − |ϕ2 ; ti.
2
|{z}

0
i

−i
0

16



,

e

σz =



1 0
0 −1



.

(37)
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(2)
~
~
e sn̂ = − .
2
2
Na Fig.5 representamos gra amente esses autovetores instantâneos do

Os autovalores asso iados a estes autovetores são:
operador

sn̂ (t).

(1)

sn̂ =

As eqs.(B.39) e (B.42) nos dão a representação matri ial dos

|ϕ1 ; ti e |ϕ2 ; ti, respe tivamente, na base dos autovetores
sz e s2 (veja a denição desses vetores no apêndi e B).

vetores de estado
dos operadores

Comparando a Hamiltoniana (33) que governa a evolução no tempo de
um spin-1/2 a oplado a um
e o operador
ampo

sn̂ (t)

ampo magnéti o

lássi o que varia no tempo

asso iado a projeção do vetor spin-1/2 na direção desse

lássi o, eq.(36), veri amos a relação entre eles,

H(t) = µ B(t) sn̂ (t),
sendo que

µB(t)

é um número real

(38)

ujo valor pode variar no tempo.

Assim,

[H(t), sn̂ (t)] = [µ B(t) sn̂ (t), sn̂ (t)] = µ B(t) [sn̂ (t), sn̂ (t)] = 0
⇒
[H(t), sn̂ (t)] = 0.
Consequentemente os vetores de estado
vetores da Hamiltoniana (33)

H(t) |ϕ1; ti =

e

|ϕ2 ; ti também são

auto-

om os seguintes autovalores asso iados:

~µB(t)
|ϕ1 ; ti
2 }
| {z

e

E1 (t)

~µB(t)
H(t) |ϕ2; ti = −
|ϕ2 ; ti,
| {z2 }

(40)

E2 (t)

omo mostramos no apêndi e B.
Vejamos

|ϕ1 ; ti

(39)

omo apli ar o Teorema Adiabáti o a este modelo. Suponhamos

que o vetor de estado que des reve a partí ula de spin-1/2 no instante ini ial
t = 0, |Ψ(0)i, seja um autovetor do operador sn̂ (0) om autovalor igual a ~2 ,

|Ψ(0)i = |ϕ1 ; ti
O número quânti o que

⇒

sn̂ (0) |Ψ(0)i =

~
|Ψ(0)i.
2

ara teriza o vetor ini ial

omponente do operador de spin-1/2 na direção do
instante

~ .
t = 0, B(0)

O vetor de estado

|Ψ(t)i

|Ψ(0)i

Pelo resultado (32) do Teorema
terior ao instante ini ial (t

= 0),

ou

é o valor da

ampo magnéti o no

tem que ter o mesmo número

quânti o que o vetor de estado ini ial, só que no tempo
do vetor de spin-1/2 na direção do

(41)

t

temos a projeção

~ .
B(t)
Adiabáti o, em qualquer instante t posseja, para t > 0 o vetor de estado |Ψ(t)i
ampo magnéti o neste momento,
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que des reve o spin-1/2 neste momento também é um autovetor do operador
sn̂ (t) om autovalor igual a ~2 ,

~
|Ψ(t)i
2

sn̂ (t) |Ψ(t)i = n̂(t) · ~s|Ψ(t)i =
⇒

|Ψ(t)i ∝ |ϕ1 ; ti.

(42)

Usamos o sinal de propor ionalidade  ∝ para es rever o resultado (42)
iδ(t)
uma vez que e
|ϕ1 ; ti, sendo δ(t) uma função real qualquer do tempo,
também é um autovetor instantâneo do operador

sn̂ (t).

Quando o intervalo de tempo de orrido é da ordem de
variação apre iável do

ampo magnéti

~ .
o externo B(t)

T2 ,

temos uma

Este tempo de orrido

desde quando sabemos o vetor de estado que des reve in ialmente o sistema
quânti o, é muito maior que os intervalos
de tempo em
 que o orrem as as


variações no sistema do spin-1/2
os vetores

|Ψ(0)i

e

|Ψ(t)i

T1 ∼

~
E1 −E2

=

1
µB(t)

. Vejamos quais são

para direções parti ulares do

ampo magnéti o

lássi o:

i) no instante ini
k̂ .

ial o

ampo magnéti o

lássi o é paralelo ao eixo

z : n̂(0) =

A representação matri ial (B.21) para o operador asso iado ao vetor spin-

1/2

nos permite es rever que se no instante ini ial o

ao longo da do eixo
ao longo desse

z , o vetor de estado que des

Ψ(0)

reve o spin-1/2

om projeção

ampo magnéti o satisfaz a seguinte equação de autovalor:

sz Ψ(0) =
sendo

ampo magnéti o está

o vetor

~
~
σz Ψ(0) = Ψ(0),
2
2

(43a)

oluna que dá a representaçãon matri ial deste vetor de

estado. Pela eq.(B.22a) temos:

Ψ(0) =
ii)

t = tf ∼ T2 ,
x, n̂(tf ) = ı̂.

no instante

eixo

o



1
0



.

ampo magnéti o

(43b)

lássi o esterno é paralelo ao

Pelo resultado (42) o vetor de estado que des reve a partí ula de spin-1/2
no instante

t = tf

é

|Ψ(tf )i ∝ |ϕ1 ; tf i,
18
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sendo que

~
|ϕ1 ; tf i ⇒
2
~
~
⇒
σx ϕ1 (tf ) = ϕ1 (tf ) ⇒
2
2  
1
.
ϕ1 (tf ) =
⇒
|{z}
1

n̂(tf ) · ~s |ϕ1 ; tf i = sx |ϕ1 ; tf i =

(44b)

(B.39)

Por isso a representação matri ial do vetor

Ψ(tf ) ∝
Comparando os vetores





1
1

|Ψ(tf )i

é

.

(45)

oluna (43b) e (45), que são as representações

matri iais dos vetores de estado

|Ψ(0)i

e

|Ψ(tf )i,

respe tivamente, veri a-

mos que são estados quânti os distintos e que não temos
de estado no instante

t = tf

omo obter o vetor

a partir do vetor de estado in ial usando a Teoria

de Perturbação na Me âni a Quânti a.

3.2 Sistema quânti o não-holonmi o
Seja

~
|Ψ; R(t)i

o vetor de estado que des reve o sistema quânti o que de-

sejamos estudar a evolução no tempo.
ontato

om uma vizinhança

Por hipótese, este sistema está em

uja a ação sobre o sistema quânti o que estu-

damos é des rita pela presença do

ampo

lássi o

~
R(t)
em sua Hamiltoniana.

Também estamos assumindo que a dependên ia no tempo da Hamiltoniana
é devida apenas a esses

ampos

O sistema quânti o é dito 
parâmetros externos

~
R(t)

lássi os, que variam no tempo.

não-holonmi o

se após um período

T2

os

voltam a assumir seus valores ini iais,

~ + T − 2) = R(t),
~
R(t

(46)

enquanto que o vetor de estado que des reve o sistema quânti o sob estudo
não volta ao vetor de estado ini ial:

~ + T2 )i =
~
|Ψ; R(t
6 |Ψ; R(t)i.

(47)

Estamos interessados em estudar sistemas quânti os que evoluem adiabati amente no tempo sob a ação de

ampos

lentamente no tempo e per orrem um
râmetros.
19
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~
R(t)

que variam muito

ir uito fe hado no seu espaçõ de pa-
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~
aso em que o ampo lássi o externo R(t)
~
tem 3 omponentes: R(t) = (X(t), Y (t), Z(t)). Na Fig.6 apresentamos uma
~ , per orrido pelo ampo lássi o
urva fe hada no  espaço de parâmetro R(t)
~ .
externo R(t)
Continuamos a

onsiderar o

4 A história o ial do limite adiabáti o
Nesta se ção apresentamos os arqumentos das Refs.[15, 16℄ para obter a expressão do vetor de estado que des reve uma partí ula quânti a que evolui no
tempo sob um regime adiabáti o. O resultado nal apresentado nesta subse ção foi obtido originalmente por Born e Fo k em 1928[2℄. Apresentamos
no apêndi e A a demonstração desse resultado usando a notação de Dira [9℄.
Não repetiremos nesta se ção as demonstrações matemáti as apresentadas no apêndi e A, mas apenas algumas expressões ne essárias para formular
de forma simples o argumento da história o ial do limite adiabáti o[15, 16℄.
Continuamos a
Hamiltoniana

onsiderar uma partí ula quânti a governada por uma

uja dependên ia no tempo é devida a presença de

lássi os

~ ,
R(t)

ampos

lássi os na Hamiltoniana

que variam no tempo.

ampos

Lembramos que a presença desses

orresponde a ação efetiva da vizinhança

sobre o sistema quânti o sob estudo. Por simpli idade usamos a notação (27)
para a Hamiltoniana,

~
H(t) ≡ H(R(t)).

(48)

|ψ(t)i o vetor de estado que des reve a partí ula quânti a sob estudo
no instante t. A evolução no tempo deste vetor de estado é dada pela equação
Seja

de S hrödinger (A.2)

H(t) |ψ(t)i = i~

d|ψ(t)i
.
dt

(49)

Como os autoestados instantâneos da Hamiltoniana
de autovalores (28), formam um

onjunto

H(t),

veja a equação

ompleto de estados no instante t,

eq.(30), então utilizamos a base dos autovetores instantâneos de
es rever a expansão

exata de |ψ(t)i em termos desses estados,

H(t)

para

omo apresen-

tado na eq.(A.4),

|ψ(t)i =

X

i

cn (t) e− ~

Rt
0

dt′ En (t′ )

|ϕn ; ti.

(50)

n

A evolução no tempo de ada oe iente cn (t) da expressão (50) determina
o vetor de estado

|ψ(t)i

no tempo

t,
20
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ada
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{|ϕn ; ti, n}. Por hipótese onhe
estes autovetores instantâneos de H(t) em ada momento t.
5
A dinâmi a exata dos oe ientes cn (t) é dada pela eq.(A.19)


dcn (t)
d|ϕn ; ti
cn (t)
= − hϕn ; t|
dt
dt
dH(t)
X i Rt ′
dt [En (t′ )−Em (t′ )] hϕn ; t| dt |ϕm ; ti
0
~
cm (t).
−
e
[Em (t) − En (t)]
m
instante

t

o

onjunto de autoestados

emos

(51)

m6=n

Na história o ial sobre o limite adiabáti o[15, 16℄ negligen iamos neste
regime a
do

ontribuição dos

oe iente

cn (t),

oe ientes

cm (t),

m 6= n,

om

para a dinâmi a

veja a eq.(51), uma vez que na evolução adiabáti a a

Hamiltoniana evolui muito lentamente no tempo,

dH(t)
≈ 0.
dt
As Refs.[15, 16℄ utilizam a
mada de

ada

oe iente

(52)

ondição (52) para es rever a dinâmi a aproxi-

cn (t) da expansão (50) no limite adiabátio (T → ∞)

omo:

dcn (t)
≈ − hϕn ; t|
dt



d|ϕn ; ti
dt



cn (t),

(53)

que tem solução

−

cn (t) ≈ cn (0) e

Rt
0

dt′ hϕn ;t′ |



d|ϕn ;t′ i
dt′

Mostramos na eq.(A.33) que o produto es alar



.

(54)

′

hϕn ; t |

mero imaginário puro. Por isso a solução (54) é rees rita

cn (t) ≈ cn (0) eiγn (t) ,



d|ϕn ;t′ i
dt′

omo:



é um nú-

(55a)

5 Rees revemos a eq.(A.19) em termos da variável tempo, t, em vez da variável s, veja
a eq.(A.6),

s=
sendo

T

o intervalo de tempo em que os

báti o tomamos

t
,
T
ampos

T → ∞.

21
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γn (t),


Z t
d|ϕn ; t′ i
′
′
.
γn (t) ≡ i
dt hϕn ; t |
dt′
0

sendo a denição da fase

(55b)

O resultado (54) foi obtido no trabalho original de Born e Fo k em 1928[2℄.
Observe que a fase (55b) depende do intervalo de tempo
o vetor de estado evoluir desde o momento ini ial

t

em que deixamos

t = 0.

Substituindo os resultados (55a) e (55b) na expansão (50) do vetor de
estado

|ψ(t)i

que des reve a partí ula quânti a em evolução adiabáti a, ob-

temos

|ψ(t)i =

X

i

cn (0) eiγn (t) e− ~

Rt
0

dt′ En (t′ )

|ϕn ; ti.

(56)

n

Apesar de termos dis utido na subse ção 2.2 a importân ia da presença
de fases na Me âni a Quânti a devido ao efeito de interferên ia, porque essas
fases

γn (t) adquiridas por vetores de estado em evolução adiabáti

a não foram

onsideradas importantes?

|ϕn ; ti

Se

En (t),

é um autovetor da Hamiltoniana

H(t)

asso iado ao autovalor

eq.(28), denimos o vetor de estado

|ϕµnn ; ti ≡ eiµn (t) |ϕn ; ti,

(57)

sendo a fase µn (t) qualquer função real do tempo t. Vejamos se o vetor de
µ
estado |ϕnn ; ti também é um autovetor da Hamiltoniana H(t),


H(t) |ϕµnn ; ti = H(t) eiµn (t) |ϕn ; ti = eiµn (t) H(t) |ϕn ; ti
| {z }
En (t)|ϕn ;ti



iµn (t)

= En (t) e
|ϕn ; ti = En (t) |ϕµnn ; ti
⇒
H(t) |ϕµnn ; ti = En (t) |ϕµnn ; ti.

⇒
(58)

|ϕµnn ; ti também é um autoda Hamiltoniana H(t) om autovalor En (t) para qualquer função µn (t)

O resultado (58) nos mostra que o vetor de estado
vetor

se esta Hamiltoniana não tem nenhum termo que ontenha uma derivada em
d
relação ao tempo ( ).
dt
Certamente o onjunto de todos os autovetores instantâneos de H(t) asµ
so iados a autovalores distintos, {|ϕnn ; ti; n}, forma uma base ompleta e
pode ser utilizada na expansão (50) do vetor de estado |ψ(t)i que des reve a
partí ula quânti a,

|ψ(t)i =

X

i

cµnn (t) e− ~

n

22

Rt
0

dt′ En (t′ )

|ϕµnn ; ti.

(59)
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Na aproximação adiabáti a a eq.(55a) nos dá

µn

cµnn (t) ≈ cµnn (0) eiγn

(t)

.

(60a)

Em analogia a eq.(55b), temos

γnµn (t)

≡i

Z

t
′

dt

hϕµnn ; t′ |

0

γn (t)



d|ϕµnn ; t′ i
dt′

.

(60b)

γnµn (t)

(eq.(60b)?
µ
Substituindo a expressão (57) para o vetor de estado |ϕnn ; ti no produto
es alar do l.d. da eq.(60b) obtemos
Qual a relação entre as fases

hϕµnn ; t′ |

−iµn (t′ )

= e



d|ϕµnn ; t′ i
dt′






−iµn (t′ )

= e


 d(eiµn (t′ ) )
hϕn ; t 

′
 | dt
{z
}


′

i

(eq.55b) e



dµn (t′ )
dt′

eiµn (t

 d 

iµn (t′ )
′
hϕn ; t |
e
|ϕn ; t i
dt′

′

iµn (t′ )

′

|ϕn ; t i + e
′)


d(|ϕn ; t′ i) 


dt′






 dµ (t′ ) 
′
d|ϕn ; t i
′)
′
n
′
′
′
= |e−iµn (t{z
eiµn (t })
+hϕ
;
t
i
×
hϕ
;
t
|ϕ
;
t
i
n
n
n
{z
}
|


dt′
dt′
1

⇒

hϕµnn ; t′ |

1



d|ϕµnn ; t′ i
dt′





′

dµn (t )
=i
+ hϕn ; t′
′
dt

d|ϕn ; t′ i
dt′



,

(61)

que substituído no l.d. da eq.(60b) nos dá

γnµn (t)

= i×i

Z

t

µn (t′ )
+i
dt
dt′
{z
} |
′

|0

µn (t)−µn (0)

Z

0

t
′

′

dt hϕn ; t
{z



d|ϕn ; t′ i
dt′

γn (t)

⇒ γnµn (t) = γn (t) − µn (t) + µn (0).

|ϕµnn ; ti é um autovetor instantâneo da
fase µn (t), veja a eq.(57), então sempre

Como o vetor de estado
niana

H(t)

para qualquer

es olher a função
tados pelo índi e

µ̃n (t), para ada onjunto de números
n tal que para ada instante t temos

γnµ̃n (t) = 0 = γn (t) − µ̃n (t) + µ̃n (0)
⇒
µ̃n (t) = γn (t) + µ̃n (0).
23



}

(62)

Hamiltopodemos

quânti os represen-

⇒
(63)

4.1 Porque fases de Berry?
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|ϕµ̃nn ; t′ i,

Na base dos autovetores

|ϕµ̃nn ; t′ i = eiµ̃n (t) |ϕn ; ti,

(64)

µ̃
oe iente cnn (t) da expressão do vetor de estado
µ̃
base instantânea {|ϕnn ; ti; n} é
obtemos que o

|ψ(t)i

cnµ̃n (t) = cµ̃nn (0),

(65)

fazendo desapare er a fase adiabáti a da evolução dos
são (56).
es olha

na

oe ientes da expan-

Assim poderíamos fazer desapare er a fase adiabáti a por uma
onveniente da base instantânea para fazer a de omposição aproxi-

|ψ(t)i numa evolução adiabáti a. Neste sentido
a γn (t), eq.(55b), não era uma fase físi a.

mada (56) do vetor de estado
se dizia que a fase adiabáti

4.1 Porque fases de Berry?
Antes de 1984, alguns livros textos tradi ionais da Me âni a Quânti a[17,
15℄ apresentavam o tópi o sobre a fase adi ional adquirida por vetores de
estado que evoluiam adiabati amente na forma dis utida na se ção 4 (veja a
demonstração do Teorema Adiabáti o no apêndi e A).
Em 1984 Sir M.V. Berry publi ou um artigo muito

riativo[1℄ em que

demonstrou que as fases adiabáti as são geométri as. A seguir apresentamos
algumas passagens da Ref.[1℄.
Na Ref.[1℄ Berry

onsidera um sistema quânti o que evolui em regime

adiabáti o sob a ação de um

ampo

~ . Ele al ula a fase
R(t)
~
lássi o R(t)
retorna ao seu

lássi o externo

adiabáti a (55b) no momento em que o

ampo

vetor ini ial,

~ ) = R(0),
~
R(T
sendo que

T

é o período do

adiabáti o). Neste
lássi o tem

ampo externo e ele é tal que

aso o vetor

paço de parâmetros,

(66)

~
R(t)

per orre um

T →∞

(limite

ir uito fe hado no seu es-

omo mostrado na Fig.6. Consideramos que este

ampo

omponentes:

~
R(t)
≡ (X(t), Y (t), Z(t)).

(67)

Lembramos que toda a dependên ia no tempo da Hamiltoniana, que governa a evolução no tempo do sistema quânti o, de orre da sua dependên ia
om o

ampo

lássi o

~
R(t)

que varia no tempo (veja a eq.(48)). Consequen-

temente as variações no tempo de funções, vetores de estado e operadores

24
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que des revem a partí ula quânti a em evolução adiabáti a, são devidas as

~ ,
R(t)






dX(t)
dY (t)
dZ(t)
d•
∂•
∂•
∂•
=
+
+
,
dt
∂X
dt
∂Y
dt
∂Z
dt

variações no tempo das

omponentes do vetor

lássi o

(68)

sendo que  • pode representar uma função, um vetor de estado ou um
operador que age sobre o sistema quânti o sob estudo.
Denindo o gradiente de funções, vetores de estado e operadores em relação ao

ampo

lássi o

~ ~•≡
∇
R

~ ,
R(t)



∂•
∂X

e notando que o elemento
lássi o

~
R(t)



ı̂ +

~
dR(t)

no seu espaço de



∂•
∂Y



̂ +

ao longo do



∂•
∂Z



k̂,

(69a)

aminho per orrido pelo

ampo

onguração, veja a Fig.6, é

~
dR(t)
≡ ı̂ dX(t) + ̂ dY (t) + k̂ dZ(t),

(69b)

rees revemos a derivada em relação ao tempo de qualquer objeto, eq.(68), na
forma:

~
d•  ~  dR(t)
= ∇R
.
~• ·
dt
dt

A eq.(55b) nos dá a expressão da fase adiabáti a

t,
Z

Fo k em qualquer instante

γn (t) ≡ i

t
′

′

dt hϕn ; t |
0



(70)

γn (t)

obtida por Born e


d|ϕn ; t′ i
.
dt′

(71)

Usando o resultado (70), esta fase passa a ser

γn (t) = i

Z

γn (t) = i

Z


 ~ ′
~ ′) ∇
~ ~ |ϕn ; R(t
~ ′ )i · dR(t )
dt′ hϕn ; R(t
R
dt′
0
Z R(t)
~


~
~
~
~
dR · hϕn ; R ∇R
= i
~ |ϕn ; R)i
t

~
R(0)
~
R(t)

⇒

A fase adiabáti a
das

t.

~
R(0)

γn (t) é es

ongurações do vetor



~ · hϕn ; R
~ ∇
~ .
~ ~ |ϕn ; Ri
dR
R

rita

lássi o

Esta fase tem uma origem

omo uma integral de

~
R(t)

aminho no espaço

(veja a Fig.6) em qualquer instante

geométri a.
25
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t = T,

lássi o

~ ,
R(t)
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onsidera o

eq.(66), no limite

a fase (72)  a

γn (T ) = i

I



~
~
~
~
dR · hϕn ; R ∇R
~ |ϕn ; Ri ,

C

sendo

t = T , sendo T o período do
adiabáti o (T → ∞). Neste instante

aso em que

C

o

ir uito fe hado e orientado per orrido pelo

ampo

(73)

~
R(t)
no espaço

de parâmetros representado na Fig.6.

~ n (t),
A

Denimos o vetor



~ n (R)
~ ≡ i hϕn ; R
~ ∇
~ .
~ ~ |ϕn ; Ri
A
R
Utilizando o vetor
aminho num

~ n (R)
~ ,
A

~ n (R)
~
A

(74a)

rees revemos a fase (74a)

omo a integral de

ir uito orientado fe hado per orrido pela extremidade do vetor

γn (T ) =

I

~
~ n (R).
~
dR(t)
·A

(74b)

C

Usamos o Teorema de Stokes[18℄ para rees rever a integral do l.d.

do

resultado (73)/(74b),

γn (T ) =

S



~ n (R)
~ ,
~ ~ ×A
dS n̂ · ∇
R

(75)

C . dS é uma
área innitesinal sobre a superfí ie da área S . n̂ é um vetor unitário (|n̂| = 1)
perpendi ular a área innitesimal dS e seu sentido é dado pelo dedo polegar
sendo

S

Z

qualquer superfí ie aberta delimitada pelo

ontorno

da mão direita quando fe hamos os dedos dessa mão per orrendo o sentido
do

ir uito orientado

tado (73)/(74b).

geométri a.

