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Três situações:

1) Mecânica Quântica

2) Buracos Negros

3) Ondas Gravitacionais



UM ESTRANHO FENÔMENO 

QUÂNTICO:

A INTERFERÊNCIA QUÂNTICA



Por onde passou o elétron?

a) Se passou por um dos dois caminhos não teríamos 

interferência!

b) Passou pelos dois? Mas se colocarmos dois detetores 

um em cada caminho, só um deles registra a passagem do 

elétron!

c) Não passou por nenhum? Mas se bloquearmos os 

dois caminhos, nada é registrado!



Solução de Copenhaguen: NÃO FAZ SENTIDO FALAR DE 

TRAJETÓRIAS OU POR ONDE O ELÉTRON PASSOU SEM

QUE HAJA UM APARELHO DE MEDIDA QUE 

EFETIVAMENTE DECIDA SOBRE ESTAS QUESTÕES.

Não existe realidade objetiva, isto é, 

independente das observações!

Propriedades quânticas são potencialidades que só 

se realizam numa medida!



Potencialidades descritas por uma 

função de onda: ψ(x,t)

|ψ(x,t)|2 fornece a probabilidade de encontrar a partícula na

posição x e tempo t após uma medida.

Resultados de uma medida são os fatos concretos!

Na interferência quântica temos as potencialidades: 

ψ = ψ1 + ψ2

Assim, |ψ|2 = |ψ1|
2 + |ψ2|

2 + ψ1
*ψ2 + ψ1 ψ2

*



GATO DE SCHRÖDINGER



Bohr: COMPLEMENTARIDADE

No centro da investigação científica

estão os conceitos clássicos que nos 

orientam. Em direção ao domínio

quântico, apenas alguns deles podem

ser aplicados, por vez, de acordo com 

o que se está perguntando sobre o 

sistema.

Bohr: mundo macroscópico 

é clássico. Outras leis.

É o lugar do senso comum, 

da linguagem, dos fatos

concretos e objetivos, dos 

observadores. A Física trata

do que os cientistas podem

ver do mundo, não do mundo

em si.



→O que é Ciência?

→O que é realidade objetiva? Faz sentido falar dela?

→Qual a natureza da matéria? (dualidade onda-partícula)

→Aleatoridade inerente à Natureza. Determinismo e a

máquina universal Newtoniana desabam.

Uma nova abordagem filosófica da ciência, revolucionária!

(Mas, influência positivista!)



Copenhaguen: mundo quântico e mundo clássico.

ONDE ESTÁ A FRONTEIRA ENTRE O QUÂNTICO E O CLÁSSICO?

Não se pode ir alem da complementaridade!

Não se pode perguntar detalhes sobre os fenômenos quânticos!

Não se pode indagar sobre uma dinâmica sub-quântica!

Mas tudo é feito de átomos, então o que acontece num 

aparelho de medida que torna potencialidades em fatos?

Porque não vemos superposições do ponteiro de 

um voltímetro, ou de objetos macroscópicos?



Rosenfeld: “Falando sobre Everett, nem eu nem 

mesmo Niels Bohr poderíamos ter a mínima paciência 

com ele quando nos visitou há mais de 12 anos atrás 

para vender as ideias desesperançosamente erradas 

que ele havia sido encorajado, muito imprudentemente, 

por Wheeler para desenvolver. Ele era 

indescritívelmente estúpido e não conseguia entender 

as coisas mais simples em mecânica quântica.”

Hans-Dieter Zeh, pai da descoerência, que explica

porque não vemos interferência entre objetos

macroscópicos e é hoje medida em laboratório, foi

desaconselhado a continuar suas pesquisas por 

um prêmio Nobel, Hans Jensen, sob a ameaça de 

não conseguir emprego!



"Contemporary quantum 

theory...constitutes an 

optimum formulation of 

[certain] connections ... 

[but] offers no useful point 

of departure for future 

developments".

