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Resumo    

Ao iniciar-se o estudo introdutório da mecânica quântica percebe-se uma 

mudança filosófica radical em relação ao previsto na física clássica, um 

exemplo disso é o efeito do tunelamento quântico que deu suporte para o 

desenvolvimento de diversos dispositivos eletrônicos como os transistores. Por 

outro lado, uma questão intrigante é que se a partícula tunela sobre barreira de 

potencial, qual é o tempo que ela gasta para atravessá-la. Há muitas 

controvérsias ao tentar definir este tempo, haja vista que seria violado o 

princípio da incerteza. Sendo assim, no mundo microscópico partículas não são 

mais descritas em termos das equações de movimento de  Newton. Desta 

maneira, no século passado formulou-se uma equação de onda para descrever 

o comportamento das partículas a nível microscópico, a equação de 

Schödinger. Portanto o projeto tem por objetivo calcular o tempo gasto para a 

partícula atravessar uma barreira de potencial, metodologicamente foi usado a 

equação de Schrödinger independente do tempo e potenciais unidimensionais, 

nos quais foram utilizados as condições de contorno para encontrar o 

coeficiente de transmissividade através da barreira de potencial onde a 

partícula foi transmitida. Então, sabendo que a barreira possui tamanho V e 

largura a o cálculo do coeficiente de transmissividade foi feito em função de 

ambos, sendo que  a partícula possuía energia E, calculamos o coeficiente de 

transmissividade   para energia maior  que o potencial e energia menor que o 

potencial. Assim como também calculamos o tempo gasto a partícula 

atravessar a barreira de potencial.           



    
SUMÁRIO  

INTRODUÇÃO.....................................................................................................5 

Equação de Schrödinger.....................................................................................6 

Métodos Utilizados...............................................................................................8 

Resultados...........................................................................................................9 

CONCLUSÕES..................................................................................................14 

FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................15 

Cronograma de Atividades do Projeto...............................................................16 

ANEXO I............................................................................................................17                  



   
INTRODUÇÃO  

Durante o período de projeto foram feitas análises que tinham por objetivo 

aumentar o conhecimento a respeito do fenômeno do tunelamento quântico. 

Portanto neste relatório final está sendo mostrado os resultados obtidos  com 

base no que foi pesquisado em relação ao efeito túnel. O objetivo principal do 

projeto é o cálculo do tempo gasto para uma partícula atravessar uma barreira 

de potencial unidimensional,  sabendo disso foi calculado o coeficiente de 

transmissividade para partículas que possuíam energia maior e menor que o 

potencial. O título do projeto diz que seria feito o cálculo para uma dupla 

barreira de potencial, porém este cálculo será vindouro, pois este projeto terá 

continuidade. Entretanto, neste relatório já é mostrado o resultado do 

coeficiente de transmissividade para uma barreira de potencial, para os dois 

estados de energia, tendo em vista que é mostrada a metodologia utilizada no 

projeto  e as bases de pesquisa no que diz respeito ao tunelamento quântico. 

Deve-se salientar, que apesar de não concluir o projeto,ou seja, não ter 

alcançado as metas propostas, uma vez que nossa base teórica não estava 

capaz deste propósito, conseguimos estudar temas acadêmicos de nível 

superior e que será base para o próximo projeto.          
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EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER  

Na física quântica a transmissão e reflexão de partículas são muito importantes 

pois são responsáveis por diversos fenômenos interessantes e aplicações 

práticas, ajudando então  ao desenvolvimento tecnológico, como o 

desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, exemplo é o caso de uma 

partícula  quântica incidindo sobre uma barreira de potencial. No projeto o 

principal objetivo é o cálculo do tempo gasto para a barreira de potencial, 

porém o cálculo deste tempo, compromete uma teoria filosófica da mecânica 

quântica, no caso o princípio da incerteza que nos que no espaço não é 

possível determinados simultaneamente a energia e o tempo de uma partícula. 

Em 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs uma nova forma para a 

mecânica quântica, onde a principal inspiração de Schrödinger baseava-se no 

movimento de partículas a nível microscópico, neste caso elas deveriam 

obedecer as leis do movimento ondulatório, pois partículas como o elétron 

possuem massa muito pequena, logo elas possuiriam um comportamento 

ondulatório por causa de um  fenômeno conhecido como difração, ou seja, 

capacidade de desviar obstáculos. A equação de Schrödinger original foi 

desmembrada em mais de uma equação, na outra equação  o potencial V não 

depende do tempo logo a mesma fica da seguinte forma: 

  

A equação de Schrödinger dar a assistência necessária, pois nela encontra-se 

a forma da função de onda , foi a partir da resolução de equações 

diferenciais parciais por método da técnica dita como separação de variáveis 

que foi encontrada a equação a cima. Para a utilização da equação de 

Schrödinger independente do tempo é necessário a utilização de potenciais 

unidimensionais, além disso,  o fato restringi-se a uma única dimensão 

simplifica a matemática e permiti mostrar com mais ênfase os fenômenos 

quânticos interessantes durante o estudo. O cálculo mais simples utilizando a 

equação  de Schrödinger independente do tempo é para o qual o potencial é 
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constante, para o caso da partícula está se movendo  sob ação de um 

potencial deste tipo ela é tida como partícula livre, pois a força que atua na 

mesma é nula. No projeto foi feitos este cálculo para o caso 

 
, tendo 

em vista que como já foi dito o potencial é constante, então podemos 

considerá-lo nulo.                         
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MÉTODOS UTILIZADOS   