C

da integral de

A fase

γn (T )

aminho na integral do l.d. do resul-

é denominada de 

fase de Berry

ou 

fase

Observe que a eq.(75) tem uma forma similar de uma integral de uxo
de

ampo magnéti o que atravessa uma superfí ie aberta. Por esta razão a

literatura denomina o vetor

~ n (R)
~ , denido na eq.(74a), de  poten ial vetor.
A

A fase (75) deriva da geometria do problema e não tem dependên ia
explí ita no intervalo de tempo que o

ampo

lássi o externo

R(t)

leva para

retornar ao seu vetor ini ial.
Ao fazermos uma mudança de base (57) dos autovetores instantâneos da
µ
Hamiltoniana H(t), em prin ípio temos uma nova fase adiabáti a γn n (t),
26
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aso em que
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al ulamos a fase

γnµn (T ),

quando o

ampo

lássi o

ompleta um período, a eq.(62) nos dá

γnµn (T ) = γn (T ) −µn (T ) + µn (0)
|
{z
}

⇒

0

γnµn (T ) = γn (T ),

⇒

γn (T ) é independente da
Hamiltoniana H(t) para de ompor o

(76)

mostrando que a fase

base de autovetores instan-

tâneos da

vetor de estado

|ψ(t)i.

Não

é possível fazer esta fase desapare er na evolução do vetor de estado em regime adiabáti o por uma es olha

onveniente da fase

na eq.(63). Daí dizermos que a fase de Berry

γn (T )

µn (T ),

é uma 

omo zemos

fase físi a.

Uma outra maneira bonita de mostrarmos que a fase geométri a

γn (T )

é

independente da es olha da base instantânea de H(t) que fazemos, utilizamos
a
linha da eq.(62) e usamos a eq.(74b) para rees rever esta fase,

a 1

γnµn (T )

=
=
=

⇒

γnµn (T ) =

Z

I
dµn (t′ )
~ ·A
~ n (R)
~
−
dt
+
dR
′
dt
0
C
Z T

 dR(t
~ ′) I
′
~ ·A
~ n (R)
~
~
~
+
dR
−
dt ∇R
~ µn (R) ·
dt′
C
0
I

 I
~ · ∇
~ ~ µn (R)
~ +
~ ·A
~ n (R)
~
dR
dR
⇒
R
C
C
I


~ · A
~ n (R)
~ +∇
~ ~ µn (R)
~ .
(77)
dR
R
T

′

C

Em analogia ao que zemos nas eqs.(73) e (74a), denimos o poten ial
~ µn (R)
~ ,
vetor A
n

~ µn (R)
~ ≡A
~ n (R)
~ +∇
~ ~ µn (R).
~
A
n
R

(78)

Apli ando o Teorema de Stokes[18℄ no l.d. da eq.(77), passamos a ter

γnµn (T )

=
=

⇒

Z

ZS

h
i
~
~
~
~
~
dS n̂ · ∇R
~ × An (R) + ∇R
~ µn (R)

~ n (R)
~ = γn (T )
~ ~ ×A
dS n̂ · ∇
R

S
γnµn (T )

= γn (T ),

reobtendo o resultado (76), uma vez que

f

diferen iável..
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(79)

~ × (∇f
~ ) = 0 para qualquer função
∇
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5 A dúvida: estão todos errados?
Reproduzimos na se ção 4 os argumentos apresentados em alguns livros textos de Me âni a Quânti a para obter a fase adiabáti a (55b) adquirida pelos
vetores de autoestados instantâneos da Hamiltoniana
que evolui em regime
R
− ~i 0t dt′ En (t′ )
adiabáti o, além da sua fase dinâmi a e
. No entanto voltamos a
eq.(51) que nos dá a equação diferen ial

exata do

oe iente

cn (t),



dcn (t)
d|ϕn ; ti
cn (t)
= − hϕn ; t|
dt
dt
dH(t)
X i Rt ′
dt [En (t′ )−Em (t′ )] hϕn ; t| dt |ϕm ; ti
0
~
cm (t).
−
e
[Em (t) − En (t)]
m

(80)

m6=n

Na se ção 4 negligen iamos a
no l.d.

ontribuição dos termos

da eq.(80) para a dinâmi a do

oe iente

cn (t)

cm (t),

om

usando a

m 6= n,
ondição

(52) de que o operador Hamiltoniano que governa a evolução dinâmi a da
partí ula sob estudo varia muito lentamente no tempo. No entanto,

d|ϕn ; ti
|ϕn ; t + ∆ti − |ϕn ; ti
= lim
,
∆t→0
dt
∆t

(81a)

sendo

H(t) |ϕn ; ti = En (t)|ϕn ; ti

(81b)

e

H(t + ∆t) |ϕn ; t + ∆ti = En (t + ∆t)|ϕn ; t + ∆ti.
(81 )
Para

∆t → 0,a

ondição

dH(t)
dt

≈0

também nos dá

d|ϕn ; ti
≈ 0.
dt
A

ondição (82) é uma medida da variação no tempo da Hamiltoniana

(82)

H(t).

Por que no l.d. da eq.(80) negligen iamos a ontribuição do cm (t), para
m 6= n, e levamos em onta a ontribuição de cn (t) para a dinâmi a do
oe iente cn (t)?
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5.1 Um exemplo trivial: a história o ial está orreta!!!
Nesta subse ção estudamos um modelo quânti o simples em que apresentamos a resposta para a pergunta do último parágrafo da se ção 5.
subse ção se baseia na Ref.[19℄. Nesta referên ia, Aguiar
a

Esta

dis utiram

ondição adiabáti a a ser implementada na eq.(80) que dá a dinâmi a dos

oe ientes

cn (t)

da expansão (50) dos vetores de estado da partí ula

spin-1/2 a oplada a um
(o

et al.

ampo

ampo magnéti o externo

om

om evolução adiabáti a

lássi o varia muito lentamente no tempo).

Consideramos aqui um

aso parti ular do problema resolvido exatamente

no apêndi e B. Seja o modelo de 2 níveis que des reve o a oplamento de um
dipolo magnéti o intrínsi o

om um

ampo magnéti o externo que pre essi-

ona em torno de um eixo xo que denominamos de eixo

z.

A Hamiltoniana

que des reve este sistema quânti o é dado pela eq.(B.1)[6, 12, 13℄

~
H(t) = µB(t)
· ~s,

(83)

µ = gµB , onde g é o fator de Landé e µB sendo o magneton
~
de Bohr. Assumimos que B(t)
é um ampo magnéti o externo lássi o em
que este vetor, de módulo onstante, pre essiona em torno do eixo z , omo
~
mostramos na Fig.7. O ampo lássi o B(t)
tem omponentes
sendo a

onstante

~
B(t)
= (Bsen(θ)cos(ω0 t), Bsen(θ)sen(ω0 t), Bcos(θ)) ,

(84)

~
faz om o eixo z e B é o módulo deste
B(t)
6
~
ampo magnéti o lássi o (B = |B(t)|). ω0 é a velo idade angular
om que o
~
pre essiona em torno do eixo z . O seu valor determina a variação
vetor B(t)

onde

θ

é o ângulo que o vetor

no tempo deste vetor
Após um período

lássi o.

T2

o vetor

~
B(t)

~ + T2 ) = B(t)
~
B(t

volta ao seu vetor neste instante

⇒

ω0 T2 = 2π
2π
.
⇒ T2 =
ω0

⇒
(85)

Os autovetores e os autovalores da Hamiltoniana (83) são
6 Por abuso de linguagem no texto também hamamos
que a frequên ia

ν

é denida

omo

ν≡
sendo

T2

o período do

ampo

1
,
T2

lássi o.

29

ω0

de 

t,

asos parti u-

frequên ia. Lembramos

5.1 Um exemplo trivial: a história o ial está orreta!!!
lares dos resultados
ção de

Mens Agitat-2016

al ulados exatamente no apêndi e B

7

Para a

ongura-

ampo magnéti o dada pela eq.(84), obtemos dos resultados (B.39) e

(B.42), os autovetores instantâneos e autovalores da Hamiltoniana (83),

1
1
|ϕ1 ; ti = D | + iz + A eiω0 t | − iz
2
2
1
1
|ϕ2 ; ti = −A | + iz + D eiω0 t | − iz
2
2

~µB
,
2
~µB
E2 = −
,
2

E1 =

om
om

(86a)
(86b)

om

 
θ
A ≡ sen
2
Os vetores

| ± 21 iz

 
θ
.
D ≡ cos
2

e

são autovetores dos operadores

sz

e

(87)

s2 ,

omo apresentado

no apêndi e B (veja as eqs.(B.7a) - (B.9)).

ω1 , que neste modelo
spin-1/2 de energias E1 e E2 ,

ara teriza as transições entre os es-

A frequên ia
tados de

é

E1 − E2
= µB
~
µB
.
⇒ ω1 =
2

2ω1 ≡

Por

onveniên ia

O período

T1

olo amos o fator

(88a)

na denição anterior da frequên ia

ω1 .

asso iado as transições no modelo de spin-1/2 é

ω1 T1 = 2π
⇒ T1 =
7 Na Ref.[19℄ foram
a

2

⇒

⇒

T1 =

2π
2π
= µB
ω1
2

⇒

2π
4π
=
.
ω1
ωB

(88b)

al ulados os autovetores e autovalores da Hamiltoniana (83)

onguração (84) para o

ampo magnéti o externo

~ .
B(t)

om

A relação entre os autovetores

al ulados a partir do apêndi e B e o autovetores da Ref.[19℄ são:

|ϕ1 ; ti = |φ2 ; ti

e

|ϕ2 ; ti = |φ1 ; ti,

|φ1 ; ti e |φ2 ; ti são os autovetores (8) e (9) da Ref.[19℄, respe tivamente.
oe ientes cn (t) da expressão (50) do vetor de estado |ψ(t)i têm
AJP
relações om os oe ientes cn
(t), também dessa referên ia,

onde

Ressaltamos

que os

as seguintes

c1 (t) = cAJP
(t)
2

e

c2 (t) = cAJP
(t).
1
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Seja

|ψ(t)i
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um vetor de estado que des reve o spin-1/2 no instante

A sua de omposição exata em termos dos autovetores instantâneos

i = 1 e 2, é dada pela eq.(50), que para este problema parti

t.
|ϕi ; ti,

ular que estamos

onsiderando,  a sendo

|ψ(t)i =

2
X

i

cn (t) e− ~ En t |ϕn ; ti.

(89)

n=1

As eqs.(51), que governam a dinâmi a exata dos
de omposição (89), neste

oe ientes

cn (t)

aso  am iguais a:

dc1 (t)
= −iω0 A2 c1 (t) − iω0 AD e2iω1 t c2 (t),
dt
dc2 (t)
= −iω0 AD e−2iω1 t c1 (t) − iω0 D 2 c2 (t).
dt
ω0
~
e
B(t)

Lembramos que a frequên ia
ampo magnéti o

lássi o

plamento entre o spin-1/2 e o

T2 >>> T1
ω0 <<< ω1

(90a)
(90b)

é uma medida da variação no tempo do
onsequentemente da variação em relação

ao tempo da Hamiltoniana (83). A

⇒

da

ondição de evolução adiabáti a no a o-

ampo magnéti o externo

⇒

(85) e (88b)

~
B(t)

2π
2π
>>>
ω0
ω1

é

⇒

ω0
<<< 1,
ω1

⇒

(91a)

Esta desigualdade também é verdadeira quando a frequên ia

ω0

do

ampo

magnéti o externo,

ω0 → 0,
no limite adiabáti o para valor de frequên ia

(91b)

ω1

nito.

Voltando as eqs.(90a) e (90b), veri amos que todos os termos do l.d.
dessas equações são propor ionais a frequên ia

ω0 .

Portanto, todos esses

termos tendem a 0 (zero) no limite adiabáti o quando temos
presença da frequên ia
ren iais são

ω0

ω0 → 0.

A

em todos os termos do l.d. dessas equações dife-

onsequên ia da variação no tempo da Hamiltoniana

H(t)

dada

pelo operador (83). Voltamos a pergunta do último parágrafo da se ção 5:

Que termos no l.d. das eqs.(90a) e (90b) devem ser preservados no regime
adiabáti o (ω0 → 0) para obter o resultado orreto da evolução no tempo de
um vetor de estado no regime adiabáti o?
31
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Para obtermos a

ontribuição de

ada termo do l.d. das eqs.(90a) e (90b),

termos diagonais e não-diagonais, introduzimos os
que são

onstantes.

Os traçadores

Mens Agitat-2016

a11

e

a22

traçadores: a11 , a22

e

a,

são multipli ados aos termos

diagonais do l.d. dessas equações diferen iais e o traçador

a

é multipli ado

aos termos não-diagonais. A presença desses traçadoress nas expressões nais
dos

oe ientes

ci (t), i = 1

e

2,

nos permite determinar a

ontribuição de

ada termo no l.d. das eqs.(90a) e (90b) para a dinâmi a desses

oe ientes.

Com a presença dos traçadores as eqs.(90a) e (90b)  am

dc1 (t)
= −ia11 ω0 A2 c1 (t) − iaω0 AD e2iω1 t c2 (t),
dt
dc2 (t)
= −iaω0 AD e−2iω1 t c1 (t) − ia22 ω0 D 2 c2 (t).
dt
Note que fazendo

a11 = a22 = a = 1

(92a)
(92b)

nas equações diferen iais anteriores,

reobtemos as eqs.(90a) e (90b) que dão a dinâmi a exata dos

ci (t), i = 1
A

e

2.

re eita o ial

a oplado a um

limite adiabáti o

para obter o

ampo magnéti o externo

oe ientes

do modelo de spin-1/2

lássi o dado pela

onguração

(84) é

a = 0, a11 = 1
Será que esta
exatas dos

re eita

oe ientes

está

c1 (t)

ω0

e
2

orreta?

c2 (t),

e

a22 = 1.

Para veri á-la usamos as soluções

obtidas na Ref.[19℄,

2

= ei[ω1 − 2 (a11 A +a22 D )]t {c1 (0)cos(Γt)
#
"
 21
ω 
 ω 2
0
0
ADc2 (0) ,
A2 D 2 c1 (0) + a
−isen(Γt)
1 − a2
Γ
Γ
c1 (t)

c2 (t)
+

ω0

= e−i[ω1 + 2
"

(93)

(94a)

(a11 A2 +a22 D 2 )]t

{c2 (0)cos(Γt)
#

 12
 ω 2
ω 
0
0
ADc1 (0) + 1 − a2
A2 D 2 c2 (0) ,
isen(Γt) −a
Γ
Γ

(94b)

om

Γ

sendo a frequên ia de Rabi[20, 21℄,

"
# 21
2
 2
ω0
ω0
Γ ≡ ω1
1+
(a11 A2 − a22 D 2 ) + a2
A2 D 2 ,
2ω1
ω1
32

(95)

5.1 Um exemplo trivial: a história o ial está orreta!!!
para obter o limite adiabáti o dos

oe ientes

c1 (t)

e

Mens Agitat-2016

c2 (t).

Desejamos observar os vetores de estado do modelo de spin-1/2 após ter
de orrido um intervalo de tempo da ordem de
do

T2 ,

sendo que

T2

é o período

ampo magnéti o externo, ou seja, quando o vetor magnéti o

~
B(t)

volta

ao seu valor original,

2π
.
ω0

t ∼ T2 |{z}
=
(85)

No Ref.[1℄ Berry
Para

(96)

al ulou as fases geométri as em

t = T2 .

a11 = a22 = 1,

e para qualquer valor do traçador a, a função c1 (t)

ω
ompetem entre si: ω1 − 0 e Γ, enquanto que a
2 
ω
ompetição das frquên ias ω1 + 0 e Γ.
2

tem duas frequên ias que

c2 (t)

função

tem a

A seguir obtemos as expressões dos

t ∼ T2

oe ientes

no limite adiabáti o, no qual é satisfeita a

c1 (t)

e

c2 (t)

para tempos

ondição (91a)/(91b).

Começamos dis utindo a aproximação da frequên ia de Rabi
no limite adiabáti o até 1

Γ
que

a.a.

a

 
ω0
ω1

ordem em

Γ,

eq.(95),

,



ω0
2
2
(a11 A − a22 D ) ,
≈ ω1 1 +
2ω1

(97)

orresponde a expressão aproximada da frequên ia de Rabi se fazemos

a=0

nas eqs.(92a) e (92b). Mais adiante veremos porque devemos manter

a aproximação da frequên ia de Rabi até 1

a

ordem em

 
ω0
ω1

y.

Vejamos a seguir a aproximação das amplitudes nas eqs.(94a) e (94b):
1) na eq.(94a) temos a seguinte



2

1−a

 ω 2
0

Γ

2

AD

2

 12

oe iente que multipli a a função

c1 (0) + a

ω 
0

Γ

ADc2 (0)

≈

ω0
<<<1
ω1

c1 (0) + O

sen(Γt),


ω0
ω1



.
(98)

Lembramos que neste limite temos que a frequên ia

Γa.a.

é dada pela apro-

ximação (97).
2) na eq.(94b) temos o

oe iente a seguir, que também multipli a a função

sen(Γt),
−a

ω 
0

Γ



2

AD c1 (0) + 1 − a

 ω 2
0

Γ

2

AD

33

2

 12

c2 (0)

≈

ω0
<<<1
ω1

c2 (0) + O



ω0
ω1



.
(99)
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Por m

t ∼ T2 ,
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al ulamos a aproximação do argumento da função

sen(Γt)

para

no limite adiabáti o,


2π
z}|{


ω0 T2
2
2 
(a
A
−
a
D
)
ω
T
+
Γa.a. t |{z}
≈ sen 
11
22
1
2


2ω1


⇒

(96)

⇒

Γ

a.a.



ω0 t
2
2
t |{z}
≈ sen ω1 t +
(a11 A − a22 D ) .
2ω1

(100)

t∼T2

Como

t∼

T2 , então o termo de 1a ordem em

frequên ia de Rabi

Γ

a.a.

dá uma



ω0 t
2ω1



na aproximação da

ontribuição para a função

sen(Γa.a. t)

que

não pode ser desprezada. Desta forma mostramos que no limite adiabáti o
as aproximações das amplitudes, eqs.(98) e (99), e da frequên ia de Rabi,
eq.(97), são levadas até ordens diferentes no parâmetro

ω1 t, para t ∼ T2 ,
sen(x) é mod. 2π ,

A fase
função

 
ω0
ω1

.

orresponde a um número grande, mas

ω1 t = 2πl + α,

α ∈ [0, 2π),

omo a

(101)

sendo l um número inteiro, então a ontribuição da fase ω1 t para a função
sen(Γa.a. t) é a mesma que da fase α. Por isso mantemos na aproximação da
a.a.
função sen(Γ
t) a ontribuição da fase ω1 t.
Substitutindo os resultados aproximados (98), (99) e (100) nas expressões
exatas dos

oe ientes

c1 (t),

eq.(94a), e

c2 (t),

eq.(94b), essas passam a ser

1)

ca.a.
1 (t)
⇒

t∼T2

ca.a.
1 (t)

A expressão de

ω0
(a11 A2 +a22 D 2
2

≈

ei[ω1 −

−

isen(Γa.a. t)c1 (0)}

t∼T2

≈
|{z}

c1 (0) ei[ω1 −

]t {c (0)cos(Γa.a. t)
1

ω0
−Γa.a. ]t
2

.

(102)

a11 =a22 =1

Γa.a.

é dada pela eq.(97).
a.a.
Observe que a equação anterior de c1 (t), válida para t ∼ T2 , é a mesma
que obteríamos a partir da solução exata fazendo a = 0 e a11 = a22 = 1 na

eq.(94a). Essa es olha para os traçadores
limite adiabáti o.

34
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2)

ca.a.
2 (t)
⇒

t∼T2

ca.a.
2 (t)

ω0
(a11 A2 +a22 D 2
2

≈

e−i[ω1 +

+

isen(Γa.a. t)c2 (0)}

t∼T2

c2 (0) e−i[ω1 +

≈
|{z}

]t {c (0)cos(Γa.a. t)
2

ω0
−Γa.a. ]t
2

.

(103)

a11 =a22 =1

Γa.a.

A expressão de

é dada pela eq.(97).

Obteríamos a expressão aproximada (103) para o

oe iente

c2 (t)

no li-

mite adiabáti o se na eq.(94b) tivéssemos es olhido os seguintes valores para

a = 0, a11 = a22 = 1,

os traçadores:

que

orresponde a re eita (93) para o

liite adiabáti o.
Veri amos expli itamente que para o modelo quânti o tratado nesta se ção que a re eita (93) dá o limite adiabáti o
a oplado a um

ampo magnéti o externo

pela eq.(84). No entanto
ia

ω0

orreto da dinâmi a do spin-1/2

uja a evolução no tempo é dada

ontinuamos a ter que expli ar o fato da frequên-

apare er em todos os termos do l.d. das eqs.(92a) e (92b) e apenas

os termos diagonais dessas equações (c1 (t) na eq.(92a) e
ontribuirem para a evolução no tempo dos

oe ientes

c2 (t) na eq.(92b)
c1 (t) e c2 (t), respe -

tivamente, no limite adiabáti o.
Para obtermos uma resposta a esta pergunta, rees revemos as eqs.(92a)
e (92b), que dão a dinâmi a exata dos

oe ientes

c1 (t)

e

c2 (t),

na forma

matri ial,

d
dt



c1 (t)
c2 (t)





−ia11 ω0 A2
−iaω0 AD e2iω1 t
=
−iaω0 AD e−2iω1 t
−ia22 ω0 D 2


c1 (t)
.
≡ G(t)
c2 (t)

 

c1 (t)
c2 (t)


(104)

fssem independentes do tempo t, bastaria
†
diagonalizá-la através de uma transformação D G D, om a matriz D sendo

G

Se os elementos da matriz

onvenientemente es olhida, para obter as expressões dos

c2 (t)

omo função do tempo

Como a matriz

G(t)

oe ientes

c1 (t)

e

t.

possui elementos que dependem do tempo, fazemos

referen ial girante),

uma mudança de variáveis ( `

X1 (t) ≡ c1 (t) e−iω1 t

X2 (t) ≡ c2 (t) eiω1 t .

e

(105)

Rees revemos as equações a opladas (104) em termos das novas variáveis
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X1 (t) e X2 (t),

 



d
X1 (t)
−i(ω1 + a11 ω0 A2 )
−iaω0 AD
X1 (t)
=
X2 (t)
−iaω0 AD
i(ω1 − a22 ω0 D 2 )
X2 (t)
dt


X1 (t)
≡ K
.
(106)
X2 (t)
K dão

Os termos não-diagonais da matriz

ontribuição de ordem

ω02

para

os seus autovalores. Como estamos interessados em observar os fenmenos
2π
adiabáti os para tempos t ∼ T2 =
, então só pre isamos manter até termos
ω0
a
de 1 ordem em ω0 nos autovalores da matriz K. Consequentemente os
elementos fora da diagonal dessa matriz devem ser desprezados no limite
adiabáti o. Negligen iar esses termos orresponde a es olher o traçador
na eq.(104). Esta es olha junto
a

a11 = a22 = 1

om as es olhas

a=0

orrespondem

ondição (93).

5.2 Viva Born e Fo k (′28)
No apêndi e A apresentamos uma demonstração do Teorema Adiabáti o para
sistema quânti o

ujo o espe tro de energia é não-degenerado. Esta demons-

tração segue os passos do artiigo original de Born e Fo k[2℄ e da Ref.[6℄.
A de omposição do vetor de estado

|ψ(t)i

na base dos autovetores ins-

tantâneos da Hamiltoniana é dada pela eq.(50),

|ψ(t)i =

X

Rt

i

cn (t) e− ~

0

dt′ En (t′ )

|ϕn ; ti.