Albert Einstein

Einstein: visão diametralmente oposta à de Bohr sobre ciência. O 

cientista deve assumir como hipótese de trabalho que o MUNDO FÍSICO 

TEM REALIDADE OBJETIVA, e a Física deveria se aproximar dela com 

suas teorias. Por isso deveria ser independente de observadores (TRG). 

UMA FORMULAÇÃO MAIS FUNDAMENTAL DA MQ DEVERIA SER 

PROCURADA!

Artigo EPR: usou estados emaranhados e a hipótese de uma

realidade objetiva local para questionar a mecânica quântica:

Confronto com Bohr!



Bell 
retirou a discussão do terreno metafísico e trouxe-o para a física

 Desigualdades de Bell: estados emaranhados não satisfazem.

Analogia: telepatia quântica.

Ana                                                           João

cartas 1, 2, 3                                           cartas 1, 2, 3           

sim, não                                                  sim, não

Quando recebem iguais, um põe sim outro põe não sempre

Combinaram:
I) 1        2        3             II) 1         2        3           III) 1         2         3

A sim   não    não sim     não    sim               sim sim sim

J não   sim    sim não     sim    não               não não não

Estatística I: 1, 1      1, 2      1, 3      2, 1      2, 2      2, 3      3, 1      3, 2      3, 3

5 em 9  s-n s  n      s  s      s  s       n  n     n   s      n  s      n  n      n  s      n  s



Estatística II, 5 em 9     Estatística III, 9 em 9 ...

Probabilidade de contrários: p  5/9

Hipóteses: sem telepatia (localidade)

com combinação escondida (realidade)

Se Ana e João usarem partículas quânticas vindas de decaimento;

carta 1, spin z;                 carta 2, spin n;                    carta 3, spin m

 angulo entre z, n, m é de 60 graus                   +  sim;  - não

p = 1/2 < 5/9 !!

Aspect mostrou em experimento violação da desigualdade:

realidade objetiva local refutada  



Aspect – 1982                   Zeilinger - 2013

Nicholas Gisin: Bell inventou a metafísica experimental!!



a) Teoria com realidade objetiva, mas com dinâmica não local 

e dependente de contexto! Portanto, viola as desigualdades de 

Bell, como mostram os experimentos. Sem paralelo com a

mecânica clássica.

A não localidade desagradou Einstein.

b) Com realidade objetiva, mas apresenta as mesmas

previsões estatísticas que a interpretação de Copenhaguen.

1) As partículas quânticas têm posições definidas, independente 

das observações (realidade objetiva)     

2) Ψ fornece a velocidade da partícula, com todas as informações

sobre o ambiente, informando dois tipos de causa para o

movimento:

a) Causas universais: gravidade, eletromagnetismo…

b) Causas contingenciais: características do ambiente.

A teoria de de Broglie-Bohm





“In 1952 I saw the impossible done. It was in papers by David Bohm.

… the subjectivity of the orthodox version, the

necessary reference to the ‘observer,’ could be eliminated. . . . But why

then had Born not told me of this ‘pilot wave’? If only to point out

what was wrong with it? Why did von Neumann not consider it? . . .

Why is the pilot wave picture ignored in text books? Should it not be

taught, not as the only way, but as an antidote to the prevailing complacency?

To show us that vagueness, subjectivity, and indeterminism,

are not forced on us by experimental facts, but by deliberate theoretical

choice?” (Bell, page 160)

“I have always felt since that people who have

not grasped the ideas of those papers. . . and unfortunately they remain

the majority . . . are handicapped in any discussion of the meaning of

quantum mechanics”. (Bell, page 173)

Bell in Speakable and unspeakable in quantum mechanics



INCOMPATÍVEL COM A COSMOLOGIA QUÂNTICA

O PROBLEMA DA INTERPRETAÇÃO

COSMOLOGIA QUÂNTICA

Interpretação de Copenhaguen:
Os fatos concretos acontecem com a intervenção 

do mundo clássico.

Se o universo é quantizado, onde está o aparelho 

clássico que realiza o colapso da função de onda?



De Broglie-Bohm Universo eterno, sem começo.

Big-Bang

X

Universo Eterno



2) BURACOS NEGROS: objetos metafísicos?