(107)

n

Na Ref.[2℄ Born e Fo k fazem uma mudança de es ala no tempo, eq.(A.6),

s=
sendo
em

T

a es ala de tempo do

ampo

t
,
T

(108)

lássi o efetivo através do qual levamos

onta a ação da vizinhança que interege

om o sistema quânti o sob

estudo.
A eq.(A.20) nos dá que a expressão exata do

cm (s) = cm (0) −

Z

s

ds1 hϕm ; s1 |

0

−

X Z
n
n6=m

0

s

iT

ds1 e ~

R s1
0

ds′ [Em (s′ )−En (s′ )]



d|ϕm ; s1 i
ds1

oe iente



cn (s),

cm (s1 )

1)
|ϕn ; s1 i
hϕm ; s1 | dH(s
ds1

[En (s1 ) − Em (s1 )]

cn (s1 ), s > 0,
(109)
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que no limite adiabáti o (T

→ ∞)

as fases no ter eiro termo no l.d.

eq.(109) variam muito rapidamente e a integral sobre elas anula a
ção dos

oe ientes

cn (t),

om

n 6= m,

para o termo

cm (s).

da

ontribui-

Este resultado

é obtido por Born e Fo k a partir da apli ação do Teorema de RiemannLebesgue[22℄ para obter a dinâmi a dos

oe ientes

cn (t)

da projeção do

vetor de estado que des reve o sistema quânti o sob evolução adiabáti a na
base dos autoestados instantâneos da Hamiltoniana.

6 Comentários Finais
No ano de 1984 em que Sir M.V. Berry publi ou seu artigo[1℄ sobre a presença
de fases geométri as em vetores de estado que des revem sistemas quânti os,
om espe tro de energia sem degeneres ên ia, sob evolução adiabáti a, Wil zek e Zee também publi aram um artigo sobre as fases de Berry em sistemas
quânti os

om espe tro de energia

om degeneres ên ia[23℄. Em 1987 Aha-

ronov e Anandan[24℄ demonstraram a existên ia de fases geométri as adquiridas por vetores de estado governadas por Hamiltonianas periódi as, mesmo
que o regime de evolução não seja adiabáti o.
Mais de 25 anos se passaram desde a publi ação da Ref.[1℄ de Sir M. V.
Berry e as fases geométri as foram medidas experimentalmente em vários
sistemas físi os. Em 1988 Shapere e Wil zek foram editores da Ref.[25℄ em
que temos uma

oleção de 

reprints

de artigos importantes sobre as fases de

Berry até o ano de 1989. Estes artigos tratam de diferentes aspe tos teóri os
e experimentais sobre as fases de Berry e suas diferentes apli ações.
Hoje temos a apli ação das fases de Berry também na Teoria Quânti a
de Campos, Matéria Condensada, Computação Quânti a, ... Se vo ê usar o

portal Capes de periódi os [http://
a essar a base de dados

www.periodi os. apes.gov.br℄ para
Web of S ien e, que disponibiliza a esso a mais de

9.200 títulos de periódi os, vo ê pode realizar uma pesquisa usando

assunto: Berry's phase

`

e/ou

geometri phase

omo

e verá o quanto esta área

da Físi a é muita ativa. Temos as várias apli ações dessas fases, mas ainda
existem perguntas sobre elas que ne essitam de respostas. Te

onvidamos a

se interessar em pro urar as respostas ...

Agrade imento
A autora deste artigo (MTT) agrade e ao Prof. Miguel Gustavo pelo

onvite

e oportunidade para es rever este artigo de divulgação sobre fases de Berry.
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A Teorema Adiabáti o: uma prova simples para
espe tros de energia não degenerados
O Teorema Adiabáti o determina a evolução no tempo dos vetores de estado que des revem sistemas quânti os
lentamente no tempo.

ujas as Hamiltonianas variam muito

Este teorema foi demonstrado por Born e Fo k em

1928[2℄. O enun iado deste teorema é apresentado em vários livros textos de
Me âni a Quânti a[17, 10℄.
O trabalho original de Born e Fo k[2℄ é es rito em alemão, o que para
muitos de nós di ulta a sua leitura. Na Ref.[6℄ apresentamos uma demonstração do Teorema Adiabáti o usando a notação de Dira [9℄


ket

para des rever sistemas quânti os

om 

bra

e

ujo o espe tro de energia possui

degeneres ên ia.
Neste apêndi e apresentamos um

aso parti ular da demonstração do Te-

orema Adiabáti o da Ref.[6℄, válido quando o espe tro de energia do sistema
quânti o des rito pela Hamiltoniana que varia muito lentamente no tempo
não possui degeneres ên ia.
Seguindo o apêndi e B da Ref.[6℄,

onsideramos uma Hamiltoniana

ujas variações no tempo o orrem na es ala de tempo

tf

T.

H(t)

Denominamos de

a es ala de tempo dos fenmenos quânti os que o orrem sob a ação desta

Hamiltoniana. A

ondição de evolução adiabáti a para o sistema quânti o é:

T >>> tf .

(A.1)

A evolução no tempo dos vetores de estado que des revem o sistema
quânti o é dada pela equação de S hrödinger (18), que rees rita na notação
de Dira [9℄  a:

H(t) |ψ(t)i = i~
Em

t=0

d|ψ(t)i
.
dt

(A.2)

o vetor de estado que des reve o sistema quânti o é

|ψ(0)i.

Devido a linearidade da equação de S hrödinger (A.2) qualquer vetor de
estado pode ser es rito
formam uma base
em

omo uma

ombinação linear de vetores de estado que

ompleta. Esta base

t.
autovetores |ϕn ; ti

ompleta não pre isa ser a mesma

ada instante
Os

da Hamiltoniana

H(t),

em

ada instante

t,

satisfa-

zem a relação

H(t) |ϕn ; ti = En (t) |ϕn ; ti,
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sendo

En (t) o

autovalor da Hamiltoniana

H(t)

no tempo t. Seus autovetores

instantâneos são ortonormais,

hϕn ; t|ϕm ; ti = δnm ,

(A.3b)

devido a não degeneres ên ia do espe tro da Hamiltoniana. Estamos assumindo que em
base

t os autovetores

ada instante

de

H(t), {|ϕn ; ti}, formam uma

|ϕn ; ti hϕn ; t| = 1,

(A.3 )

ompleta

X
n

1

onde

P

n deve in luir todos os
in lusive a parte ontínua do

é o operador identidade e o somatório

t,

autovetores da Hamiltoniana no instante

PH(t),

espe tro de

se ela existir.

Na parte

ontínua do espe tro de

R

H(t)

a

dn.
n na eq.(A.3 ) é substituída por uma integral
Seja |ψ(t)i o vetor de estado que des reve o sistema quânti o no tempo

somatória

t.

Devido a

ompleteza da base dos autovetores de

H(t)

neste instante

t,

es revemos então

|ψ(t)i =

X

i

n

Esta expansão de

|ψ(t)i

é

oe iente

′

′

exata, não envolvendo

an (t)

|ψ(t)i

an (t)

qualquer aproximação.

sobre o autoestado

|ϕn ; ti

varia no

depender do tempo.

|ψ(t)i

Na de omposição (A.4) do vetor de estado
iente

(A.4)

an (t)

Em geral a projeção do vetor
tempo, daí o

Rt

c (t) e− ~ 0 dt En (t ) |ϕn ; ti.
{z
}
|n

omo o produto de dois

rees revemos o

oe-

oe iente que também dependem do

tempo,

i

an (t) = cn (t) e− ~

Rt
0

dt′ En (t′ )

,

(A.5a)

sendo que

Z

1
t
om

hEi

sendo o

t

dt′ E(t′ ) = hEi,

(A.5b)

0

valor médio da função E(t)

fase nas eqs.(A.4) e (A.5a) são rees ritas
i

e− ~

Rt
0

dt′ En (t′ )

[0, t].

A

omo

= e−i
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Esta é a fase dinâmi a da de omposição do vetor de estado na base dos

H(t).

autoestados instantâneos de

Esta fase

oin ide

om a fase usual da

expansão dos vetores de estado na base dos autoestados de energia quando
a Hamiltoniana que governa a dinâmi a do sistema quânti o não varia no
tempo (
ente

sistemas fe hados).

an (t)

pode ser es rito

É importante ressaltar que qualquer

tempo es ritas no l.d. da eq.(A.5a). A variação no tempo do
funções

oe i-

omo o produto das funções que dependem do
onjunto das

cn (t) é determinada pela equação de S hrödinger (A.2), uma vez que
{|ϕn ; ti} da Hamiltoniana H(t) no instante

es olhemos a base de autoestados

t.
Seguindo o trabalho original de Born e Fo k[2℄ denimos a variável

s≡
sendo

T

a es ala de tempo que

miltoniana

H(t).

s

Apesar de

t
,
T

(A.6)

ara teriza as mudanças no tempo da Ha-

ser uma variável adimensional ([s]

abuso de linguagem nos referimos a esta nova variável

omo 

= 1),

X

iT

cn (s) e− ~

Rs
0

ds′ En (s′ )

por

instante s.

Rees revemos a de omposição exata (A.4) utilizando a variável

|ψ(s)i =

s,

s,

|ϕn ; si.

(A.7)

n

Para obtermos a expansão aproximada do vetor
(T

→ ∞),

|ψ(s)i

no limite adiabáti o

na eq.(A.7) determinamos o(s) termo(s) do l.d.

anterior que dá (dão) a(s) maior(es)

da igualdade

ontribuição (ões) neste limite.

Substituindo a expansão (A.7) na equação de S hrödinger (A.2), obtemos:

i)

H(t) no vetor de estado |ψ(t)i:
X
Rs ′
iT
′
H(t)|ψ(t)i =
cn (s)e− ~ 0 ds En (s ) H(s) |ϕn ; si
{z
}
|

apli ação da Hamiltoniana

n

⇒

H(t)|ψ(t)i =

⇒

En (s)|ϕn ;si

X

− iT
~

cn (s)En (s)e

Rs
0

ds′ E

n (s

′)

|ϕn ; si.

(A.8)

n

ii)

derivada do vetor de estado

|ψ(t)i

em relação ao tempo:
d
d
Primeiro transformamos a derivada
na derivada
usando a relação
dt
ds
(A.6):

⇒





d
1 d
=
ds
T ds
i~ d
d
=
.
i~
dt
T ds

d
=
dt

ds
dt

·
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⇒
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Assim

i
Rs ′
iT
d|ψ(t)i
i~ X d h
′
cn (s)e− ~ 0 ds En (s ) |ϕn ; si
=
dt
T n ds


Rs ′
iT
dcn (s) iT
i~ X
′
− cn (s)En (s) e− ~ 0 ds En (s )
=
T n
ds
~

Rs ′
′ ) d|ϕn ; si
− iT
ds
E
(s
n
.
+ cn (s) e ~ 0
ds

i~

(A.10)

Igualando os resultados (A.8) e (A.10) temos o resultado da equação de
S hrödinger apli ada ao vetor de estado

X

iT

cn (s)En (s) e− ~

Rs
0

|ψ(t)i,

ds′ En (s′ )

|ϕn ; si =

n



Rs ′
iT
dcn (s) iT
i~ X
′
− cn (s)En (s) e− ~ 0 ds En (s )
=
T n
ds
~

Rs ′
′ ) d|ϕn ; si
− iT
ds
E
(s
n
.
+ cn (s) e ~ 0
ds
Projetamos os dois lados da igualdade anterior sobre o

m

bra hϕm ; s|, sendo

um índi e xo, que pode ser igual ou diferente do índi e

ortonormalidade (A.3b) dos estados

|ϕm ; si

no instante

n.

Utilizamos a

s,

hϕm ; s|ϕn ; si = δm,n ,

(A.12)

para es rever o resultado dessas projeções sobre o
iT

Rs

′

(A.11)

bra hϕm ; s|

omo:

′

cm (s)Em (s) e− ~ 0 ds Em (s ) =


Rs ′
iT
i~ dcm (s) iT
′
− cm (s)Em (s) e− ~ 0 ds Em (s )
=
T
ds
~



Rs ′
i~ X
d|ϕ
;
si
′)
n
− iT
ds
E
(s
n
+
cn (s)e ~ 0
.
ϕm ; s
T n
ds

(A.13)

Can elando os termos da eq.(A.13) que diferem por um sinal negativo e
rearranjando os outros termos dessa igualdade, a rees revemos na forma

X iT
dcm (s)
=−
e~
ds
n

Rs
0

ds′ [Em (s′ )−En (s′ )]



d|ϕn ; si
hϕm ; s|
ds



cn (s).
(A.14)

As equações a opladas (A.14) determinam a variação exata no tempo dos
oe ientes

cn (s)

que dão a projeção do vetor de estado
41
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na base dos
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autoestados

|ϕn ; si

de

H(t)

no instante

s.

Note que no somatório no l.d. da

m.

eq.(A.14) também in lui o índi e

Para termos algumas avaliações do valor do produto es alar

hϕm ; s|

usamos a eq.(A.3a) dos autoestados instantâneos da Hamiltoniana,

H(s) |ϕn; si = En (s) |ϕn ; si.
Cal ulando a derivada em relação ao instante



d|ϕn ;si
ds

(A.15)

s dos dois lados da igualdade

anterior, temos



dH(s)
ds



d|ϕn ; si
|ϕn ; si + H(s)
=
ds



dEn (s)
ds



|ϕn ; si + En (s)

d|ϕn ; si
.
ds
(A.16)

Projetando os dois lados da eq.(A.16) sobre o dual do vetor de estado

|ϕm ; si,

obtemos




d|ϕn ; si
dH(s)
|ϕn ; si + hϕm ; s|H(s)
=
hϕm ; s|
|
{z
}
ds
ds
Em (s) hϕm ;s|




dEn (s)
d|ϕn ; si
=
hϕm ; s|ϕn ; si + En (s) hϕm; s|
{z
}
|
ds
ds


δm,n

⇒

[En (s) − Em (s)] hϕm; s|

d|ϕn ; si
ds



=


dH(s)
dEn (s)
|ϕn ; si.
δm,n + hϕm ; s|
=−
ds
ds

 m = n

Para

hϕn ; s|



d|ϕn ;si
ds

(A.17)

a eq.(A.17) não nos dá informação sobre o termo

, mas para

hϕm ; s|



m 6= n,

d|ϕn ; si
ds



temos

=

hϕm ; s|



dH(s)
ds



|ϕn ; si

En (s) − Em (s)

.

(A.18)

Substituindo o resultado (A.18) na expressão (A.14) dos oe ientes cn (s),
 amos

om



dcm (s)
d|ϕm ; si
cm (s)
= − hϕm ; s|
ds
ds
dH(s)
X iT R s ′
ds [Em (s′ )−En (s′ )] hϕm ; s| ds |ϕn ; si
0
~
−
e
cn (s).
[En (s) − Em (s)]
n
n6=m
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Para obtermos a forma integral do resultado (A.19) integramos ambos os
lados da equação anterior sobre a variável

Z

0

s

s

no intervalo

[0, s],

ou seja,

dcm (s1 )
= cm (s) − cm (0) =
ds1


Z s
d|ϕm ; s1 i
= −
ds1 hϕm ; s1 |
cm (s1 )
ds1
0
1)
X Z s
R s1 ′
hϕm ; s1 | dH(s
|ϕn ; s1 i
iT
′
′
ds1
−
ds1 e ~ 0 ds [Em (s )−En (s )]
cn (s1 ),
[En (s1 ) − Em (s1 )]
0
n

ds1

n6=m

(A.20)
om

s > 0.

O limite adiabáti o das eqs.(A.20)

∞.

orresponde a tomar o limite de

T →

Neste limite as fases do l.d. da eq.(A.20) variam muito para pequenas
s′ ontida nessas fases.

variações do resultado da integral na variável

O Teorema de Riemann-Lebesgue[22℄ mostra que para qualquer função
ontínua

F (x)

no intervalo

x ∈ [a, b]

lim

k→∞

Z

temos:

b

F (x) eikx dx = 0.

(A.21)

a

Devemos observar que para apli armos o resultado do Teorema de Riemann-

x sobre a qual estamos integrando é
ikx
a mesma que apare e no argumento da fase e
. Na eq.(A.20) integramos
′
sobre a variável s mas a exponen ial é em geral uma função não linear desta

Lebesgue temos que ter que a variável

g(s) omo sendo
Z
1 s
ds1 [Em (s1 ) − En (s1 )],
g(s) ≡
~ 0

variável. Denimos a função

(A.22)

e também denimos as funções

In,m (s) ≡

Z

s

ds1 e

iT
~

R s1
0

ds′ [Em (s′ )−En (s′ )]

1)
|ϕn ; s1 i
hϕm ; s1 | dH(s
ds1

[En (s1 ) − Em (s1 )]

0

cn (s1 ),
(A.23)

n 6= m. No ál ulo do limite adiabáti o (T → ∞) da dinâmi a dos
oe ientes cn (s) ne essitamos apenas al ular as integrais In,m (s) om n 6=
m.
om
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g(s)

A partir da denição (A.22) da função

obtemos

1
dg(s)
=
[Em (s) − Em (s)] ≡ ġ(s)
ds
~
dg(s)
⇒ ds =
.
ġ(s)

⇒
(A.24)

Usamos a denição (A.22) e o resultado (A.24) para rees rever as integrais

In,m (s),

om

n 6= m,

omo

1
In,m (s) = − lim
T →∞ ~
para

Z

g(s)

g(0)

dH(g)
dg iT g
e hϕm ; g|
|ϕn ; gi cn(g) → 0,
T →∞
ġ
dg
(A.25)

n 6= m.

Substituindo o resultado anterior no l.d. da eq.(A.20), obtemos nalmente
que

cm (s) = cm (0) −
T →∞

Z

s

ds1 hϕm ; s1 |
0



d|ϕm ; s1 i
ds1



cm (s1 ),

(A.26a)

que também pode ser es rita na forma diferen ial



dcm (s)
d|ϕm ; si
cm (s).
= −hϕm ; s|
ds
ds
As eqs.(A.26a) e (A.26b) nos dão a dinâmi a dos
projeção do vetor de estado
miltoniana

H(t),

|ψ(t)i

sobre

(A.26b)

oe ientes

cn (t)

da

ada autovetor instantâneo da Ha-

eq.(A.4), ou seja,

|ψ(t)i =

X

i

cn (t) e− ~

Rt

n

no limite adiabáti o (T

→ ∞).

44

0

dt′ En (t′ )

|ϕn ; ti,

(A.27)
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A eq.(A.26b) nos permite es rever

⇒
⇒



dcm (s)
d|ϕm ; si
ds
= −hϕm ; s|
cm (s)
ds


d|ϕm ; ti
= −hϕm ; t|
dt ⇒
dt
|
{z
}
função de t: F (t)


Z cm (t)
Z t
dcm
d|ϕm ; t′ i
′
′
= −
dt hϕm ; t |
dt′
cm (0) cm
0




Z t
cm (t)
d|ϕm ; t′ i
′
′
= −
ln
dt hϕm ; t |
cm (0)
dt′
0
⇒

−

cm (t) = cm (0) e

Rt
0

dt′ hϕm ;t′ |



d|ϕm ;t′ i
dt′



⇒
⇒

.

(A.28)

O resultado (A.28) do Teorema Adiabáti o nos diz que se o vetor de
estado ini ial que des reve o sistema quânti o é um autoestado de
ujos números quânti os são

ara terizados pelo índi e

m,

|ψ(0)i = |ϕm ; 0i,
onde

H(0)|ϕm; 0i = Em (0)|ϕm; 0i,

H(0),
(A.29)

então sob uma evolução em regime adia-

báti o temos que

−

|ψ(t)i = cm (0) e
Para

hϕm ; t′ |

Rt
0

dt′ hϕm ;t′ |



d|ϕm ;t′ i
dt′



|ϕm ; ti.

(A.30)

on luir
 este apêndi e falta mostrar que o produto es alar
d|ϕm ;t′ i
é um número imaginário puro. Para isso usamos a ondt

dição de norma igual a 1 dos autoestados instantâneos de

H(t):

hϕm ; t|ϕm ; ti = 1.

(A.31)

Cal ulando a derivada em relação ao tempo nos dois lados da eq.(A.31),






dhϕm ; t|
d|ϕm ; ti
|ϕm ; ti +hϕm ; t|
=0
dt
dt
{z
}
|
d|ϕm ;ti ∗
hϕ
;t|
[ m ( dt )]



d|ϕm ; ti
= 0,
⇒
ℜ hϕm ; t|
dt

⇒

(A.32)

que nos dá

hϕm ; t|



d|ϕm; ti
dt



= iA,
45

onde

A ∈ R,

(A.33)
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sendo

i

o númeroimaginário puro,

i2 = −1.

O resultados (A.30) e (A.33) foram originalmente demonstrados por Born
e Fo k em 1928[2℄ e apresentado na forma de um teorema:

ti o.

Teorema Adiabá-

Na se ção 3.1 apresentamos o enun iado desse teorema.

B Autovetores e autovalores instantâneos de
um spin-1/2 que pre essiona em torno de um
ampo magnéti o lássi o que varia no tempo
Seja uma partí ula

om spin-1/2 na presença de um

~ .
B(t)

varia no tempo,

ampo magnéti o que

Estamos assumindo que a partí ula quânti a está

num autoestado do operador momento angular total orbital

l = 0.

om autovalor

Ao longo da evolução no tempo do vetor de estado que des reve esta

partí ula, a sua parte espa ial

ontinua sendo um autoestado

om autovalor

l = 0.
A dinâmi a do spin-1/2 da partí ula é governada pela Hamiltoniana[6,
12, 13℄

~
H(t) = µB(t)
· ~s,
µ é igual ao produto do
µ = gµB . ~s é o operador

onde a

onstante

de Bohr

µB [12℄,

operadores asso iados as

omponentes do

(B.1)

g e o magneton
s = (sx , sy , sz ). Os
de spin-1/2, ~
vetor de spin-1/2, ~
s, satisfazem as
fator de Landé

relações de momento angular[9℄

[sx , sy ] = i~sz ,
O operador
nido

s2

[sy , sz ] = i~sx

e

[sz , sx ] = i~sy .

asso iado ao módulo ao quadrado do vetor de spin é de-

omo

s2 ≡ s2x + s2y + s2z .
Ele

(B.2)

omuta

om os operadores asso iados as

iado ao vetor de spin

(B.3a)
omponentes do operador asso-

~s,

[s2 , sx ] = 0,

[s2 , sy ] = 0
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e

[s2 , sz ] = 0.

(B.3b)
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Para mostrar as relações de
(B.2), por exemplo,

al ulamos o

omutação anteriores usamos as relações
2
omutador [s , sx ],

[s2 , sx ] = [s2x + s2y + s2z , sx ] = [s2y , sx ] + [s2z , sx ]
= sy [sy , sx ] + [sy , sx ] sy + sz [sz , sx ] + [sz , sx ] sz
| {z } | {z }
| {z } | {z }
−i~sz

−i~sz

i~sy

i~sy

= i~ [−sy sz − sz sy + sz sy + sy sz ] = 0
⇒
[s2 , sx ] = 0.

As outras relações de

(B.4)

omutação da eq.(B.3b) são mostradas de forma

análoga.
Da igualdade (B.3a) temos a seguinte relação entre operadores:

s2x + s2y = s2 − s2z .

(B.5)

Usando os resultados (B.3b) é simples mostrar

[s2x + s2y , sz ] = [s2 − s2z , sz ] = 0
⇒

⇒

[s2x + s2y , sz ] = 0

(B.6a)

e

[s2x + s2y , s2 ] = 0.

(B.6b)

Desejamos es rever uma representação matri ial da Hamiltoniana (B.1)
que des reve a interação entre o spin-1/2 e o
varia no tempo,

~ .
B(t)

ampo magnéti o externo que

Para isso ne essitamos de uma base

ompleta de

vetores de estado para es revermos uma representação matri ial do operador

H(t).

Devido as relações de

omutação (B.2) não é possível ter um vetor

de estado que seja um autoestado

simultâneo dos operadores sx , sy

e

sz .

No

entanto, a partir das igualdades (B.4), (B.6a) e (B.6b) veri amos que os
2
2
2
operadores sz , s e (sx + sy ) omutam entre si.
Es olhemos
os
autovetores
simultâneos
dos
vetores
sz e s2 ,
{| 21 , 21 iz , | 12 , − 12 iz }, para ser a base ompleta om autovalores sz = ± 12 e s = 12
desses operadores, respe tivamente.
Os vetores dessa base

ompleta satisfazem as equações de autovalores

1 1
1 1
~ 1 1
~ 1 1
sz | , iz =
| , iz e sz | , − iz = − | , − iz ,
2 2
2 2 2
2 2
2 2 2


1
1 1
1 1
2 1
+ 1 | , ± iz
⇒
s | , ± iz =
2 2
2 2
2 2
3~2 1 1
1 1
1
| , ± iz ,
⇒
s2 | , ± iz =
om s = ,
2 2
4 2 2
2
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(B.7a)

(B.7b)
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e

(s2x

+

1 1
s2y ) | , ± iz
2

2

1 1
s2z ) | , ± iz

2

= (s −

2

2

=

2

~ 1 1
| , ± iz
2 2 2

=



3 1
−
4 4



1 1
~2 | , ± i z
2 2

⇒

~2 1 1
1 1
| , ± iz .
(s2x + s2y ) | , ± iz =
2 2
2 2 2

⇒

(B.7 )

Para simpli ar a notação dos autovetores dos operadores
mos a es revê-los

sz

e

s2 ,

passa-

omo:

1
1 1
| , iz ≡ | + iz
2 2
2

1
1 1
| , − iz ≡ | − iz .
2 2
2

e

(B.8)

Os vetores (B.8) são ortonormais,

zh−

1
1
1
1
| − iz =z h+ | + iz = 1
2
2
2
2

zh−

e

1
1
| + iz = 0.
2
2

(B.9)

A representação matri ial da Hamiltoniana (B.1) na base dos autoestados
2
dos operadores sz e s é

H(t) =
Para



1
~
zh+ 2 |µB(t)
1
~
zh− 2 |µB(t)

1
~
zh+ 2 |µB(t)
1
~
zh− 2 |µB(t)

· ~s| + 12 iz
· ~s| + 12 iz

al ular os elementos da matriz

H(t)

· ~s| − 21 iz
· ~s| − 21 iz

temos que



,

(B.10)

al ular o vetor:

~
µB(t)
· ~s |sz iz = µBx (t) sx |sz iz + µBy (t) sy |sz iz + µBz (t) sz |sz iz ,
(B.11)
om

|sz iz = | − 21 iz

ou

| + 21 iz ,

e

Bk (t), k = x, y, z ,

são funções do tempo.

É fá il de obter o vetor de estado da da operação

µBz (t) sz |sz iz a partir
|sz iz não são

das equações de autovalores (B.7a). Como os vetores de estado
autoestados dos operadores
dos operadores de

sx

e

s− ≡ sx − isy
sendo

i

sy ,

rees revemos estes últimos em termos

riação (s+ ) e aniquilação (s− )[26℄,

s+ ≡ sx + isy ,

e

2
o número imaginário puro (i

dos operadores es ada (aniquilação e
sz e s2 é

= −1).

(B.12)

Pela Ref.[26℄ temos que a ação

riação) nos autoestados dos operadores
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1
s− | − iz = 0 e s− | +
2
1
1
s+ | − iz = ~ | + iz e
2
2

1
1
iz = ~ | − iz ,
2
2
1
s+ | + iz = 0.
2

Utilizamos as relações (B.12) para rees rever os operadores
termos dos operadores es ada

sx =

s−

s− + s+
2

e

s+ ,

(B.13a)
(B.13b)

sx

s+ − s−
.
sy =
|
{z 2i }

e

e

sy

em

ou seja,

(B.14)

sy = 2i (s− −s+ )

Os resultados (B.7a), (B.9), (B.13b) e (B.14) são usados para
4 elementos da matriz

H(t),

que tem dimensão

al ular os

2 × 2,

1)

1 ~
1
µBx (t)
1
1
|µB(t) · ~s| + iz =
zh+ |s− + s+ | + iz
2
2
2
2
2
1
1
1
1
iµBy (t)
+
zh+ |s− − s+ | + iz + µBz (t) zh+ |sz | + iz
2
2
2
2
2
iµBy (t)
1
1
1
1
µBx (t)
=
zh+ | s− | + iz +
zh+ | s− | + iz +
2
2 | {z 2 }
2
2 | {z 2 }

H11 (t) ≡

zh+

~ |− 12 iz

1
1
+µBz (t) zh+ | sz | + iz
2 | {z 2 }
~
2

=

~ |− 21 iz

~µBz (t)
2

|+ 12 iz

⇒

⇒

H11 (t) =

~µBz (t)
.
2

(B.15)

2)

1
1 ~
· ~s| − iz .
H22 (t) =z h− |µB(t)
2
2
Pro edendo de maneira análoga ao

H22 (t) ≡ −

ál ulo de

~µBz (t)
.
2
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(B.16a)
obtemos:

(B.16b)
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3)

1 ~
1
|µB(t) · ~s| + iz
2
2
1
1
iµBy (t)
1
1
µBx (t)
=
zh− |s− + s+ | + iz +
zh− |s− − s+ | + iz
2
2
2
2
2
2
1
1
+ µBz (t) zh− | sz | + iz
2 | {z 2 }

H21 (t) ≡

zh−

~
2

=

|+ 21 iz

µBx (t)
iµBy (t)
1
1
1
1
zh− | s− | + iz +
zh− | s− | + iz
2
2 | {z 2 }
2
2 | {z 2 }
~ |− 21 iz

⇒

~ |− 12 iz

H21 (t) =

~µ
(Bx (t) + iBy (t)) .
2

(B.17)

4)

1 ~
1
(B.18a)
|µB(t) · ~s| − iz ,
2
2
∗
~
~ , temos que
que para um ampo magnéti o externo real, (B(t))
= B(t)

∗
1
1 ~
1
1 ~
H12 (t) ≡ zh+ |µB(t) · ~s| − iz = zh− |µB(t) · ~s| + iz = [H21 (t)]∗
2
2
2
2
~µ
(Bx (t) − iBy (t)) ,
⇒
H12 (t) =
(B.18b)
2
uma vez que o operador de spin-1/2 é um operador hermitiano, ~
s = ~s† .
H12 (t) ≡

zh+

Utilizando os resultados (B.15) - (B.18b) es revemos a representação matri ial da Hamiltoniana (B.1) na base dos autoestados simultâneos dos ope2
radores sz e s ,

~µ
H(t) =
2



Bz (t)
Bx (t) − iBy (t)
Bx (t) + iBy (t)
−Bz (t)

Os elementos da matriz
que o
em

H(t)



.

(B.19a)

variam de instante para instante uma vez

ampo magnéti o externo pode mudar o seu módulo, direção e sentido

ada momento

t.

Observe que podemos es rever a matriz da eq.(B.19a)





~µBy (t)
~µBx (t)
0 1
+
H(t) =
1 0
2
2


~µBz (t)
1 0
+
,
0 −1
2
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0 −i
i 0


(B.19b)
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sendo que


onde

0 1
1 0

σx , σy

e


σz

= σx ,





0 −i
i 0

= σy ,

e



1 0
0 −1



= σz ,

(B.19 )

são as matrizes de Pauli[14℄.

Assim, rees revemos a representação matri ial da Hamiltoniana (B.1),
2
nas base dos autoestados dos operadores sz e s na forma

~σ
~
H(t) = ~µ B(t)
· .
2

(B.20)

Estamos usando a seguinte notação para as matrizes de Pauli:

~σ ≡ (σx , σy , σz ).

Comparando as eqs.(B.1) e (B.20) temos que nesta base de vetores de
estado, a representação matri ial

~s

do operador vetor spin-1/2 é

~s =

~
~σ .
2

(B.21)

Os vetores de estado que des revem as partí ulas de spin-1/2 es ritas na
base

{| + 21 iz , | − 12 iz } são representadas

por

olunas

om duas

omponentes, quais

sejam:
1)

|sz iz = | + 21 iz


2)

1
zh+ 2 |
1
zh− 2 |

+ 12 iz
+ 12 iz



=



1
0



|sz iz = | − 21 iz

  
1
1
0
zh+ 2 | − 2 iz
=
1
1
h−
1
|
−
i
z
2
2 z

⇒

1
| + iz ⇋
2



1
0



.

(B.22a)

⇒

1
| − iz ⇋
2



0
1



.

(B.22b)

Devemos lembrar que asso iamos aos vetores
linha. As representações matri iais dos vetores
2
dos autoestados dos operadores sz e s são

zh−

1
| ⇋ (0 1)
2

zh+

e

bra de estado hφ| um vetor
bra: zh− 21 | e zh+ 21 | na base

1
| ⇋ (1 0).
2

bra ket) dos autovetores de sz

Observe que o produto es alar ( `

informam que esses estados são ortonormais, ou seja,
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e

s2

nos
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1
iz =
2
1
iz =
2
1
iz =
2

1
zh− | −
2
1
zh+ | +
2
1
zh− | +
2
Antes de

0 1
1 0
0 1







·



·



·

0
1
1
0
1
0





= 1,

(B.24a)

= 1,

(B.24b)

= 0.

(B.24 )

al ularmos os autovalores instantâneos da Hamiltoniana (B.1)/

(B.19a), dis utiremos algumas ara terísti as dos autoestados simultâneos
2
dos operadores sz e s : |sz iz , sz = ±1/2.
Considere que o estado quânti o do spin-1/2 é des rito pelo vetor de
1
estado | + iz . O valor médio do operador sz neste estado é
2

zh+

1
~
1
1
1
~
| sz | + iz =
zh+ | + iz =
2 | {z 2 }
2{z 2 } 2
|2
~
2

1

|+ 21 iz

1
~
1
|sz | + iz = .
(B.25a)
2
2
2
O valor medido da omponente z do spin-1/2 da partí ula ujo o estado é
1
des rito pelo vetor | + iz , em qualquer experiên ia para medir esta grandeza
2
⇒

zh+

~
.
2
Vejamos o valor médio das

físi a, é sempre igual a

omponentes
1
quânti o é des rito pelo estado | + iz ,
2
1)

zh+

1
1
|sx | + iz
2
2

=
|{z}

(B.14)

=

xey

do vetor spin-1/2

1
1
1
zh+ |s− + s+ | + iz
2
2
2
1
1
1
1
1
1
zh+ | s− | + iz + zh+ | s+ | + iz
2
2 | {z 2 } 2
2 | {z 2 }
~ |− 21 iz

=

ujo esta

~
1
1
zh+ | − iz = 0
2 | 2 {z 2 }

0

0

2) prode edendo

1
1
⇒ zh+ |sx | + iz = 0.
2
2
de forma análoga ao ítem 1,
zh+

1
1
|sy | + iz = 0.
2
2
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Lembramos que o vetor de estado

sx

radores

e

sy ,

| + 21 iz

não é um autoestado dos ope-

uma vez que

~
1
1
1
| − iz 6= α | + iz ,
sx | + iz =
2
2
2
2
i~
1
1
1
| − iz 6= α′ | + iz ,
sy | + iz =
2
2
2
2
sendo que

α

e

(B.26a)
(B.26b)

α ′ ∈ C.

Lembramos que pelos postulados da Me âni a Quânti a ao fazer-se uma
medida experimental de uma dada grandeza físi a, os valores medidos é um
dos autovalores do operador asso iado a grandeza físi a medida.
de medirmos separadamente o valor de

ada uma das

No

aso

omponentes do vetor

spin-1/2 da partí ula quânti a em qualquer vetor de estado que a des reve,
~
temos que os valores possíveis omo resultado experimental são: si = − ou
2
+ 2~ , i ∈ {x, y, z}8 .
Ao fazermos uma medida experimental de sx numa partí ula des rita pelo
1
vetor de estado |+ iz , a eq.(B.25b) nos diz que o valor medido não é úni o, ou
2
~
~
seja, em algumas experiên ias obtemos o valor + e em outras medimos − ,
2
2
Num número muito grande de repetições dessa experiên ia, om a partí ula
1
quânti a sempre no estado | + iz , ao tomarmos uma média sobre todas as
2
medidas da grandeza sx realizadas o resultado (B.25b) nos dá que o valor
dessa média é igual a zero (0). Uma dis ussão análoga se apli a a medida da
omponente

y

do vetor spin-1/2 da partí ula quânti a utilizando o resultado

(B.25 ).
Para nalizar a dis ussão sobre as omponentes do vetor spi-1/2 des rito
1
pelo vetor de estado | + iz , lembramos que a eq.(B.6a) nos dá que os opera2
1
2
2
dores sz e (sx + sy ) omutam entre si. Como o estado | + iz é um autoestado
2
8 Para determinar os autovalores dos operadores
matri ial (B.21) para as

si =
sendo

σi

sx , sy

e

sz ,

utilize a representação

omponentes dos operadores do vetor spin-1/2,

~
σi ,
2

i ∈ {x, y, z},

as matrizes de Pauli[14℄. Vo ê deve resolver a equação de autovalores

~
σi
2
determinando os valores de
λ = − ~2 ou + ~2 .



x
y

λ.

No



=λ



aso das

x
y



,

i = x, y, z,

s, obtemos
omponentes do vetor de spin-1/2, ~

53

Mens Agitat-2016

simultâneo de

sz

e

s2 ,

obtemos



1
1
s2x + s2y | + iz = s2 − s2z | + iz
2
2
" 
  2 #
2
~
1
~
1
=
1+
−
| + iz
2
2
2
2
1
~2
| + iz
2
2
~2
1
=
| + iz ,
2
2
=

⇒


1
s2x + s2y | + iz
2

⇒
(B.27)


|+ 21 iz também é um autoestado do operador s2x + s2y .
O valor da projeção do vetor spin-1/2 no plano perpendi ular a direção z tem
√
mostrando que o estado

2~
.
2
Pelos resultados (B.25a) - (B.27) veri amos que o vetor spin-1/2 da
1
partí ula quânti a des rita pelo estado |+ iz tem as seguintes ara terísti as:
2
~
a sua projeção na direção z é igual a , enquanto que a sua projeção no plano
2
√
2~
, mas o valor das
perpendi ular a direção z tem módulo xo e igual a
2
omponentes x e y do vetor de spin-1/2 não são xos. Por isso representamos
1
o vetor spin-1/2 des rito pelo vetor de estado | + iz omo sendo um vetor
2
que pre essiona em torno do eixo z , omo mostramos na Fig.8
sempre o mesmo valor e é igual a

Vamos

al ular agora os autoestados instantâneos da Hamiltoniana (B.1),

usando a sua representação matri ial (B.19a), es rita na base dos autoestados
2
simultâneos dos operadores sz e s .
Pre isamos resolver a equação de autovalores, eq.(A.3a), para
autoestados instantâneos da Hamiltoniana (B.1), para

H(t) |ϕi ; ti = Ei (t) |ϕi ; ti,

al ular os

ada momento t,

i = 1, 2.

(B.28a)

Usando a representação matri ial (B.19a) para a Hamiltoniana (B.1),
rees revemos a equação anterior

~µ
2



Bz (t)
Bx (t) − iBy (t)
Bx (t) + iBy (t)
−Bz (t)

em que o autoestado
uma

omo



x(t)
y(t)



de

 

H(t)

x(t)
y(t)



= E(t)

no instante

t

x(t)
y(t)



,(B.28b)

pode ser es rito

ombinação linear dos autoestados dos operadores
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e

2

s

:



omo

1
0



e
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0
1



,


lembrando que
funções
nhe idas
vetor

x(t)
y(t)

x(t)

e



= x(t)

y(t)

1
0





+ y(t)

0
1



,

(B.29)

são funções do tempo, podendo in lusive serem

omplexas. As funções

a priori.



Bx (t), By (t)

e

Bz (t)

são funções reais e

ampo magnéti o externo em

Rees revemos a eq.(B.28b)

ada instante

t.

omo:

Bz (t) − 2E(t)
Bx (t) − iBy (t)
~µ
Bx (t) + iBy (t) − Bz (t) − 2E(t)
~µ

! 

≡ A(t)



x(t)
y(t)
x(t)
y(t)





=



0
0



.

(B.30)

A partir dessas equações a opladas pre isamos determinar o autovalor
e o seu autovetor

o-

Esta funções, que podem variar no tempo, determinam o



x(t)
y(t)



E(t)

asso iado.

Para que as equações a opladas (B.30) tenham solução não-trivial (pelo
menos um dos elementos

x(t)

e

y(t) seja

diferente de zero), temos que impor

que

det(A(t)) = 0

Bz (t) − 2E(t)
Bx (t) − iBy (t)
~µ
Bx (t) + iBy (t) −Bz (t) − 2E(t)
~µ

⇒

que nos dá a equação que o autovalor

E(t)

= 0,

(B.31)

tem que satisfazer para que a

ondição (B.31) seja válida:






2E(t)
2E(t)
× (−1)
Bz (t) +
Bz (t) −
~µ
~µ
− (Bx (t) − iBy (t)) · (Bx (t) + iBy (t)) = 0

4E 2 (t)
2
2
2
⇒
=
B
(t)
+
B
(t)
+
B
(t)
.
x
y
z
~2 µ 2

Denindo o módulo do vetor
instante

t, B(t),

ampo magnéti o externo

(B.32)

lássi o em

ada

omo

q
B(t) ≡
Bx2 (t) + By2 (t) + Bz2 (t)
≥ 0,
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rees revemos a igualdade (B.32) na forma

~2 µ 2 2
B (t)
E (t) =
4
~µ
E1 (t) =
B(t)
2
~µ
E2 (t) = −
B(t),
2
2

⇒
⇒

⇒
(B.34a)
(B.34b)

que são os dois autovalores da Hamiltoniana (B.1). Lembramos que os autovaloes de um dado operador não dependem da base

ompleta que es olhemos

para es rever a representação matri ial deste operador.
Voltamos a eq.(B.30) para determinar os autovetores da Hamiltoniana

H(t)
1)

asso iada aos autovalores

E1 (t) =

Ei (t), i = 1, 2,

das eqs.(B.34a) e (B.34b).

~µB(t)
2

Substituindo este autovalor na eq.(B.28b), passamos a ter:



Bz (t)
Bx (t) − iBy (t)
Bx (t) + iBy (t)
−Bz (t)

 

x(t)
y(t)



= B(t)



x(t)
y(t)



.

(B.35)

As duas equações a opladas obtidas da eq.(B.27) não são linearmente
independentes devido a

ondição (B.31). Por isso é su iente manipularmos

umas das equações de orrentes da equação anterior. Es olhemos a equação:

Bz (t)x(t) + (Bx (t) − iBy (t))y(t) = B(t)x(t) ⇒
B(t) − Bz (t)
x(t)
⇒ y(t) =
Bx (t) − iBy (t)
(Bx (t) + iBy (t)) · (B(t) − Bz (t))
=
x(t)
Bx2 (t) + By2 (t)
(Bx (t) + iBy (t)) · (B(t) − Bz (t))
=
x(t)
(B(t) − Bz (t)) · (B(t) + Bz (t))
(Bx (t) + iBy (t))
x(t).
⇒ y(t) =
(B(t) + Bz (t))
O autovetor de

H(t)

asso iado ao autovalor

ϕ1 (t) = x(t) ·

1
Bx (t)+iBy (t)
B(t)+Bz (t)
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,

E1 (t) =

para

⇒
(B.36)

~µB(t)
é
2

x(t) 6= 0.

(B.37)
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Es olhemos o valor de

ϕ1 (t)

x(t)

de forma que em

ada instante

t

o autovetor

tenha norma igual a 1,

ϕ†1 (t) ϕ1 (t)

=

x∗ (t)

x(t)



x (t)−iBy (t)
)
x∗ (t)( BB(t)+B
z (t)

x (t)+iBy (t)
)
x(t)( BB(t)+B
z (t)

B(t) + Bz (t)
⇒
2B(t)
s
B(t) + Bz (t)
x(t) = ±
.
2B(t)

⇒

=1

(B.38)

a solução positiva da eq.(B.38) para

miltoniana (B.1)/(B.19a) asso iado ao autovalor

ϕ1 (t) =

s

Ref.[19℄ quando temos o

x(t). O autovetor
E1 (t) = ~µB(t)
é
2
!

1

B(t) + Bz (t)
·
2B(t)

aso parti ular do

sendo

da Ha-

.

(B.39)

|φ2 ; ti

o autovetor (9) da

Bx (t)+iBy (t)
B(t)+Bz (t)

|ϕ1 ; ti = |φ2 ; ti,

O autovetor (B.39) é tal que

1/2 está a

!

|x(t)|2 =

⇒

Es olhemos



ampo magnéti o, ao qual o spin-

z e faz
~
= (Bsen(θ)cos(ω0 t), Bsen(θ)sen(ω0 t),
um ângulo θ om este eixo, ou seja, B(t)
~
Bcos(θ)), e B ≡ |B(t)|.
2)

oplado, tem módulo onstante, pre essiona em torno do eixo

E2 (t) = − ~µB(t)
2
Realizando um

ál ulo análogo ao que zemos para o autovalor

obtemos a relação entre as
toniana

H(t)

omponentes

x(t)

e

y(t)

E1 (t),

do autovetor da Hamil-

asso iado a este autovalor,

y(t) = −
O autovetor de

H(t)




Bx (t) + iBy (t)
x(t).
B(t) − Bz (t)

asso iado ao autolalor

ϕ2 (t) = x(t) ·

1

E2 (t)
!

−(Bx (t)+iBy (t))
B(t)−Bz (t)

Também impondo que o autovetor

(B.40)

é

.

(B.41)

ϕ2 (t) tenha norma igual a 1, nalmente

temos

ϕ2 (t) =

s

B(t) − Bz (t)
2B(t)
57

−1
(Bx (t)+iBy (t))
B(t)−Bz (t)

!

.