Consequências da Relatividade Geral (gravidade é curvatura).

Podem surgir quando nenhuma outra força segura o colapso 

gravitacional de uma grande concentração de matéria!

Forma-se um buraco (singularidade) no espaço-tempo.                                  

Tamanho do horizonte

de eventos: 𝑹𝑺 ~ M



Galáxia Messier 87







Um telescópio do tamanho da Terra!!







Foram 4 dias de observação em 2017.

2 anos para análise de dados.

Número de HD’s enchem um avião de 

carga.

Quantidade de dados (5.𝟏𝟎^𝟏𝟓bytes) 

suficiente para playlist de mp3 de alta 

qualidade com música para ouvir por 

4.700 anos. 



-- Ondas gravitacionais emergem primeiramente dos trabalhos de 

Albert Einstein estabelecendo a Teoria da Relatividade Geral - 1915

3) ONDAS GRAVITACIONAIS: metafísica?

Grande massa curva espaço-tempo 

ao seu redor

Massas em movimento acelerado 

alteram o espaço-tempo 

dinamicamente. Estas alterações 

são transmitidas por ondas que se 

propagam.



Cientistas soviéticos M. Gertsenshtein e V. Pustovoit 

propoem usar interferômetro em 1962.

Rainer Weiss: inicia a construção de um protótipo em 

1967 que é terminado antes de se tornar operacional.





Em 1994 a NSF resolveu dar uma última chance para o 

LIGO, e colocou Barry Barish como diretor do laboratório. 

Este aumentou consideravelmente a colaboração, que 

passou a ter cerca de 1000 colaboradores, promoveu a 

construção dos dois detectors, Livingston (Louisianna) e 

Hanford (Washington), e idealizou uma evolução gradativa 

do detector, de LIGO para Advanced LIGO.



- Onda extremamente poderosa.

- Usando a Relatividade Geral, estima-se que tenha ocorrido a colisão de 

2 buracos negros com massas de 29 e 36 vezes a massa do Sol. O 

buraco negro final teria massa de 62 vezes a massa do Sol, tendo-se 

portanto emitido 3 massas solares em forma de energia gravitacional. A 

potência emitida é maior que a potência de emissão eletromagnética de 

todas as fontes luminosas do Universo observado.

- A distância do evento seria de 1 bilhão de anos-luz.



Sensibilidade: variação de 1/10 do raio de um proton nos 4 km de braço 

– é como medir a distância da Terra à Alfa Centauro com um erro da 

ordem da espessura de um fio de cabelo. 



A comprovação da existência das ondas gravitacionais

em consonância com a Relatividade Geral é, por si só, 

um marco na história da Ciência, mas,

Abrimos um outro sentido para observar o Universo →

um marco na história da humanidade!

Consequências para a física de buraco negros, 

estrelas de neutrons, cosmologia, polarização das 

ondas gravitacionais, para a Relatividade Geral, teorias

da Gravitação, …

Outros observatórios: INDIGO (em estado avançado), 

AIGO, LISA

Investimento total de 1,1 bilhão de 

dólares da NSF! O maior da história da 

NSF, e em pesquisa básica!!



Ciência é uma atividade humana

Sujeita à modas, marketing, religião...

→ Existem mitos científicos absolutamente irracionais.

→ Forças repressoras a novas ideias tambem estão

presentes. Pensamento crítico por vezes é tolhido. 

- seleção natural, mecânica quântica, cosmologia -

→Método científico é poderoso!

Hipóteses, modelos <--> experimentos, observações

→Para ambos, intuição e criatividade são fundamentais.

Filosofia: suprir o pensamento de potência criativa.

Ciência <--> Filosofia



"To try to stop all attempts to pass beyond the 

present viewpoint of quantum physics could be 

very dangerous for the progress of science and 

would furthermore be contrary to the lessons 

we may learn from the history of science. 

This teaches us, in effect, that the actual state 

of our knowledge is always provisional

and that there must be, beyond what is actually 

known, immense new regions to discover."

Louis de Broglie