(B.42)
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Este é o autovetor da Hamiltoniana (B.1)/(B.19a) asso iado ao autovalor
E2 (t) = − ~µB(t)
. Es olhemos este vetor (B.42) omo autoestado instantâ2
neo da Hamiltoniana (B.19a) de maneira que |ϕ2 ; ti = |φ1 ; ti, sendo |φ1 ; ti
o autovetor (8) da Ref.[19℄ quando na Hamiltoniana (B.19a) o
néti o externo

orresponde ao

Bsen(θ)sen(ω0 t), Bcos(θ)),
este vetor

~
B = |B(t)|
,

e

lássi o externo faz

Os vetores de estado

aso parti ular:
om o eixo

que é

ampo mag-

~
B(t)
= (Bsen(θ)cos(ω0 t),
onstante. θ é o ângulo que

z.

|ϕi ; ti, i = 1, 2,

ujas representações matri iais na
sz e s2 são os vetores o-

base dos autoestados simultâneos dos operadores
luna

ϕ1 (t),

eq.(B.39), e

ϕ2 (t),

eq.(B.42), são autoestados instantâneos da

Hamiltoniana (B.1).
Seja o operador

On̂ (t),

denido

omo:

On̂ (t) ≡ n̂(t) · ~s ≡ sn̂ (t),
sendo

n̂(t),

om os do

o vetor unitário,
ampo magnéti o

(B.43a)

|n̂(t)| = 1, uja a direção
~ , ou seja,
externo B(t)
n̂(t) ≡

e sentido

oin idem

~
B(t)
.
B(t)

(B.43b)

sn̂ (t) é o operador asso iado a projeção do vetor spin-1/2 na direção
ampo magnéti o externo B(t), no instante t.
Como os operadores On̂ (t) e H(t) diferem apenas por uma onstante

Note que
do

9

multipli ativa que varia no tempo , então os autovetores do operador Hamiltoniano (B.1) também são autovetores do operador

H(t) |ϕ1 ; ti =

On̂ (t),

~µB(t)
~
|ϕ1 ; ti ⇒ On̂ (t)|ϕ1 ; ti = |ϕ1 ; ti,
2
2
(B.44a)

H(t) |ϕ2 ; ti = −

~
~µB(t)
|ϕ2 ; ti ⇒ On̂ (t)|ϕ2 ; ti = − |ϕ2 ; ti.
2
2
(B.44b)

|ϕi ; ti,
instante t,

Os resultados (B.44a) e (B.44b) mostram que os vetores de estado

i = 1, 2,

além de não terem o mesmo valor de energia em

ada

9 Temos que

H(t) = µB(t) On̂ (t).
lembrando que

B(t)

é o módulo do

ampo magnéti o externo no instante
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Ei (t), i = 1, 2 (veja
spin-1/2 ao longo da
a mesma em

ada

as eqs.(B.34a) e (B.34b)), a
direção do

ampo elétri o externo

t. Temos
n̂(t) · ~s ≡ sn̂ = ± ~2 .

ada momento

estes autovetores são:

omponente do vetor de

~
B(t)

também não é

que os autovalores asso iados a
É simples veri ar esta última

armação usando os resultados (B.44a) e (B.44b),

~
,
2
~
hϕ2 ; t|On̂ (t)|ϕ2 ; ti = − .
2
hϕ1 ; t|On̂ (t)|ϕ1 ; ti =

O vetor
olinear

â(t) × n̂(t),

om o

(B.45b)

= 1) e não
o externo B(t) em qualquer tempo t, é sempre

sendo

ampo magnéti

perpendi ular ao vetor

(B.45a)

â(t)

um vetor unitário (|â(t)|

n̂(t),
n̂(t) · (â(t) × n̂(t)) = 0.

Seja

Oâ×n̂ (t)

(B.46)

o operador asso iado a projeção do vetor spin-1/2 num

plano perpendi ular ao vetor
perpendi ular ao vetor

n̂(t)

em

t, ou equivalentemente
B(t). Denimos o operador

ada momento

ampo magnéti o externo

Oâ×n̂ (t),
Oâ×n̂ (t) ≡ (â(t) × n̂(t)) · ~s ≡ sâ×n̂ (t).
O operador

sâ×n̂ (t)

numa direção

(B.47)

está asso iado a projeção do vetor spi-1/2 da partí ula

ontida no plano perpendi ular a

B(t)

no instante

t.

Usando as representações matri iais (B.39) e (B.42) para os vetores de

|ϕ1 ; ti e |ϕ2 ; ti, respe tivamente, al ulamos o valor médio do operador
Oâ×n̂ (t) nesses autovetores do operador sn̂ .
estado

Assumimos que os vetores unitários

n̂(t)





n̂(t) =

Bx (t) By (t) Bz (t)
,
,
B(t) B(t) B(t)

e

â(t)

têm

omponentes

≡ (nx (t), ny (t), nz (t)),

â(t) ≡ (ax (t), ay (t), az (t)).
â(t) × n̂(t) em termos dos
x, y e z , respe tivamente,  a

Es revendo o vetor
ao longo dos eixos

(B.48a)

(B.48b)
vetores unitários

ı̂, ̂

e

k̂ ,

â(t) × n̂(t) = ı̂ [ay (t)nz (t) − az (t)ny (t)] + ̂ [az (t)nx (t) − ax (t)nz (t)]
+k̂ [ax (t)ny (t) − ay (t) nx (t)] .
59

(B.49)
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Usando a representação matri ial (B.21) para os operadores asso iados as

i, i ∈ {x, y, z},
â(t) × n̂(t), es revemos

omponentes
vetor

do vetor spin-1/2, e o resultado (B.49) para o
a representação matri ial do operador
sz e s2 ,

Oâ×n̂ (t)

na base dos autovetores simultâneos dos operadores

Oâ×n̂ (t) =

sendo

~
{[ay (t)nz (t) − az (t) ny (t)] σx + [az (t)nx (t) − ax (t) nz (t)] σy
2
~
+[ax (t)ny (t) − ay (t) nx (t)] σz } = â(t) · (n̂(t) × ~σ )
⇒
2
~
(B.50)
⇒ Oâ×n̂ (t) = â(t) · (n̂(t) × ~σ ) ,
2

σi , i ∈ {x, y, z},

as matrizes de Pauli.

Oâ×n̂ (t) nos autoestados |ϕi ; ti, i = 1, 2, da
sn̂ asso iado a omponente do vetor spin~ ,é
magnéti o externo B(t)

O valor médio do operador

Hamiltoniana (B.1) e do operador

1/2

na direção do

ampo

hϕi ; t|Oâ×n̂ (t)|ϕi ; ti = hϕi ; t|sâ×n̂ (t)|ϕi ; ti
~ †
ϕ (t) [â(t) · (n̂(t) × ~σ )] ϕi (t),
=
2 i
sendo

i = 1, 2,

(B.51a)

e

n̂(t) × ~σ = ı̂ [ny (t)σz − nz (t)σy ] + ̂ [nz (t)σx − nx (t)σz ]
k̂ [nx (t)σy − ny (t)σx ].
A partir dos vetores
†
ϕ1 (t) e ϕ†2 (t),

ϕ†1 (t)
ϕ†2 (t)

olunas (B.39) e (B.41) obtemos os vetores linha

=

s

=

s

B(t) + Bz (t) 
· 1
2B(t)
B(t) − Bz (t) 
1
2B(t)

Cal ulando expli itamente ao número

Ak

ada uma das

(B.51b)

Bx (t)−iBy (t)
B(t)+Bz (t)

−(Bx (t)−iBy (t))
B(t)−Bz (t)



,



.

(B.52a)

(B.52b)

ϕ†i (t) Ak ϕi (t), k = x, y, z ,

sendo

omponentes do l.d. da igualdade (B.51b), en ontramos

ϕ†i (t) Ak ϕi (t) = 0,

k ∈ {x, y, z},

ujo resultado é independente do vetor
60

â(t).

i = 1, 2,

(B.53)
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Assim obtemos que

hϕi ; t|Oâ×n̂ (t)|ϕi ; ti = 0
hϕi ; t|sâ×n̂ (t)|ϕi ; ti = 0,

⇒

O resultado anterior é válido para qualquer vetor

⇒
i = 1, 2.
â(t).

A eq.(B.54) mostra que os autovetores do operador

não são autoestados do operador sâ×n̂ (t) asso

(B.54)

sn̂ (t), |ϕ1 ; ti

e

|ϕ2 ; ti,

iado a projeção do vetor spin-

1/2 em qualquer direção no plano perpendi ular ao ampo magnéti o externo
~
B(t)
no tempo t. Medidas experimentais da omponente do vetor de spin-1/2
em qualquer direção no plano perpendi ular a B(t), no instante t, de um spin1/2 des rita pelo vetor de estado |ϕ1 ; ti ou |ϕ2 ; ti o resultado experimental

não é úni o.
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V(x)

x

Figura 1: Energia poten ial

V (x)

do os ilador anarmni o, eq.(1),

k

seguintes valores para os parâmetros

k=2

e

a=4

e

a: k = 2

e

a=0

(linha

om os

ontínua),

(linha tra ejada).

detetor

feixe de
elétons

parede

anteparo

Figura 2: O efeito de interferên ia na densidade de probabilidade de en ontrar a partí ula na posição

x

no instante

t

devido a diferença de fases das

FO's. No grá o mais próximo ao anteparo temos as
de probabilidade de

ada uma das FO's,

urvas das densidades
2
e P2 = |ψ2 (x, t| ),

P1 = |ψ1 (x, t)|2

separadamente. No grá o mais a direita nesta gura temos a urva da den2
sidade de probabilidade P12 = |Ψ(x, t)| , quando as funções ψ1 (x, t) e ψ2 (x, t)
interferem entre si.
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1
2

Figura 3: O subsistema 1 é aquele que desejamos
no tempo em detalhe.

onhe er a sua evolução

O subsistema 2 é a vizinhança que interage

om o

subsistema 1.

Figura 4: As transições eletrni as dos elétrons entre os níveis de energia são
−17
da ordem de 10
s enquanto que as vibrações nu leares são da ordem de
−13
10 s.
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z
^
n (t)
| φ1 ; t

| φ2 ; t

Figura 5: O vetor unitário
em

ada instante

t.

n̂(t)

é paralelo ao

~
B(t)
|ϕ1 ; ti

ampo magnéti o externo

Representamos gra amente os vetores de estado

e |ϕ2 ; ti através de setas paralelas e anti-paralelas, respe tivamente, a direção
n̂(t). Essas setas dão a direção em torno da qual o vetor spin-1/2 da partí ula
pre essiona em

ada um desses vetores de estado.

Z

dR

R(0)

R(t)

Y
X

Figura 6: Apresentamos uma
pelos vetores

~ ,
R(t)

que

urva fe hada no espaço de parâmetros formado

orrespondem ao vetor

externo que varia no tempo. O

Y (t)

e

ampo

Z(t).
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lássi o

amplo magnéti o

~
R(t)

tem

lássi o

omponentes

X(t),
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Figura 7: O vetor de
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ampo magnéti o externo

pre essiona em torno do eixo

z

Figura 8: Um vetor spin-1/2,

de módulo

om velo idade angular

~s,

pre essiona em torno da direção
movimenta sobre a superfí ie do
oin ide

~ ,
B(t)

onstante

des rito pelo vetor de estado

z.

O módulo do vetor é

one

entrado na origem e

om o sentido positivo do eixo

66

z.

onstante,

ω0 .

| + 21 iz ,

que

onstante e ele se
ujo eixo

entral
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FOTOLUMINESCÊNCIA DE BARREIRA DE AlGaAs EM POÇO QUÂNTICO CRESCIDO
POR EPITAXIA DE FEIXE MOLECULAR
CÁSSIO SANGUINI SERGIO

(1)

; DENY WILSON BRAZ (2);

CELSO DE ARAUJO DUARTE (3)
(1)

Departamento de Física da Universidade Federal de Roraima – UFRR;

Pós-graduação em Física da UFRR;

(3)

(2)

Programa de

Departamento de Física da Universidade Federal

do Paraná – UFPR.
RESUMO
Foram investigadas as propriedades ópticas de um poço quântico triplo utilizando a
técnica de fotoluminescência com a variação da temperatura, a fim de determinar a
energia de banda proibida da barreira de AlGaAs na amostra. Interpretamos os
resultados através da posição espectral e também por meio da variação da intensidadeintegrada da fotoluminescência com a temperatura.
ABSTRACT
We investigated the optical properties of a triple quantum well using the
photoluminescence technique with temperature variation, in order to determine the
bandgap energy of the barrier of AlGaAs in the sample. We have interpreted the variation
of the photoluminescence peak position and its overall integrated intensity as a function of
the temperature.
KEYWORDS
AlGaAs/GaAs; molecular beam epitaxy; photoluminescence; optical transitions.
1. INTRODUÇÃO
Heteroestruturas de

Al x Ga1 x As/GaAs

são de interesse tecnológico, pois

demonstram efeitos quânticos diferenciados em relação ao material semicondutor bulk
[1-9]. Por causa do maior bandgap (energia de banda proibida), o Al x Ga1 x As tem a
função de barreira de potencial em estruturas em que o poço é constituído de GaAs [10].
O crescimento de camadas de Al x Ga1 x As , por meio da técnica de epitaxia de
feixe molecular (MBE), exige a manipulação dos três elementos: alumínio (Al), gálio (Ga)

Mens Agitat Volume 11 2016
e o arsênio (As). Para esse tipo camada, há dois tipos de liga: a analógica e a digital [1112].
O crescimento de uma liga analógica consiste na deposição simultânea dos
elementos (Al : Ga : As) , nas proporções estequiométricas ( x : 1  x : 1) . Isso quer dizer que
a câmara de crescimento do MBE deve trabalhar com três células de efusão abertas
simultaneamente.
Tenta-se obter um resultado operacionalmente equivalente ao do crescimento
analógico através do crescimento digital. Nessa técnica, ao invés de três câmaras de
efusão abertas ao mesmo tempo, o crescimento digital usa apenas duas. Consiste no
crescimento de uma camada de AlAs , de espessura

a

monocamadas, e no

b monocamadas, com estrutura
de super-rede (SL, superlattice), de modo que o equivalente x da liga ternária é
crescimento de uma camada de GaAs , de espessura

determinado por: x a /( a  b) . Por exemplo, crescendo-se uma camada de AlAs de
largura

a 3 seguida de uma camada de

camada total de largura
A

energia

do

GaAs de largura

b 7 equivale a uma

a  b 10 com proporção estequiométrica efetiva
bandgap

do

Al x Ga1 x As

depende

do

x 0,30 de Al.

valor

de

x.

Respectivamente, Casey et al. [13], Lee et al. [14] e Allali et al. [15] relatam para o
ponto  ( em eV; 0  x  0,45 ):
E g ( x ) E gGaAs  1,247 x ;
E g ( x ) E gGaAs  1,155 x  0,37 x 2 ;
E g ( x ) E gGaAs  1,447 x  0,15 x 2 .

Como se vê, os esquemas de interpolação apresentam valores variados. Por
GaAs
1,519 eV (T 2 K) , as relações acima resultam em
exemplo, para x 0,30 e Eg

1,89; 1,90; e 1,94 eV , respectivamente.
A escolha do parâmetro E g (x ) é fundamental para se obter melhores resultados
de cálculos auto-consistentes que determinam os níveis de energia de uma
heteroestrutura. Nos deparamos com esta dificuldade quando fomos calcular os níveis de
energia de um poço quântico triplo (TQW), objeto de dissertação do autor (2) do
Programa de Pós-graduação em Física da UFRR. O TQW é formado por (três) poços
retangulares de GaAs , (dois) spacers e (duas) barreiras de liga digital de Al x Ga1 x As (
x 0,30 ).
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Neste trabalho, investigamos as propriedades ópticas do TQW utilizando a técnica
de fotoluminescência (PL), com o objetivo de determinar a energia de bandgap do
Al x Ga1 x As que corresponde às regiões de barreira externas ao poço. Para isso,

realizamos medidas em faixa espectral acima de 1,8 eV , esperando-se encontrar o sinal
fotoluminescente dessas estruturas, seguindo os trabalhos supracitados. Também
realizamos medidas em função da temperatura, para auxiliar na identificação dos picos da
PL.
Antes de apresentar os resultados experimentais, discutimos alguns canais de
recombinação radiativa existentes em semicondutores intrínsecos e extrínsecos.
2. SEMICONDUTOR INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO
Um semicondutor é considerado intrínseco quando seus portadores livres (elétrons
e buracos) se originam dos átomos que compõem sua base cristalina. Nesse caso, o
número de elétrons na banda de condução é igual ao número de buracos na banda de
valência, quando T 0 K . É claro que uma pequenina quantidade de portador livre pode
vir de impurezas (contaminantes). Por exemplo, a indústria de semicondutores trabalha
com elementos semicondutores com grau de pureza que pode chegar a 99,9999999 % .
Isso significa que há apenas um átomo de impureza em uma porção de 10 9 átomos de
elemento semicondutor [16].
Intencionalmente se introduz impurezas em semicondutores para elevar o número
de portadores livres. Quando isso é feito, o semicondutor é classificado como extrínseco,
tendo número de elétrons diferente do número de buracos [16].
Há mais elétrons do que buracos, quando se utiliza uma impureza capaz de doar
elétrons à rede cristalina do semicondutor. Em relação ao átomo do semicondutor, o
átomo doador possui número de valência maior. Por exemplo, o gálio (Ga) tem
valência 3 . Já o silício (Si) tem valência 4 . Então, se um átomo de silício substituir

um átomo de gálio na rede cristalina do GaAs , o elétron excedente no silício neutro
(Si0 ) pode ser termicamente removido desse átomo e se tornar um elétron livre (e  ) .

No processo de ionização, o silício se torna um íon positivo (Si  ) . Portanto, silício na
rede do gálio (SiGa ) é doador.
Por outro lado, há mais buracos do que elétrons, quando se utiliza uma impureza
capaz de aceitar elétrons da rede cristalina do semicondutor. Em relação ao átomo do
semicondutor, o átomo aceitador possui número de valência menor. Por exemplo, o
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arsênio (As) tem valência 5 . Já o carbono (C) tem valência 4 . Então, se um átomo
de carbono substituir um átomo de arsênio na rede cristalina do GaAs , haverá falta de
um elétron para completar as ligações covalentes permitidas pela rede, todavia, esse
buraco no carbono neutro (C0 ) pode ser preenchido por outro elétron da rede, o que
equivale a dizer que um buraco (b  ) é liberado para a rede. Nesse processo, o carbono
se torna um íon negativo (C  ) . Portanto, carbono na rede do arsênio (C As ) é aceitador.
A Figura 1 ilustra uma região de um semicondutor intrínseco (sem impurezas) e de
um extrínseco – com átomo doador neutro (D 0 ) e ionizado (D  ) ; e átomo aceitador
neutro ( A 0 ) e ionizado ( A  ) . Enquanto neutro, o portador excedente fica fracamente
ligado ao átomo. Depois da ionização, o portador excedente fica livre para se movimentar
pelo semicondutor. Destaque para o A 0 que tem uma ligação covalente a menos que os
outros átomos; no processo de ionização, um elétron da rede completa essa ligação, o
que equivale à liberação de um buraco para a rede.

Figura 1: Semicondutor intrínseco e extrínseco. Estão representados: doador neutro
(D ) ;


aceitador neutro

(A ) ;
0

aceitador ionizado

(A ) ;


(D ) ;
0

doador ionizado

ligações covalentes (linhas sólidas); elétron

(círculo sólido); buraco (círculo vazado).

3. RECOMBINAÇÕES RADIATIVAS
Semicondutores são caracterizados por possuírem elétrons na banda de condução
(BC) e buracos na banda de valência (BV). Usando uma fonte de energia externa (como
um laser), pode-se gerar mais pares elétron - buraco . Para isso ocorrer, a energia dos
fótons gerados pelo laser tem que ser maior que a energia do bandgap do semicondutor
(E g ) . Por exemplo, o GaAs apresenta E g 1,519 eV quando em baixa temperatura

(T 2 K) . Então, o processo de geração de pares elétron - buraco pode ser realizado por

um laser verde (532 nm) que emite fótons de energia 2,3 eV .
Há vários canais de recombinações radiativas em semicondutores [17].

Mens Agitat Volume 11 2016
Um canal de recombinação banda a banda (e, b ) é estabelecido quando os
elétrons na BC se recombinam com os buracos na BV, emitindo fótons com energia
(Figura 2-a):
(e, b ) Eg

(canal#1) .

Além de alterar o número de portadores livres, as impurezas também alteram a
estrutura dos níveis de energia dos semicondutores. O átomo doador introduz um nível de
energia dentro do bandgap , logo abaixo do mínimo da banda de condução, denominado
nível-doador E D . É nesse nível que estão os elétrons excedentes, quando ainda estão
orbitando fracamente ligados aos doadores neutros. Assim, um canal de recombinação
nível-doador a banda (D 0 , b ) é estabelecido quando os elétrons do doador neutro se
recombinam com os buracos na BV, emitindo fótons com energia (Figura 2-b):
(D 0 , b ) E g  ED

(canal#2) .

O canal#2 é fortemente influenciado pelo processo de ionização. Quando elétrons
no nível-doador são promovidos para a BC, deixam buracos nesse nível, o que causa
diminuição da recombinação pelo canal#2 . Ao mesmo tempo, o doador ionizado D  abre
o novo canal (e, D  ) , que recombina os elétrons na BC com os buracos no nível-doador,
emitindo fótons com energia (Figura 2-c):
(e, D  ) ED

(canal#3) .

Figura 2: Recombinações radiativas: (a) os elétrons na BC se recombinam com os buracos na BV
(canal#1); (b) os elétrons no nível-doador se recombinam com os buracos na BV (canal#2); (c) os elétrons
na BC se recombinam com os buracos no nível-doador (canal#3); quando o doador está neutro, o canal#2 é
ativo; quando o doador está ionizado, fecha o canal#2 e abre o canal#3.
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O átomo aceitador introduz outro nível de energia dentro do bandgap , logo acima
do máximo da banda de valência, denominado nível-aceitador E A . Podemos dizer que
esse nível contém buracos que estão orbitando fracamente ligados aos aceitadores
neutros. Assim, um canal de recombinação banda ao nível-aceitador (e, A 0 ) é
estabelecido quando os elétrons na BC se recombinam com os buracos no nívelaceitador, emitindo fótons com energia (Figura 3-a):
(e, A 0 ) E g  E A

(canal#4) .

O canal#4 também é fortemente influenciado pelo processo de ionização. Quando
buracos no nível-aceitador são “promovidos” para a BV, na realidade, o que ocorre é a
promoção de elétrons BV para E A . Isso elimina buracos no nível-aceitador e causa a
diminuição da recombinação pelo canal#4 . Por outro lado, o aceitador ionizado A  abre
o novo canal ( A  , b ) , que recombina os elétrons no nível-aceitador com os buracos na
BV, emitindo fótons com energia (Figura 3-b):
( A  , b ) E A

(canal#5) .

Se estiverem presentes doadores e aceitadores neutros, um canal de
recombinação impureza-impureza (D 0 , A0 ) é estabelecido quando os elétrons no níveldoador se recombinam com os buracos no nível-aceitador, emitindo fótons com energia
(Figura 3-c):
(D 0 , A0 ) E g  ED  E A

(canal#6) .

Nota: A expressão acima trata o doador isolado do aceitador, não apresenta o termo de
interação coulombiana impureza-impureza, ver detalhes no APÊNDICE.
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Figura 3: Recombinações radiativas: (a) os elétrons na BC se recombinam com os buracos no nívelaceitador (canal#4); (b) os elétrons no nível-aceitador se recombinam com os buracos na BV (canal#5); (c)
os elétrons no nível-doador se recombinam com os buracos no nível-aceitador (canal#6); quando o
aceitador está neutro, o canal#4 é ativo; quando o aceitador está ionizado, fecha o canal#4 e abre o
canal#5.

4. DETALHES EXPERIMENTAIS
A amostra utilizada foi crescida pela técnica de epitaxia de feixe molecular (MBE) .
Consiste de um poço quântico triplo (TQW), com barreiras de Al x Ga1 x As e poços
retangulares de GaAs . Foram cedidas para análise pelo Prof. Dr. Guennadii Gusev, do
Laboratório de Novos Materiais Semicondutores, do Instituto de Física, da Universidade
de São Paulo.
O esquema completo do crescimento das amostras seguiu as seguintes etapas:
a) Crescimento de um buffer de GaAs (1 μm) sobre um substrato de GaAs (100);
b) Crescimento de uma rampa de Al x Ga1 x As (500 Å), com Al variando de zero até 30%;
c) Crescimento de uma camada uniforme de Al x Ga1 x As , com 30% de Al (1000 Å);
d) Crescimento da primeira camada de dopagem delta de Si ( 2,3 1012 cm  2 );
e) Crescimento do TQW com os parâmetros:
• Spacer de Al x Ga1 x As , com 30% de Al (250 Å);
• Poço-1 de GaAs (100 Å);
• Barreira de Al x Ga1 x As , com 30% de Al (20 Å);
• Poço-2 de GaAs (240 Å);
• Barreira de Al x Ga1 x As , com 30% de Al (20 Å);
• Poço-3 de GaAs (100 Å);
• Spacer de Al x Ga1 x As , com 30% de Al (250 Å);
f) Crescimento da segunda camada de dopagem delta de Si ( 2,3 1012 cm  2 );
g) Crescimento de uma camada de Al x Ga1 x As , com 30% de Al (400 Å);
h) Crescimento de outra camada delta de Si, para neutralizar as cargas da superfície;
i) Crescimento do caplayer de GaAs de (100 Å), para proteger contra a oxidação.
As medidas de fotoluminescência foram realizadas com um laser de estado sólido,
diode-pumped solid-state (DPSS), comprimento de onda 532 nm, potência 100 mW. A
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análise espectral foi feita por um monocromador Andor Shamrock SR-500, distância focal
500 mm, abertura f/6.5, acoplado a uma câmara CDD Andor iDus série 401, 26 x 26 μm
pixels. A amostra foi resfriada em um criostato Janis CCS-100/204N, circuito fechado de
hélio líquido, com faixa de operação entre 6,5 até 325 K.

5. INTERPRETAÇÃO PELA POSIÇÃO EM ENERGIA
O espectro da fotoluminescência da Figura 4 foi obtido a 8 K e apresenta dois
picos na região espectral acima de 1,8 eV :
Pc1 1,855 eV ;
Pc2 1,882 eV .

Como dissemos na seção 4, nossa amostra possui várias camadas de
Al x Ga1 x As , com 30% de Al. Também, como dissemos na seção 1, esquemas de

interpolação apontam que o Al x Ga1 x As ( x 0,30) , em baixa temperatura, pode possuir
bandgap

de 1,89 eV [18]. Então, (a) há evidência que o pico Pc2 seja proveniente da

recombinação (e, b ) do Al x Ga1 x As , com 30% de Al.

Figura 4: Espectro de fotoluminescência da amostra de TQW obtido a 8 K.

No processo de fabricação de amostras semicondutoras, impurezas podem ser
incorporadas na rede cristalina do material semicondutor. Em GaAs são comuns átomos
de arsênio (As) ser substituídos por átomos de carbono (C) – o carbono é relatado como
sendo a impureza dominante em camadas de GaAs crescidas por MBE [19]. Na seção
3, mencionamos que o carbono atua como um aceitador no sítio do arsênio (C As ) ,
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originando o nível-aceitador E A . Então, há possibilidade de nossa amostra manifestar
recombinação via canal#4 relacionada com o carbono:
(e, C0 ) E g  E A .

Em uma figura de PL, com eixo horizontal sendo energia, a recombinação (e, C0 )
aparece antes da recombinação (e, b ) . O valor do nível-aceitador do carbono em sítio do
GaAs é 27 meV . A Figura 4 apresenta diferença Pc2  Pc1 27 meV . Então, (b) há

evidência que Pc1 tenha origem na recombinação (e, C0 ) . Se isso for comprovado, nos
leva a determinar E AAlGaAs 27 meV .
Analisamos a hipótese da recombinação via impureza-carbono, realizando a
fotoluminescência na região de emissão do GaAs , conforme é apresentado na Figura 5.
Os valores encontrados,

1,519 eV

e

1,492 eV ,

com diferença de

27 meV

,

correspondem às recombinações (e, b ) e (e, C0 ) aceitas para o GaAs . Assim,
encontramos E AGaAs 27 meV . Nossos resultados indicam que o nível-aceitador do
Al x Ga1 x As , com 30% de Al, é igual ao valor do nível-aceitador do GaAs .

Figura 5: Espectro de fotoluminescência da amostra de TQW obtido a 8 K referente à emissão do GaAs.

A posição em energia e o espectro da Figura 5 condizem com as hipóteses (a) e (b)
sobre a origem dos picos Pc1 e Pc2 da Figura 4. Na próxima seção, também
analisamos o comportamento desses picos com a variação da temperatura, pois sabemos
que o processo de ionização afeta de maneira distinta o comportamento dos canais #1 e
#4.
6. INTERPRETAÇÃO PELA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA
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A Figura 6 apresenta os espectros da fotoluminescência da amostra TQW, região
de emissão do Al x Ga1 x As ( x 0,30 ), com variação de temperatura entre 8 K até 55 K.
Observamos modificações nos canais de recombinação Pc1 e Pc2 à medida que a
temperatura aumenta. Uma delas é a diminuição da intensidade absoluta dos picos,
devido ao fato que processos não radiativos (aqueles que não produzem luminescência),
tornam-se dominantes à medida que a temperatura da amostra aumenta. A outra é a
intensidade relativa entre os picos, com aparente domínio do pico Pc1 em baixas
temperaturas e do pico Pc2 em altas temperaturas.

Figura 6: Espectros de fotoluminescência com variação da temperatura entre 8 e 55 K.

Para auxiliar a análise da intensidade relativa, foram feitos ajustes da forma da
linha dos espectros utilizando (duas) gaussianas. A Tabela 1 apresenta os resultados dos
ajustes referentes às intensidades-integradas: A1 e A2 são as áreas dos picos Pc1 e
Pc2 , respectivamente. Através dados dos ajustes, determinamos o comportamento das

intensidades-integradas em função da temperatura, conforme aparece na Figura 7. É
importante observar que para construir essa figura determinamos a área relativa do pico
Pc1 ( Ar 1 ) e do pico Pc2 ( Ar 2 ), através das seguintes relações:
Ar 1 

A1
;
A1  A2

Ar 2 

A2
.
A1  A2

Mens Agitat Volume 11 2016
Figura 7: Intensidade-integrada relativa obtida dos ajustes dos espectros da Figura 6.

Pela Figura 7, observamos que no início, o canal de recombinação Pc1
(representado por Ar 1 ) domina sobre o canal Pc2 (representado por Ar 2 ) com a
proporção Pc1 : Pc2 ao redor de 60 : 40 % . Isso até aproximadamente 35 K , a partir daí,
Pc1 diminui e Pc2 aumenta o domínio. Em aproximadamente 38 K , há a inversão de

domínio, com isso, Pc2 passa a dominar o espectro da PL, chegando à proporção
Pc1 : Pc2 ao redor de 25 : 75 % , quando a temperatura está em 55 K .
Tabela 1: Intensidades-integradas absolutas e relativas obtidas dos ajustes dos espectros da Figura 6 .

T (K)

A1 (u.a) A2 (u.a)

Ar 1 (%)

Ar 2 (%)

8

275

196

58,3

41,7

10

264

186

58,6

41,4

15

190

150

55,8

44,2

20

146

122

54,4

45,6

25

116

101

53,5

46,5

30

89

72

55,2

44,8

35

55

47

53,9

46,1

40

34

37

47,9

52,1

45

22

32

40,7

59,3

50

11

21

34,3

65,7

55

4

11

26,7

73,3

A seção 3 destacou que o nível-aceitador E A tem densidade de estados
relacionada com certa quantidade fixa de impurezas presentes na amostra. É natural que
esse nível fique mais ocupado por elétrons à medida que a temperatura aumenta, uma
vez que, com o aumento da temperatura, elétrons na banda de valência passam a ocupar
os buracos no nível-aceitador, ocorrendo ionização das impurezas aceitadoras: A 0  A  .
O processo dos elétrons termicamente excitados provenientes da banda de valência
preencherem o nível-aceitador é conhecido como processo de ionização térmica de
impureza. Ele é responsável pela recombinação (e, A 0 ) diminuir de intensidade com o
aumento da temperatura (podemos dizer que a ionização da impureza barra a
recombinação via canal#4 ). Por outro lado, a recombinação (e, b ) não sofre processo de
ionização, pois ela se relaciona com o elétron na BC e com o buraco na BV, processo que
demanda uma energia exatamente igual ao bandgap do material, que é em geral muito
maior do que a energia de ativação térmica. Por exemplo, no caso presente o bandgap é
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da ordem do elétron-volt (~ 1,8 eV) , e a energia térmica é menor que 26 meV (valor da
energia térmica a 300 K). Em face disso, o processo térmico por si só não é capaz de
promover uma população estatística considerável de elétrons na BC. Ademais, durante a
ionização, quando elétrons na BV passam a ocupar buracos no nível-aceitador, surgem
mais buracos na BV, o que aumenta a recombinação via canal#1 . Concluímos que, com o
aumento da temperatura, a recombinação (e, b ) se torna dominante quando comparada
com a (e, A 0 ) .
Pelo acima exposto, se adotarmos: Pc1 (e, C0 ) e Pc2 (e, b ) , isso explica o
crescimento de Ar 2 e a diminuição de Ar 1 , além da inversão de domínio observada na
Figura 7, causados principalmente pelo processo de ionização térmica da impureza
carbono.
7. CONCLUSÃO
Concluímos (1) que a recombinação que origina a posição espectral 1,882 eV da
fotoluminescência é proveniente da recombinação banda a banda e fornece o valor do
bandgap

do Al x Ga1 x As , com 30% de Al; (2) que a recombinação que origina a posição

espectral 1,855 eV é proveniente da recombinação da banda de condução ao nívelaceitador do carbono neutro (e, C 0 ) e fornece 27 meV para o valor do nível-aceitador do
carbono em sítio do Al x Ga1 x As , com 30% de Al; (3) que a interpretação pela posição
espectral em energia condiz com a interpretação pela variação da temperatura da
intensidade-integrada da fotoluminescência.
APÊNDICE
O doador neutro D 0 possui um elétron excedente (e ) .
O aceitador neutro A 0 possui um buraco excedente (b ) .
Afastados, o par (e || b ) não interage via força de Coulomb, a configuração de
afastamento não gera energia potencial: Ve||b 0 . Assim, o par (e || b ) necessita da
energia E D  E A para escapar dos neutros (D 0 || A 0 ) , resultando nos ionizados (D  || A  )
.
Próximos, o par (e || b ) interage via força coulombiana, a configuração de
2
proximidade gera a energia potencial Ve||b  e /  r . Comparando com o caso afastado,

há diminuição da energia potencial (  e 2 /  r ) , cujo valor absoluto (e 2 /  r ) aumenta a
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energia do par (e || b ) . Agora, o par (e || b ) necessita de menos energia para escapar dos
neutros, sendo necessitaria somente a energia E D  E A  e 2 /  r . Portanto, se o doador D 0
estiver próximo do aceitador A 0 , o canal de recombinação (D 0 , A 0 ) emite fótons com
energia:
(D 0 , A 0 ) E g  (ED  E A  e 2 /  r )
E g  E D  E A 

e2
r

(canal#6).
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In this brief text, our intention is remember the almost one year of the death of the Professor Felix Pirani.
Abstract.

1 Universo de Pirani
Presentemente o universo, bem como os temas discutidos em astrofísica, têm
merecido um certo destaque em diversos níveis. Algums, podem ser considerados apropriados, e outros nem tanto.
Pois então, temos recentemente publicados na literatura cientíca duas
descobertas signicativamente importantes. A primeira foi o processo de expansão acelerada do universo; já a segunda, trata da vericação experimental
da existência de ondas gravitacionais [1],[2].
O Professor Felix Pirani realizou um papel importante no estudo destes
temas, e é sobre este personagem que passamos a falar a partir deste ponto.
Por vez ou outra, aparece na literatura cientíca especilizada o termo
onda de gravidade, que é geralmente ligado a questões envolvendo a nossa
atmosfera planetária, ou de um modo mais geral, ao estudo de úidos. Esse
tipo de onda não possui nenhuma correlação com as denominadas ondas
gravitacionais. Estas últimas, tiveram sua existência prevista pelo próprio
Albert Einstein (criador das teorias da relatividade especial e geral), porém,
só agora no ano de 2016 é que tivemos o privilégio de observar uma evidência
direta da existência deste fenômeno. Pois então, o "Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory (LIGO)", e o "Scientic Collaboration and
the Virgo Collaboration (LVC)" foram os experimentos responsáveis por este
anúncio.
Em linhas gerais trata-se do seguinte: as equações de campo da teoria da
relatividade geral podem ser escritas como:
Gµν =

8πG
Tµν ,
c4

(1)

onde temos dois lados distintos, e interpretáveis pela teoria de Einstein. O
lado direito lida com as componentes materiais, e com todos os campos que
1
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fazem parte do meio, com exceção do campo gravitacional. A questão é: onde
está a energia associada ao campo gravitacional? Pois então, esta situa-se
do lado esquerdo das equações de campo e armazenadas de um modo bastante original, e por que não dizer, inusitado. Armazena-se na geometria
do espaço-tempo. Assim, o lado direito das equações de campo dizem ao
lado esquerdo como deve o espaço-tempo curvar-se, denindo deste modo
a geometria. Todavia, havendo um distúrbio no campo material sucientemente violento para infringir uma modicação na tecitura geométrica do
espaço-tempo, a propagação destas perturbações que aparecem na geometria
do espaço-tempo é que denominamos de onda gravitacional. Estas ondas
foram uma dos alvos de estudo do Professor Felix Pirani durante toda sua
vida. Em particular podemos citar o estudo de solução de ondas planas [4]
de 1959.
Professor Felix Arnold Edward Pirani nasceu no dia 02 de fevereiro de
1928 foi um físico teórico britânico que passou grande parte de sua vida
dedicada ao estudo da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, e mais
especicamente ao estudo de ondas gravitacionais. Como já dito, Professor
Pirani nasceu na Inglaterra com uma mudança para o Canadá no início da
segunda grande guerra. O bacharelado foi feito na "University of Wersten
Ontario"; o mestrado na "University of Toronto". Já o seu doutorado pode
ser considerado como dividido entre o "Carnegie Institute of Technology" e
a "Cambridge University", orientado por Alfred Schild e Hermann Bondi,
respectivamente.
Quanto ao estágio de pós-doutoramento, o Professor Pirani o fez no "Institute of Advanced Studies in Dublin". Já em 1958, começou a lecionar
no "King's College London", onde o Professor H. Bondi também lecionava.
Durante uma boa quantidade de tempo, Pirani lecionou mecânica racional
em Cambridge.
Independentemente, por volta de 1957, Pirani descobriu o que foi conhecido posteriormente como classicação de Petrov, e descoberto anteriormente pelo próprio Petrov em 1954. Posteriormente, Pirani dedicou-se ao
estudo de ondas gravitacionais onde publicou um importante trabalho com
Robinson e Bondi, já citado. A relação com Robison e Bondi levou Pirani
ao círculo de trabalho de Einstein, e naturalmente uma inuência direta de
Einstein no trabalho de Pirani.
Além da pesquisa, Pirani também dedicou-se a divulgação cientíca. Assim, participou ativamente no "The ABC of Relativity" escrito po Bertrand
Russel, escreveu o "Introducing the Universe", que curiosamnete foi traduzido
para a língua francesa sob o título: Astronomia sem aspirinas, [3].
Por outro lado, Pirani também teve uma atividade política importante,
sendo contrário ao uso indiscriminado da ciência em questões bélicas. Manteve2
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se nesta limha, e adotou outras. Estudou a questão do desarmamento e fundou o "Science Forum", que reunia-se periodicamente para discutir os problemas sociais relacionados com o desenvolvimento da ciência. De quando em
quando expressa sua desilusão para com o uso da ciência para a solução de
problemas sociais.
Os pais de Pirani não eram totalmente desconhecidos. Seu pai era pianista
e sua mãe tocava violino, respectivamente Max Pirani e Leila Doubleday,
ambos australianos. Todavia, do ponto de vista emocional tudo nos leva a
crer que Pirani teve uma vida conturbada, passando por dois divórcios, pela
morte da terceira esposa em 2005.
O nome de Pirani aparece ao lado de estudiosos famosos dos primórdios da teoria da relatividade geral, como por exemplo: H. Bondi, Alfred
Schild, Leopold Ineld, Aleksei Zinovyevich Petrov and Ivor Robinson. O
ponto de vista de Pirani no estudo da teoria de Einstein foi decidamente
teórico-matemático. Naturalmente, procurando uma integração entre a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica, programa esse conhecido por
quantização canônica.
Do ponto de vista político, durante o ataque de Margareth Tatcher as
universidades, e a falha da comunidade acadêmica de responder a altura,
Pirani retirou-se e nesta espécie de aut-exílio, escreveu uma série de livros
infantis misturando uma visão dialética entre a moral e a política.
Enm, no nal de 2015, Pirani falece sem ter tido a oportunidade de
presenciar as primeiras medidas de ondas gravitacionais, porém com a certeza
de sua existência.
Qual o meu contacto com Pirani? Pois bem, minha orientadora de
doutorado, Professora Nazira Tomimura defendeu seu doutorado no "Queen
Mary's College", de tal modo que H. Bondi tornou-se um amigo para as
dúvidas e discussões sobre a teoria da relatividade geral. Com isso, ondas
gravitacionais sempre foi um tema a ser discutido, de tal modo que os trabalhos envolvendo soluções de ondas planas de Bondi e Pirani em algum
momento tiveram que ser lidos. Em particular, lembro-me perfeitamente do
trabalho de F. Pirani entitulado: "On the meaning of the Riemann tensor"
[6], que trata de esmiuçar o uso de tetradas, e prometendo o uso deste aparato
matemático no estudo de ondas gravitacionais.
Curiosamente, estava preparando certos detalhes para terminar este texto,
quando fui surprendido pela notícia da morte do Professor Walter Greiner,
que tive o prazer de conhecer brevemente durante um congresso na "Universidad Complutense de Madrid". Tanto o Professor Pirani, bem como o
Professor Greiner dedicaram suas vidas à Física. Como tantos outros antes,
e tantos outros depois.
3
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E DO NÚMERO DE PATENTES NO PERÍODO DE 1965 A 2015
HISTORICAL EVOLUTION OF BRAZILIAN LAW OF INDUSTRIAL PROPERTY AND
NUMBER OF PATENTS IN THE PERIOD OF 1965 TO 2015

*Cinthia Coutinho Picanço

Resumo: A propriedade industrial é o ramo do direito que tutela a proteção jurídica dos bens
incorpóreos aplicáveis na indústria. Sua presença é fundamental no âmbito econômico. Este
artigo tem por objetivo descrever a evolução histórica da legislação da propriedade industrial
no Brasil, enfatizando os principais feitos no período que compreende os anos de 1965 a
2015, bem como do número de pedidos de patentes. Para tanto, realizou-se uma revisão
bibliografia com base em artigos cientificamente reconhecidos. Observou-se que os anos de
1967, 1969 e 1971 foram marcados pela produção de Códigos de Propriedade Industrial. Em
1988, a matéria ganhou importância constitucional. E, atualmente, a propriedade industrial é
regida por lei ordinária própria: lei 9. 279/96. Em relação ao número de patentes, percebeu-se
que não houve um aumento significativo ao longo dos anos.
Palavras chaves: Evolução histórica. Legislação. Propriedade industrial. Número de patentes.

Abstract: Industrial property is the section of law that takes care of the legal protection of
intangible assets applicable in the industry. Her presence is fundamental in the economic field.
This article aims to describe the historical evolution of the industrial property legislation in
Brazil, emphasizing the main achievements during the period comprising the years 19652015, and the number of patent applications. Therefore, we carried out a literature review
based on recognized scientific articles. It was observed that the years 1967, 1969 and 1971
were characterized by the production Industrial Property codes. In 1988, the matter gained
constitutional importance. And today, industrial property is governed by its own law: law 9.
279/96. Regarding the number of patents, it was noticed that there was a significant increase
over the years. .
Key words: Historical evolution. Legislation. Industrial property. Number of patents.
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Introdução
O criar humano é indispensável para o desenvolvimento social. A partir das invenções
que o homem produz, há melhorias em seu modo de viver, uma vez que se tem mais conforto
e comodidade em suas atividades rotineiras.
Em virtude disso, é necessário que o direito projete um instituto que visa proteger essa
atividade humana. Tal instituto é a propriedade intelectual, a qual se subdivide em dois ramos
distintos: a propriedade industrial e os direitos autorais.
A propriedade industrial é definida como o ramo que trata da proteção jurídica dos
bens incorpóreos aplicáveis na indústria. Gama Cerqueira (1982) citado por Scudeler (s/d) a
conceitua como a seara jurídica que visa a garantir os direitos do autor diante das produções
intelectuais do domínio da indústria, bem como, assegurar a lealdade nas relações de
concorrência comercial e industrial.
Este estudo pretende tem por finalidade descrever a evolução histórica da legislação da
propriedade industrial no Brasil, dando ênfase a partir do período que compreende os anos de
1965 a 2015, bem como do número de pedidos de patentes.
Inicia-se o presente artigo com uma breve descrição acerca das origens da legislação
de propriedade industrial brasileira. Faz-se, desse modo, uma trajetória histórica que se inicia
no período colonial e vai até a deflagração do primeiro Código de Propriedade Industrial – de
1945. Essa trajetória, como enfatizado, é breve visto que a intenção é apenas familiarizar o
leitor ao tema e lhe proporcionar maior entendimento.
Em ato contínuo, será feito um esforço para, a partir das principais legislações sobre o
tema, compreendidas no período supracitado, levantar apontamentos que permitam visualizar
a evolução em matéria de propriedade industrial no Brasil.
Superadas essas premissas, aborda-se a evolução do número dos pedidos de patentes
realizados no Brasil, em mesmo período.
Origens históricas da legislação brasileira de propriedade industrial
O Brasil, durante o período colonial, não teve um espaço vultoso para o
desenvolvimento econômico. A política metropolitana tinha apenas o viés de explorar as
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riquezas naturais existentes na colônia que podiam lhe proporcionar lucros, não havendo,
portanto, a preocupação em instituir uma indústria nacional (SCUDELER, s/d).
Os registros históricos, todavia, demonstram que as raízes da legislação brasileira de
propriedade industrial remontam ao ano de 1809, quando um Alvará, de Dom João VI, sobre
patentes, aplicável somente ao Brasil, foi expedido. Tal atitude colocou o Estado brasileiro
entre as quatro primeiras nações a ter uma legislação sobre o tema (ROBLEDO, 2013).
Scudeler (s/d) relata que esse Alvará
(...) isentou de direitos a importação de matérias primas e produtos
industrializados, criou incentivos para o início da atividade fabril,
determinando que os uniformes militares fossem confeccionados pela
indústria local e, entre outras providências, permitiu que fossem
concedidos privilégios aos inventores e introdutores de novas
máquinas.
O contexto histórico encenado pelo Brasil à época deste Alvará traduzia a emergência
de uma reforma patrimonial, visto que era a chegada da Corte e houve a abertura dos portos
brasileiros aos produtos industrializados ingleses. Os privilégios existentes e monopólios de
exploração de indústrias tradicionais precisavam ser reformulados, para que se instigasse no
solo brasileiro o desenvolvimento econômico e, em particular, o industrial (ROBLEDO,
2013).
Adiante, na história, a primeira Constituição brasileira, a de 1824, determinou em seu
artigo 179, item 29, que os inventores teriam direito a proteção de seus inventos e produções.
Para tanto, a lei lhes asseguraria um privilégio exclusivo temporário, prevendo, inclusive, a
possibilidade de remuneração em caso de perdas decorrentes das vulgarizações dessas
produções ou inventos.
Scudeler (s/d) observa que tanto o Alvará de 1809, como a Constituição de 1824, não
apresentavam preocupações quanto às proteções das marcas, mas apenas visavam medidas
que tratavam dos privilégios de patentes. Nesse liame, Robledo (2013) acrescenta que
diversos instrumentos foram utilizados para atingir o desenvolvimento econômico brasileiro;
entre estes foi criado o sistema de incentivos ao desenvolvimento da tecnologia, por
intermédio de patentes industriais cuja exigência estava prevista em lei. Todavia nada se
pensou acerca das marcas.
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Apenas em 1875, quarenta e cinco anos depois de instituída a primeira lei acerca dos
privilégios de invenção, foi promulgada a lei de marcas – lei n° 2.682 (SCUDELER, s/d).
O final do século XIX foi marcado pela expansão da indústria europeia, tal fato serviu
de incentivo à organização de regras internacionais acerca da propriedade industrial. Onze
países, incluindo o Brasil, assinaram a Convenção da União de Paris, em 1883. O objetivo era
proteger a propriedade industrial, e em consequência disso, muitos atos foram deflagrados na
legislação brasileira. Cita-se a reforma na lei de marcas, em 1887, e a criação da Diretoria
Geral da Propriedade Industrial – através do Decreto n. 15.264 (SCUDELER, s/d).
Contudo, até meados do ano de 1945, um aglomerado de leis extravagantes
regulamentava a disciplina de marcas, patentes e também de concorrência desleal. Nesse
momento, muitas matérias estavam sofrendo codificação, inspirando, assim, a unificar as leis
sobre propriedade industrial. Assim, instaurou o primeiro Código de Propriedade Industrial
Brasileiro, através do Decreto lei 7903/45, o qual trouxe completude e modernidade ao tema
(ROBLEDO, 2013).
Nesse momento o efetivo interesse público de proteção à nação traz
consigo as vedações as patentes que fossem contrárias à lei, a saúde, à
moral, a segurança pública, produtos alimentícios e medicamentos,
objetos, matérias e substâncias obtidas por meios de processos
químicos e concepções puramente teóricas. Vários decretos federais se
seguiram: o Decreto-Lei nº 254/67, o Decreto-Lei n° 1005/69, a Lei
5772/71, que também foi um Código de Propriedade Industrial e a
atual Lei de Propriedade Industrial (LPI), a Lei 9279/96 (CAMPOS,
2014).

Compreendidas as origens da temática propriedade industrial no ordenamento
brasileiro, a partir dos próximos tópicos serão ilustrados alguns dispositivos legais que
compuseram e compõem o ordenamento legislativo desta matéria, enfatizando sempre que o
interesse deste estudo compreende o período de 1965 a 2015.
Ressalta-se, contudo, que as leis mais significativas sobre propriedade industrial no
Brasil, neste período, são (SANTOS; SILVA, s/d):


Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 (Código da Propriedade Industrial);



Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 (Código de Propriedade Industrial);



Lei 5.648 de 1970– (Cria o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual);
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Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial);



Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975 (promulgação da Convenção de Paris para a
Proteção da Propriedade Industrial);



Decreto nº 76.472, de 17 de outubro de 1975 (promulgação do Acordo sobre a
Classificação Internacional de Patente);



Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978 (promulgação do Tratado de Cooperação
em Matéria de Patentes – PCT);



Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 (promulgação da Revisão de Estocolmo da
Convenção de Paris);



Decreto nº 1.335, de 30 de dezembro de 1994 (promulgação da Ata Final que
incorporou os resultados da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais
do Acordo Geral de Tarifas e Comércio/ General Agreement on Trade and Tarifs –
GATT); e;



Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (regulamentação dos direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial).

1967 – 1969 – 1971 – Os Códigos de Propriedade Industrial
O Código de Propriedade Industrial de 1945 vigorou até 1967, quando o presidente da
República – Castelo Branco, a partir do Decreto-lei n. 254, de 18 de fevereiro do citado ano,
decreta o segundo Código da Propriedade Industrial.
Este código era constituído de 178 artigos, distribuídos em seis títulos, a saber: Título
I: Dos privilégios de Invenção; Título II: Das marcas de indústria e de comércio ou de serviço,
nome de empresas, título de estabelecimentos, insígnias e expressões ou sinais de propaganda;
Título III: Das recompensas industriais; Título IV: Dos conselhos de recursos da propriedade
industrial; Título V: Dos técnicos credenciados e; Título VI: Das disposições gerais.
Mediante o Decreto lei n.1.005 de 21 de outubro de 1969, os ministros da marinha de
guerra, do exercito e da aeronáutica militar sancionaram o Código da Propriedade Industrial.
Este dispositivo legal continha 172 artigos, e apresentava os seguintes títulos: Título I: Dos
privilégios; Título II: Das marcas de indústria, de comércio e de serviço, título de
estabelecimento e expressões ou sinais de propaganda; Título III: Do conselho de recursos da
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propriedade industrial; Titulo IV: Dos técnicos credenciados e, por fim, Título V: Disposições
gerais.
O Código de 1971, por sua vez, foi sancionado pelo governo de Emílio Medici através
da lei 5.772, e continha 130 artigos. Estes artigos estavam compreendidos em quatro títulos:
Título I: Dos privilégios; Título II: Das marcas de indústria, de comércio e de serviço e das
expressões ou sinais de propaganda; Título III: Dos técnicos credenciados e, por fim, Título
IV: Disposições gerais.
Ao contrário dos seus antecessores de 1945, 1967 e 1969, o Código de 1971 foi votado
pelo Congresso Nacional, mediante debates com a indústria nacional e estrangeira e os
advogados especialistas, documentados nos Anais então publicados. O novo código refletia a
influência técnica, especialmente alemã, propiciada pelo início do programa de assistência da
Organização Mundial da Propriedade Industrial (BARBOSA, 1997).
1988 – A propriedade industrial no âmbito constitucional
O tema da propriedade industrial se fez presente no cenário constitucional desde a
Constituição Imperial de 1824, a qual, como visto, em seu artigo 179, assinalou acerca da
proteção aos inventores, corroborando com as legislações atinentes ao período colonial.
Contudo, como nosso objeto compreende o período de 1965 a 2015, dar-se-á ênfase
apenas na Constituição de 1988, visto que a de 1967 abordou apenas o ramo de direitos
autorais.
Assim, a Carta de 1988 estabelece em seu artigo 5º, inciso XXIX: “a lei assegurará aos
autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção
às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do
País”.
Percebe-se, desse modo, que o constituinte tratou o direito da propriedade industrial
como um direito fundamental, uma vez que no plano topológico constitucional, encontra-se
numa posição de destaque.
1996 – A Lei de Propriedade Industrial
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Desde 14 de maio de 1996, faz-se presente no quadro legislativo brasileiro a Lei n°
9.279. Esta lei entrou em vigor para substituir a Lei n. 5772, o antigo Código de Propriedade
Industrial.
Sem dúvidas, a origem do projeto desta lei decorreu de pressão do governo dos
Estados Unidos, a partir de 1987. Ademais, a política do Governo Collor, em vigor na época,
para com o setor tecnológico, importou em controle dos meios públicos destinados ao
desenvolvimento tecnológico e em redução dos mecanismos de proteção do mercado interno
(BARBOSA, 1997).
A aprovação da atual Lei da Propriedade Industrial, n. 9279, de 14 de maio
de 1996, foi antecedida por calorosos debates no Congresso Nacional,
pressionado pelo governo norte-americano, que exigia mudanças na
legislação patentária nacional, adequando-a aos seus interesses comerciais.
(...), o Presidente Fernando Collor enviou ao Congresso o Projeto de Lei n.
824/91, cumprindo promessa que fizera ao governo norte-americano,
propondo a revisão da legislação então vigente, notadamente no que dizia
respeito ao reconhecimento das patentes de processos e produtos
farmacêuticos, de química fina e de alimentos processados, bem como
introduzia nova sistemática para licença compulsória, a proteção da patente
pipeline e o dever de exploração (SCUDELER, p. 10, s/d).

Diante deste contexto político, urgente foi a necessidade de se reformular as leis e o
Código acerca da temática de propriedade industrial até então vigentes. A responsabilidade
para tal tarefa ficou a encargo da Comissão Interministerial instituída pela Portaria
Interministerial n. 346 de julho de 1990. O grupo reunia representantes do Ministério da
Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos (BARBOSA, 1997).
A revisão, a qual foi realizada pela Comissão, tinha por objeto dar patente às
invenções químicas, farmacêuticas e alimentares. O projeto foi enviado no dia 2 de maio de
1991 ao Congresso, em caráter de urgência. Tal fato gerou polêmica, pois de acordo com a
Carta de 1988, um Código não pode ser votado em ritmo acelerado. Dessa forma, foi
composta Comissão Especial na Câmara dos Deputados para avaliar a proposta, a qual
obedeceu a procedimento rápido, porém não de urgência. Muitos grupos de pressão atuaram
junto aos congressistas para discutir o tema (BARBOSA, 1997).
A Lei 9.279/96 – intitulada Lei de Propriedade Industrial – apresenta em seu
preâmbulo a seguinte escritura: “regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade
Industrial”. É composta por 244 artigos, distribuídos em oito títulos, quais sejam: das
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patentes; dos desenhos industriais; das marcas; das indicações geográficas; dos crimes contra
a propriedade industrial; da transferência de tecnologia e franquia; das disposições gerais e
das disposições transitórias e finais.
Em seu artigo 2º, incisos I a III, o legislador designou que a proteção dos direitos
relativos à propriedade industrial efetua-se através da “I – concessão de patentes de invenção
e de modelo de utilidade; II – concessão de registro de desenho industrial; III – concessão de
registro de marca”. Compreendendo-se assim quatro espécies de bens imateriais aos quais a
proteção será conferida.
Nos IV e V deste mesmo artigo, garantiu a repressão: as falsas indicações geográficas;
a concorrência desleal.
Algumas novidades foram introduzidas no ordenamento brasileiro a partir do advento
desta lei. Não é objetivo deste trabalho esgotá-las, contudo serão ilustradas algumas para que
se possa constatar o contexto político supracitado e se possa vislumbrar a evolução em
matéria de propriedade industrial que essa lei proporciona.
A Lei 9.279/96, assim como leis anteriores, não trouxe em seus dispositivos o conceito
de invenção, mas indicou os requisitos exigíveis para que os inventos sejam considerados
patenteáveis; artigo 8°: “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial” bem como serão patenteáveis os modelos de
utilidade que obedecerem ao disposto no artigo 9°: “(...) modelo de utilidade ao objeto de uso
prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricação”.
Os inventos que não atenderem aos requisitos de privilegiabilidade não serão
considerados como patente de invenção ou patenteáveis, conforme disposto nos artigos 10 e
18.
Outra novidade desta lei foi a de apresentar possibilidade de se patentear produtos e
processos químicos, farmacêuticos e alimentícios e microorganismos transgênicos. Tal fato
contribuiu para surgir as controvérsias que circundavam esta lei. O patenteamento dos seres
vivos provocou debates inclusive na Igreja (SCUDELER, s/d).
A lei estabelece ainda que o registro dos bens industriais deve ser requisitado no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI – uma autarquia federal). O direito de
exploração econômica com exclusividade nascerá após o ato concessivo correspondente.
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Esses bens, então, farão parte do patrimônio do seu titular, regra geral, o empresário, que além
de ter o direito de explorá-los economicamente, com inteira exclusividade, poderá aliená-los
por ato inter vivos ou mortis causa, ou ainda impedir sua utilização pela concorrência.
Consequentemente, para que um terceiro explore bem industrial patenteado ou registrado ele
necessita de autorização ou licença do titular do bem (COSTA, 2005).
Desse modo, outra novidade trazida pela Lei de Propriedade Industrial é que em seu
artigo 123, incisos II e III, introduziu, no direito brasileiro, duas outras categorias de marcas
além da marca de produtos e serviços (COSTA, 2005):
a) Marca de certificação (artigo 123, inciso II): atesta que determinado produto ou
serviço está de acordo com determinadas normas de qualidade ou especificações técnicas,
fixadas por organismo oficial ou partícula. Exemplo: Fundação ABRINQ;
b) Marca Coletiva (artigo 123, inciso II): identifica produtos ou serviços originários de
membros de uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor.
Exemplo: HOLAMBRA.
A nova lei impôs, também, a obrigatoriedade da exploração local do objeto de patente,
segundo artigo 68, in verbis:
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente
se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por
decisão administrativa ou judicial. § 1º Ensejam, igualmente, licença
compulsória: I – a não exploração do objeto da patente no território
brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou,
ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de
inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; II – a
comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. § 2º A
licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que
tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do
objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado
interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do
parágrafo anterior. § 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em
razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação
local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para
proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado
no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.§ 4º No
caso de importação para exploração de patente e no caso da importação
prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por
terceiro de produto fabricado de acordo com a patente de processo ou de
produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular
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ou com seu consentimento. § 5º A licença compulsória de que trata o § 1º
somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da
patente.

Há, ainda, o regime de patente pipeline. Este se encontra descrito no artigo 230. A
partir desse regime, é permitido no Brasil que sejam depositados pedidos de patentes relativos
a matérias até então não reguladas pela legislação patentária nacional, mas que antes já tinham
sido depositadas no exterior. Assim, ficará assegurada a data do primeiro depósito no exterior,
desde que o objeto não tenha sido explorado por seu titular ou por seu consentimento e desde
que não tenham sido realizados preparativos para sua exploração.
Sobre esta temática, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o prazo
inicial das patentes, o qual apresenta limitação dada a partir da legislação brasileira, conforme
se verifica na decisão abaixo ilustrada:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO
INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE
DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS
INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA
FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de importação,
ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que
permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições,
de
patente
concedida
ou
depositada
em
outro
país.
2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado,
bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade.
Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais,
que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema
comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa.
3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de
contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a
partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi
realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro
depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já
surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação
sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da
CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente
pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência
do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto,
tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias
como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da
CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do
desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social.
Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC). 6. Recurso
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especial a que se nega provimento. (REsp 1.145.637/RJ, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010).

2001 – A Lei 10.196/01
A lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, atualizou a Lei de Propriedade Industrial. As
alterações foram realizadas nos artigos 43, em que acrescentou o inciso VII, e artigo 229, em
que acrescentou o parágrafo único, bem como os artigos 229-A, 229-B e 229-C. Nos
seguintes temos:
Art. 43. (...) VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados,
relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à
produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção
do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração
e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos
estipulados no art. 40. Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas
as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos
depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam
substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos
ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicofarmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os
respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não
tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais
serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI
publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. Parágrafo único. Aos
pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a
agricultura, que tenham sido depositados entre 1 o de janeiro de 1995 e 14 de
maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data
efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver,
assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo
prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo
previsto no caput do art. 40. Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os
pedidos de patentes de processo apresentados entre 1 o de janeiro de 1995 e
14 de maio de 1997, aos quais o art. 9 o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de
dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a
comunicação dos aludidos indeferimentos. Art. 229-B. Os pedidos de
patentes de produto apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de
1997, aos quais o art. 9o, alíneas "b" e "c", da Lei n o 5.772, de 1971, não
conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade
prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em
conformidade com esta Lei. Art. 229-C. A concessão de patentes para
produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Evolução do número de pedidos de patentes no Brasil
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Com o advento da Lei de Propriedade Industrial de 1996, esperava-se um incremento
das atividades inovativas no território brasileiro. Afinal, foi esta a justificativa para se
implantar a referida lei. A realidade, todavia, apresenta dados contrários a essa expectativa: o
país não demonstrou sinais substantivos de avanços (DUBEUX, 2010).
Nos anos de 1996 a 1997, houve uma modificação discreta na produção de patentes
por empresas brasileiras. Essa melhoria sutil, contudo, quando comparada a outros países,
nesse mesmo período, representa avanço quase vegetativo da produção de patentes no Brasil.
Foi uma mudança que se restringiu à casa das unidades, ao passo que os avanços em outros
países – como a Coréia do Sul – fizeram os números saltar das unidades para os milhares
(DUBEUX, 2010).
Em termos quantitativos, vislumbra-se que no Brasil o número de concessões de
patentes passou de 41 em 1990 para 98 concessões no ano 2000. Ou seja, em dez anos, o
número de concessões aumentou somente em 55% (CAMPOS; DENIG, 2011).
Não se pode olvidar, que o Brasil é signatário de acordos internacionais, e prevê a
possibilidade de que indivíduos e empresas de outros países solicitem marcas e patentes em
nosso território. Desta forma, para identificar o que é patente originalmente brasileira o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial separa os depósitos e concessões feitas a
residentes e não residentes. A partir desta perspectiva, visualiza-se que o número de depósitos
feitos por não residentes é muito superior ao total das patentes depositadas, significando que a
maior parte dos depósitos de patentes feitos no Brasil vem de outros países. Para exemplificar,
no ano de 2006, a participação dos residentes no total de depósito de patentes é de 28,64%
(CAMPOS; DENIG, 2011).
Atualmente, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em
divulgação do relatório anual da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o número
de patentes válidas no Brasil também é ínfimo quando comparado a outros países, superando
apenas a Polônia. De acordo com esse relatório, o Brasil ocupa a 19ª posição, apresentando
41.453 patentes válidas. O último lugar, ocupado pela Polônia, apresenta 211 patentes a
menos que o estado brasileiro (MONACO, 2014).
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é o responsável por receber os pedidos
de patente, examinar e conceder, ou não, esse direito. E segundo este órgão, entre os anos de
2003 e 2013, foram concedidas 34.189 patentes, configurando uma média de 3.108 ao ano
(MONACO, 2014).
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Considerações finais
Ainda que menosprezada por alguns líderes brasileiros em sua gestão, a propriedade
industrial demonstra toda sua importância com o progresso tecnológico vivido
hordineiramente.
Hoje, a Lei da Propriedade Industrial é o alicerce jurídico que orienta todos os
procedimentos relacionados com a Propriedade Industrial no Brasil.
Infelizmente, ao se fazer uma análise do número de patentes para descrever uma
evolução destes dados, percebe-se que de fato não houve mudanças significativas com o
advento da Lei 9.279/96. Por mais que quantitativamente o número de pedidos válidos tenha
aumentado ao longo dos anos, observa-se que qualitativamente esses números não foram
suficientes para tornar o Brasil um estado de prestígio entre aqueles que desempenham a
atividade inventiva.
Isso demonstra que o incremento legislativo de per si não pode fazer do Brasil um
grande país produtor de patentes, há a necessidade de outras medidas que sirvam de alicerce
ao empresário/empreendedor brasileiro, entre elas, o investimento nesses autores.
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RESUMO
Introdução: Com expansão ao acesso à internet, esta se tornou uma das
fontes de informação mais utilizadas no mundo, inclusive nas buscas por
informações na área da saúde. É cada vez mais frequente que pacientes e seus
familiares procurem na internet informações a respeito de suas doenças. A
expressão popular “Dr. Google”, surgiu pois, esta ferramenta de pesquisa tornou-se
um meio do internauta se auto consultar, auto diagnosticar e auto medicar. Embora
existam ferramentas para avaliar a qualidade da informação divulgada na internet,
como o código Health on Net e o Discern Questionnarie, elas ainda não são
padronizados no Brasil, assim as informações médicas disponíveis nos sites para o
público em geral são, basicamente, livres de regras e muitas vez de baixa qualidade,
podendo influenciar erroneamente e vir a por em risco a saúde do paciente. Cabe
aos profissionais de saúde orientar os pacientes sobre a ausência de normas que
regulem a qualidade das informações divulgadas na internet, bem como fiscaliza-las
para garantir sua veracidade e qualidade para o usuário.
Palavras-chave: Internet. Informação Médica. Saúde Pública.
ABSTRACT
With the expanding internet access, this became one of the sources of information
most used in the world, including the search for information on health. It is
increasingly common for patients and their families seek information on the Internet
about their illness. The popular expression "Dr. Google "has emerged for this search
tool has become a way of the Internet self check, self-diagnose and self-medicate.
While there are tools to assess the quality of information disclosed on the Internet, as
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the code Health on Net and Discern Questionnaire, they are not yet standardized in
Brazil, and the medical information available on the websites for the general public
are basically free rules and many instead of low quality and can influence wrongly
and come to endanger the patient's health. It is up to health professionals educate
patients about the lack of rules governing the quality of information disclosed on the
Internet, as well as supervise them to ensure their accuracy and quality for the user.
Keywords: Internet. Medical Information. Public health.

INTRODUÇÃO
Atualmente, a internet pode ser considerada uma das fontes de informação
mais utilizadas no mundo (MORAIS, 2007). Em 2012, o Brasil já possuía
aproximadamente 88 milhões de usuários, o que representa cerca de 45% de sua
população (STATS, 2014).
Devido ampliação e popularização da internet, hoje, o acesso a informação na
área da saúde não é mais privilégio dos profissionais de saúde, o que gerou uma
mudança no cenário do atendimento à saúde e na relação médico-paciente
(SILVESTRE, 2012).
É cada vez mais frequente nos consultórios, o paciente que participa
ativamente do seu processo saúde doença, que procura por informações sobre suas
queixas, antes da consulta médica, e que questiona mais o médico sobre sua
avaliação e conduta (GIGLIO, 2012).
A falta de comunicação, a insatisfação com as informações e esclarecimentos
recebidos, o pouco tempo que o médico disponibiliza atualmente durante uma
consulta, são alguns dos principais motivos que tem feito surgir este paciente com
vontade de pesquisar mais sobre seus sintomas, doenças e tratamentos
(SILVESTRE, 2012).
Porém, se a veiculação de informações, a oferta de serviços e a venda de
produtos médicos na Internet têm o potencial de promover a saúde, por outro lado,
ela também podem causar danos aos pacientes, pois este, nem sempre sabe
distinguir as informações confiáveis das enganosas (CREMESP, 2011).
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Por sua importância, as informações de saúde na internet deveriam basear-se
em dados de boa qualidade e com bibliografias confiáveis. No entanto, isto nem
sempre acontece, e a internet, por ser um veículo de informação de difícil controle,
acaba divulgando tanto dados verídicos, como dados manipulados por interesse de
indústrias farmacêuticas em aumentar a venda de um determinado produto, ou de
divulgação de boatos e artigos pseudocientíficos sem controle de qualidade
(PACIOS, 2010).

1.1 O “Dr. Google” como fonte de informação
O Google, é a ferramenta de busca mais utilizada mundialmente. Segundo
estatísticas de cada dez buscas feitas na Internet, sete são realizadas através do
site do Google (PEREIRA JUNIOR, 2008). Este fato fez surgir a expressão popular
“Dr. Google”, pois esta ferramenta de pesquisa tornou-se um meio do internauta se
auto consultar através busca de informações sobre doenças, sinais, sintomas ou
medicamentos, e muitas vezes, ao final da busca acaba por se auto diagnosticar e
auto medicar.
Este comportamento coloca, em risco a saúde do usuário, pois, como
diversos estudos constataram, a qualidade da informação disponível é, em muitos
dos casos, insatisfatória quando comparadas com os consensos das sociedades
médicas (GIGLIO, 2012).
Embora existam critérios de conduta para se publicar informações de saúde
nas páginas na internet, eles ainda não são padronizados no Brasil, assim as
informações médicas disponíveis nos sites para o público em geral são,
basicamente, livres de regras e como nem sempre o público leigo sabe avaliar se as
informações encontradas na internet tem veracidade e ou se são de qualidade,
muitas vez acabam sendo influenciados erroneamente (GIGLIO, 2012).
1.2 Métodos de avaliação da qualidade da informação
Atualmente, já existem algum meios para se averiguar a credibilidade e a
qualidade das informações contidas nas páginas da internet, como o código de
conduta HONcode (Quadro 1), elaborado pela Health On Net Foundation (HON),
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uma organização não governamental criada em 1995, que avalia as páginas de
saúde focalizando a credibilidade das mesmas. Os sites que estiverem de acordo
com os oito princípios do código (Autoridade, Complementaridade,
Confidencialidade, Atribuições, Justificativas, Transparência na propriedade,
Transparência do patrocínio, Honestidade da publicidade e da política editorial)
podem exibir o logotipo da HON (GIGLIO, 2012).
1. Autoridade: Toda orientação médica ou de saúde contida no site será dada
somente por profissionais treinados e qualificados, a menos que seja
declarado expressamente que determinada orientação está sendo dada por
um indivíduo ou organização não qualificado na área médica;
2. Complementaridade: A informação disponível no site foi concebida para
apoiar e não para substituir o relacionamento existente entre pacientes ou
visitantes do site e seus médicos;
3. Confidencialidade: Será respeitado o caráter confidencial dos dados dos
pacientes e visitantes de um site médico ou de saúde – incluindo sua
identidade pessoal. Os responsáveis pelo site se comprometem em honrar
ou exceder os requisitos legais mínimos de privacidade de informação
médica e de saúde vigentes no país e no estado onde se localizam o site e
as cópias do site;
4. Atribuições: Quando for o caso, a informação contida no site será
respaldada por referências claras às fontes consultadas e, quando possível,
com links HTML para as mesmas. A data em que cada página médica foi
atualizada pela última vez será exibida claramente (no topo da página, por
exemplo);
5. Justificativas: Quaisquer afirmações feitas sobre os benefícios e/ou
desempenho de um tratamento, produto comercial ou serviço específico
serão respaldadas com comprovação adequada e equilibrada, conforme
indicado no princípio 4;
6. Transparência na propriedade: Os programadores visuais do site irão
procurar disponibilizar a informação da forma mais clara possível, bem
como os endereços de contato para os visitantes que desejem informação
ou ajuda adicional. O webmaster exibirá seu endereço de e-mail claramente
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em todas as páginas do site;
7. Transparência do patrocínio: Os apoios dados ao site serão identificados
claramente, incluindo a identidade das organizações comerciais e não
comerciais que tenham contribuído para o site com ajuda financeira,
serviços ou recursos materiais;
8. Honestidade da publicidade e da política editorial: Se a publicidade é
uma das fontes de renda do site, isto deverá ser claramente indicado. Os
proprietários do site fornecerão breve descrição da política de divulgação
adotada. Os anúncios e outros materiais promocionais serão apresentados
aos visitantes de modo e contexto que facilitem diferenciá-los do material
original produzido pela instituição gestora do site.
Quadro1- Os 8 princípios do código de conduta da HON.
Fonte: PACIOS et al, 2010.

Outra forma de avaliação é o Discern Questionnaire (DQ), projeto fundado em
1996-1997 pela British Library and National Health Services (CHARNOCK, 1999).
O DQ, através de 16 questões subjetivas (Quadro 2) que são individualmente
classificadas em uma escala de cinco pontos, na qual 1 não satisfaz o critério e 5
satisfaz totalmente. Oferece aos usuários uma forma breve e confiável de avaliar a
qualidade das informações escritas sobre as opções de tratamento para um
determinado problema de saúde, tendo sido utilizado por diversos autores, como
Currie et al. com relação a informações disponíveis sobre esquizofrenia, Nemoto et
al. sobre desordens mentais, Chang et al. com relação à rinite, dentre vários outros
(apud PACIOS, 2010; GIGLIO, 2012).
1. Os objetivos estão claros?
2. Os objetivos foram atingidos?
3. É relevante?
4. Estão claras as fontes de informação utilizadas para a confecção da
página?
5. Está claro quando a informações utilizadas para a confecção da página
foram produzidas?
6. Está balanceada e sem vieses?
7. Há detalhes de fontes de informação adicionais?
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8. Há referência a áreas onde há dúvidas?
9. Descreve-se nesta página como cada tratamento funciona?
10. Descreve-se nesta página os benefícios de cada tratamento?
11. Descreve-se os riscos de cada tratamento?
12. Descreve-se o que ocorreria se nenhum tratamento fosse efetuado?
13. Descreve-se como cada escolha de tratamento afetaria a qualidade de
vida?
14. Está claro que existe mais de uma escolha terapêutica possível?
15. Há suporte para a tomada de decisão?
16. Baseado nas respostas a todas as perguntas acima, classifique está página
quanto à sua qualidade para escolha de alternativas terapêuticas.
Quadro 2- Questões do Discern Questionnaire
Fonte:(CHARNOCK, 1999).

A internet criou um novo cenário na área da saúde que promoveu mudanças
na prática médica e fez surgir a necessidade de novas questões éticas para criar um
ambiente confiável, cabe aos profissionais de saúde garantir a alta qualidade nas
informações e serviços, de modo que se amplie ainda mais o valor da internet para
consumidores e provedores de informações de saúde (PACIOS, 2010).

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o advento da internet, os médicos estão deixando de ser os detentores
das informações, e passam a ser questionados por pacientes cada vez mais
informados. Embora este fato, muitas vezes, incomode alguns profissionais, que
encaram este tipo de comportamento como algo desagradável e desrespeitoso com
sua formação, a verdade é que este avanço tecnológico, com suas vantagens e
desvantagens, tende a ocupar um espaço cada vez maior na sociedade, tornandose necessário que tanto os pacientes, quanto os profissionais de saúde se adaptem
a ele da melhor forma.
Aos profissionais de saúde cabe, além de elucidar a seus pacientes das
limitações da informação presente na internet, buscar, também, que essas
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informações divulgadas sejam verdadeiras e de qualidade e cobrar que se apliquem
regras a divulgação destes dados.
Este avanço tecnológico representa mais uma revolução na medicina, que
não deve ser encarada como algo ruim ou ameaçador, mas sim como um novo viés
na relação médico-paciente.
O médico deve entender que o paciente tem a informação e o paciente tem
que considerar que o médico, além da informação, tem a formação, ou seja, a
habilidade de avaliar a qualidade e aplicar a informação e, portanto, uma consulta
médica não pode ser substituída por uma pesquisa no “Dr” Google, independente da
patologia.
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RESUMO
O Metilfenidato (MFD) é usado principalmente no tratamento do Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). No Brasil, entre 2002-2010, seu
consumo aumentou 500%. Um fator contribuinte foi a expansão da internet,
incentivando a busca independente de infomações sobre a droga. Analisar a venda
de MFD e suas relações com o crescimento populacional, a busca por informações
na internet e as evidências disponíveis na literatura, visando propor uma teoria
fundamentada em dados. Fazemos um estudo quantitativo descritivo, comparando
dados das vendas do MFD em Boa Vista-RR, o crescimento demográfico, o número
de buscas efetuadas na internet sobre “Ritalina” e “TDAH” e a evidência disponível
na literatura para o uso da droga.

O crescimento populacional foi 13,81%, e o

aumento na venda de MFD foi 229,09%. Os anos de maior venda foram 2010 e
2012, que foram também os anos com maior número de buscas pelo termo
“Ritalina”. As buscas por “Ritalina” aumentaram 42,09%, porém o interesse pelo
termo “TDAH” decairam 13,52%. O aumento na venda de MFD foi desproporcional
ao crescimento populacional. A busca por esta droga na internet teve aumento
significativo e bem maior que a procura pelo termo “TDAH”, sugerindo a
medicalização deste transtorno. Não houve crescimento relevante no número de
publicações relacionadas ao Metilfenidato no mesmo período. Estudos precisam
analisar o impacto da internet e redes sociais nas decisões terapêuticas, e suas
relações com os usuários e a indústria farmacêutica.
PALAVRAS-CHAVE: Metilfenidato; Internet; Medicalizaçao; TDAH.
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ABSTRACT
Methylphenidate (MPH) is mainly used for the treatment of Attention Deficit Disorder
and Hyperactivity Disorder (ADHD). In Brazil, between 2002-2010, its consumption
increased 500%. A contributing factor was the expansion of the internet, encouraging
individuals to seek information independently. We analyze the relationships between
the sale of MFD, the population growth, the increase in the search for information on
the internet and the number of articles on the subject, aiming to construct a grounded
theory. Quantitative study, comparing sales data MFD in Boa Vista-RR, with
population growth, the number of searches performed on the internet for "Ritalin" and
"ADHD" and the evidence available for the use of the drug. The population growth
was 13.81%, and the increase in selling MFD was 229.09%. Year sales were higher
in 2010 and 2012, which were also the years with the highest number of searches for
the term "Ritalin". Searches for "Ritalin" increased 42.09%, but searches for "ADHD"
declined 13.52%. The increase in selling of MFD was disproportionate to population
growth. The search for this drug increased far greater than the search for the term
"ADHD", demonstrating medicalization of this disorder. There was no significant
growth in the number of publications related to Methylphenidate. Further studies
need to examine the impact of the internet and social networks in therapeutic
decisions and their relationships with users and the pharmaceutical industry.
Keywords: Methylphenidate; Internet; Medicalization; ADHD.

1 INTRODUÇÃO
A produção mundial de metilfenidato (MFD) cresceu mais de 1500% entre os
anos de 1990 e 2010. Segundo o relatório da ONU de 2008, este fenômeno não se
deve somente a sua relação com o Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), mas principalmente devido à intensa publicidade do
medicamento voltada diretamente aos consumidores norte-americanos, que hoje é a
população responsável pelo consumo de mais de 82% do MFD consumido no
mundo (ITABORAHY, 2009; ONU, 2012).
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Sintetizado pela primeira vez em 1944, no início não havia nenhum
diagnóstico específico para seu uso, ele era indicado, com a finalidade de diminuir a
fadiga, para pessoas idosas. Apenas em 1960, quando começou a ser associado
com o TDAH foi que suas vendas alavancaram e tornou-se o estimulante mais
consumido no mundo, representando mais de 50% do consumo total de
estimulantes a nível global (ITABORAHY, 2009; RETZ, 2012).
No mercado brasileiro o MFD foi aprovado para o consumo em 1998
(ANVISA, 2012), e seguindo a tendência mundial, o Brasil também vem
apresentando um crescimento no consumo e na produção de MFD ao longo dos
anos (ORTEGA, 2010; ONU, 2012).
De acordo com as estatísticas da ONU (2011), o Brasil apresentou entre os
anos de 2002 a 2010 um aumento de 102% na produção, de mais de 2000% na
importação e de quase 500% no consumo de MDF.
O uso não médico do MFD também vem crescendo muito nos últimos anos e
está relacionado principalmente a crença de que por ser um psicotrópico
estimulante, da família das anfetaminas, se consumido em certa dosagem,
supostamente auxilia no desempenho de tarefas escolares e acadêmicas, e por isso
passou a ser usado por estudantes, profissionais e pesquisadores a fim de se
manterem mais tempo acordados, aumentar a concentração, atenuar a fadiga e,
consequentemente, melhorar o desempenho profissional (BARROS, ORTEGA,
2011; ITABORAHY, 2009).
Outro uso não médico do MFD é feito por alguns jovens para fins recreativos,
misturando o estimulante a outras drogas (ITABORAHY, 2009).
De acordo com a literatura consultada não há estudos no Brasil sobre o uso
não medico do MFD (ITABORAHY, 2009). No entanto, os variados discursos
veiculados na mídia e a própria ciência reforçam o uso dessa substância o que
contribui para o avanço alarmante do seu consumo (BRANT; CARVALHO, 2012).
A expansão da internet nas últimas décadas fez com que ela se tornasse o
maior meio de divulgação e comercialização legal e clandestina de medicamentos
(SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008).
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No Brasil, como em outros países, a aquisição do MFD para uso não médico
se faz, essencialmente, pela internet, de forma irregular e ilegal (BRANT;
CARVALHO, 2012). Ao ampliar o acesso às informações relativas à saúde, a internet
contribui também para o aumento do uso médico, pois possibilitou a disseminação
dos sinais e sintomas do TDAH, o que além de incentivar os indivíduos com esse
distúrbio a buscar tratamento médico, levou outros a guiarem seus comportamentos
por acreditarem serem portadores da doença ou então para conseguirem a
prescrição médica do MFD (ORTEGA, 2010).
As redes sociais atraem cada vez mais a atenção de empresas, como as
indústrias farmacêuticas, pois através destas redes pode-se coletar informações
sobre os usuários, o que permite direcionar a propaganda de um produto de acordo
com cada perfil, além de possibilitar a essas empresas receber um feedback de seus
produtos através das comunidades criadas para discuti-los (BARROS, 2008;
SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008).
A expansão da internet, deu as industrias farmacêuticas novas estratégias de
marketing (como grupos de chat, blogs, redes sociais, entre outros) que facilitaram a
promoção de seus medicamentos e ampliaram o consumo (BARROS, 2008;
ITABORAHY, 2009; SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008).

2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise comparativa entre o
crescimento populacional de Boa Vista, Roraima, a prescrição de MFD, bem como
ao aumento na busca de informações sobre este medicamento na rede, escolhido
por ser uma das ferramentas de pesquisa mais utilizadas atualmente. Além disso,
verificar se o aumento no consumo de MFD está vinculado a um aumento no
número de descobertas sobre sua eficácia ou sobre novas indicações para seu uso,
publicadas em trabalhos científicos, visando propor uma teoria fundamentada em
dados.

3 MATERIAL E MÉTODOS
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O

presente

estudo

é

uma

pesquisa

documental,

de

cunho

predominantemente quantitativo descritivo que foi realizado através da coleta
retrospectiva de dados
Foram comparados os dados do registro de vendas, no período de 2008 a
2012 com três outras informações coletadas e referentes ao mesmo período.
Inicialmente, foi analisado o número de caixas de metilfenidato vendidas nas
principais drogarias de Boa Vista em comparação ao crescimento populacional da
cidade de Boa Vista, Roraima, fornecido, através de censos e estimativa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Através do site google.com.br/trends, levantou-se dados de quantas
pesquisas foram realizadas para os termos “Ritalina” e “TDAH”, em relação ao
número total de buscas feitas no Google ao longo do tempo, selecionando as
categorias: “Brasil”, “Pesquisa na web do Google” e “Todas as Categorias” para os
anos de 2008 a 2012. De acordo com o site, os dados não representam números
absolutos do volume de busca, pois eles são normalizados e apresentados em uma
escala de 0 a 100. Foram então somados os números de volume de busca/mês
para cada ano pesquisado e divididos por 12. O ano que apresentasse o maior
volume de busca foi então considerado como 100%, servindo de base para calcular
a porcentagem dos demais anos e compará-los.
Posteriormente, foi levantado o número de trabalhos científicos relacionados
ao metilfenidato que foram publicados no período de 2003 a 2013, por meio de
busca pelo termo “metilfenidato”, na base de dados Medline da Biblioteca Virtual em
Saúde (bvs).

4 RESULTADOS
Segundo dados fornecidos pelo IBGE a população da cidade de Boa VistaRR, cresceu cerca de 14% entre os anos de 2008 e 2012. Contrastando-se com o
aumento de quase 230% nas vendas de Ritalina ® nas principais drogarias de Boa
Vista, neste mesmo período (Figura 1).
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Figura 1: Comparação entre o crescimento populacional e o número de caixas de Ritalina ® vendidas
entre 2008 e 2012 em Boa Vista-RR.

Analisando,

separadamente,

o

número

de

caixas

vendidas

deste

medicamento em cada ano, observa-se (Figura 2) que 2010 e 2012 foram os anos
que apresentaram o maior número de vendas, e foram também os anos com maior
número de buscas pelo termo “Ritalina” no site Google (google.com.br/trends).

Figura 2: Análise comparativa entre o número de caixas de Ritalina® vendidas em Boa Vista e o
número de buscas pelo termo “Ritalina” no Google, no período de 2008 a 2012.

De acordo com os dados obtidos no site google.com.br/trends, o número de
buscas no Google por “Ritalina” teve um aumento de 42,09% entre 2008 e 2012,
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porém a busca pelo termo “TDAH” sofreu uma queda de 13,52% neste mesmo
intervalo de tempo (Figura 3).

Figura 3: Interesse nas buscas com o passar do tempo pelos termos “Ritalina” e “TDAH”, em relação
ao número total de pesquisas efetuadas no Google entre 2008 a 2012.

Avaliando o banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, Medline, observase que foram publicados 2408 artigos relacionados com o MFD entre os anos de
2003 e 2013. O ano com o maior número de publicações foi 2009, e nos
subsequentes o número de artigos publicados sobre o tema caiu (Figura 4).

Figura 4: Número de artigos sobre o Metilfenidato divulgados no Medline em 10 anos.

5 DISCUSSÃO
Dados recentes divulgados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) apontam para o uso crescente do MFD em todas as regiões do país,
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porém, cada estado brasileiro apresenta um modo de consumo diferente para MFD.
Assim, as medidas sanitárias devem ser individualizadas, para que se alcance o
objetivo de diminuir o abuso do MFD, sob o ponto de vista epidemiológico (ANVISA,
2012; NÚCLEO DE FARMACOVIGILÂNCIA, 2013).
O estado de Roraima obteve entre 2009 e 2011, um aumento percentual real
no consumo de metilfenidato de 86%. No mesmo período São Paulo apresentou
aumento de 111,89%, o Paraná de 65%, o Distrito Federal de 29 % e a Bahia de
1457%. Contrastando com estes aumentos o estado do Piauí obteve uma redução
estimada em 168% no consumo de MFD (ANVISA, 2012).
Este crescimento significativo no consumo do MFD que ocorreu na maioria
dos estados brasileiros esta fortemente vinculado as informações e propagandas
divulgadas em sites e grupos de discussão da internet, principalmente os destinados
a discutir doenças. No entanto, as informações sobre os riscos dos medicamentos e
seus efeitos colaterais são, muitas vezes, omitidas ou subestimadas nestes sites,
impedindo que o internauta julgue corretamente se as informações são confiáveis e
de qualidade (ORTEGA, 2010; SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008).
Barros e Ortega (2011) encontraram em sua pesquisa vários fóruns de
discussão, na internet brasileira, sobre o uso do metilfenidato para melhorar o
rendimento nos estudos.
Outro advento da internet, foram as farmácias online, que facilitaram a
compra de medicamentos controlados sem prescrição, contribuindo ainda mais para
a automedicação (ORTEGA, 2010; SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008).
Embora o artigo 13, da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) publicado
pela ANVISA em 2000, restrinja a publicidade dos medicamentos controlados
exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensá-los
(SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008), os interesses da indústria não se limitam à
participação na produção do conhecimento, elas buscam diferentes formas de
divulgação de seus produtos, que não ficam restritas aos profissionais de saúde. Os
laboratórios fabricantes de medicamentos têm patrocinado sites na internet e
materiais de divulgação de diagnósticos para os quais seus produtos são indicados
(ITABORAHY, 2009).
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A medicalização passou a ser uma nova forma de controle social, como foi o
manicômio, onde pudemos observar que por meio da relação saber/poder
psiquiátrico, enclausuravam-se pessoas que fugiam à normalidade (SILVA, 2012,
p.48).
Frente a este aumento crescente no consumo de MFD, o Centro de Vigilância
Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo avaliou 553 notificações de
suspeitas de reações adversas associadas ao MFD e verificou que 11% dos relatos
analisados eram sobre prescrição para indicações não aprovadas pela ANVISA,
como depressão, ansiedade, autismo infantil, ideação suicida entre outras condições
(NÚCLEO DE FARMACOVIGILÂNCIA, 2013).
No estudo de Itaborahy (2009) verificou-se que o número de artigos que
deveriam apresentar conflitos de interesse por receberem financiamento dos
laboratórios, ou por possuírem coautoria dos fabricantes, foi de 87% dos artigos
científicos analisados, e que os artigos que não eram patrocinados pelos
laboratórios correspondiam praticamente aos artigos que não abordavam o tema do
TDAH.
Segundo este autor, apesar das recorrentes afirmações dos artigos, a ciência
está subordinada a uma série de regras econômicas e políticas (ITABORAHY, 2009).
No Brasil, a produção científica sobre os usos do MFD está vinculada às
pesquisas sobre o TDAH, enquanto os outros diagnósticos e usos (como melhoria
do desempenho escolar e acadêmico, boa tolerância ao medicamento e seu efeito
“antidependência”, por reduzir os riscos de abuso de drogas na juventude) são, de
certa forma, negligenciados. E esta separação do uso médico, dito como um uso
seguro, e do uso ilícito, encarado como um uso perigoso, beneficia a política de
aumento de prescrições e desconsidera o debate ético sobre o aprimoramento e
tratamento (ITABORAHY, 2009; ORTEGA, 2010; SCHULZ, 2012).
Na sociedade do consumo, os medicamentos são oferecidos como
mercadorias mágicas. Na tentativa de sustentar o ideal de uma vida livre de
problemas, a indústria farmacêutica procura provar que seus produtos são
inofensivos, seja por meio da omissão dos efeitos colaterais e reações adversas,
seja culpando o sujeito nos casos de dependência química ou psíquica. O
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medicamento torna-se, gradativamente, indispensável para a vida. Assim, desejos,
sonhos, projetos e paixões se materializam em mercadorias que podem ser
compradas e consumidas (LEFÈVRE, 1991).

6 CONCLUSÕES
Com a análise dos resultados deste trabalho conclui-se que, na cidade de
Boa Vista, entre os anos de 2008 e 2012 o aumento na venda de MFD foi muito
superior ao crescimento populacional no mesmo período estudado.
A busca por informações sobre esta droga no Google também teve um
aumento nos últimos anos, porém nota-se que há um interesse muito maior por
dados sobre metilfenidato do que por informações sobre o TDAH, demonstrando
uma excessiva medicalização das questões relacionadas à aprendizagem e
atenção.
Os períodos que apresentaram o maior aumento do interesse na busca pelo
termo “Ritalina” correspondem também aos períodos de maior venda do
medicamento, sugerindo que a internet tem um papel considerável na promoção do
uso de Metilfenidato.
Há necessidade de intensificar atenção sobre a promoção do uso indevido do
MFD, principalmente na internet, bem como alertar a população sobre os perigos da
medicalização e da automedicação.
Assim, tornam-se necessários mais estudos para analisar o impacto da
internet e redes sociais nas decisões terapêuticas, na automedicação, no consumo
ilegal e não apropriado da droga e suas relações com os usuários e a indústria
farmacêutica.
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