Baseado no cronograma de atividades do projeto foi feito primeiramente o 

levantamento bibliográfico com o intúito  da melhor compreensão a respeito do 

tunelamento quântico  com base nas literaturas. Após isto definiu-se o 

fenômeno do tunelamento quântico, ou seja, o que ocorria durante o efeito 

túnel. Foi também pesquisado sobre potenciais unidimensionais e suas 

utilidades em relação ao projeto. No projeto basicamente utilizou-se  apenas a 

equação de Schödinger independente do tempo, na qual aprofundou-se a 

pesquisa em relação ao comportamento ondulatório de uma partícula, tendo 

em vista que a mesma possuía comportamento dual, isso quer dizer que ela 

tinha comportamento de onda e partícula. Posteriormente fizemos o cálculo do 

coeficiente de transmissividade para uma barreira de potencial, sendo que a 

energia seria maior que V, depois se fez o mesmo cálculo só que para energia 

menor que V. Complementaremos o estudo para uma dupla barreira de 

potencial, mas isto será feito com a continuidade do projeto  que já possui 

resultados apenas para uma barreira de potencial, e seguirá com cálculo para 

uma dupla barreira de potencial.         
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Resultados   

Sabendo que uma partícula ao incidir sobre uma barreira de potencial, 

uma parte será refletida e a outra será transmitida para o outro lado da barreira, 

este fenômeno foi denominado de tunelamento quântico. O escopo do projeto 

era definir o tempo gasto da partícula para atravessar a barreira de potencial. 

Como já foi citado essa partícula possuía comportamento dual, ou seja, 

corpuscular e de onda, devido ao último  ela tinha o fenômeno da 

difração(capacidade de desviar obstáculos), portanto ela tinha comportamento 

ondulatório no qual sua trajetória não podia mais ser descrita com base na 

mecânica clássica. Em 1926, Erwin Schödinger encontrou uma equação de 

ondas para descrever o movimento de um ponto material. A equação 

Schödinger vai nos dar a assistência necessária, pois ela mostra qual a forma 

da função de onda (x, t), caso saibamos qual a força que atua sobre a 

partícula associada, especificando a energia potencial correspondente. 

Erwin Schödinger propôs um novo formalismo para a teoria quântica. 

No qual se baseava nas evidências experimentais do movimento  de partículas 

de sistemas microscópicos , sendo que as mesmas obedeciam as leis do 

movimento ondulatório e não as leis do movimento de  Newton, como ocorrem 

com as partículas macroscópicas. Assim, as partículas microscópicas se 

comportariam como equação de Schödinger é a seguinte:    
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  Como  o projeto estava  trabalhando com a equação de Schödinger 

independente do tempo a função de onda será apenas em relação a x ,a 

equação de Schödinger é a seguinte:   

  

Consideraremos então o caso de uma partícula movendo-se sob a ação de um 

potencial nulo nas regiões onde x <0 e x >a, exceto numa região onde 0 < x < a 

onde o potencial é constante igual a Vo. Chamaremos de regiões 1, 2, 3 

respectivamente x<0, 0 < x < a   

V(x) =

   

Barreira de potencial de altura Vo

  

As soluções da equação de Schrödinger   independente do tempo nessas 

regiões respectivamente serão:  
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Como não há onda refletindo na região 3, logo, D = 0.Agora iremos calcular as 

constantes existentes nas funções de onda.Primeiramente iremos mostrar a 

continuidade das funções de onda, para isso faremos a derivada das mesmas 

em relação as condições de contorno.  

  

Aplicando o ponto para o caso em que x = 0 nas funções ( ) e suas 

derivadas ),  teremos respectivamente o seguinte resultado: 

  

Agora fazendo o mesmo para x = a nas funções 

  

e suas derivadas 

, teremos:  

  

De (a) temos: 
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De (b) temos: 

  

Substituindo o valor de F  teremos:  

  

Rearrumando a equação: 
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Como já foi citado nosso objetivo é o cálculo do coeficiente de 

transmissividade, ou seja, o tempo gasto para a partícula atravessar a barreira, 

o chamado tunelamento quântico. 

O coeficiente de transmissividade, tendo em vista que as velocidades são as 

mesmas antes e depois da barreira é: .

 

Sabendo que o (*) significa o conjugado do valor de C e A, temos o seguinte 

para o coeficiente de transmissividade:

 

Agora faremos os mesmos procedimentos anteriores para energia menor que o 

potencial .  

Porém na região 2 não será mas e sim apenas .Portanto temos o seguinte 

resultado para o coeficiente de transmissividade para . 

 

Utilizando o valor das constantes que foram encontradas através das funções 

de onda, calculamos o tempo gasto para a partícula atravessar a barreira de 

potencial que será: 

  

Lembrando que todos os cálculos com respeito ao coeficiente de 

transmissividade seguem anexados no (ANEXO ).   
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CONCLUSÕES   

Nosso projeto visou o cálculo do tempo gasto para uma partícula atravessar 

uma barreira de potencial, porém como já foi citado nosso propósito ainda não 

foi alcançado, pois, nossas bases teóricas até então não eram o suficiente para 

obter este  cálculo. Porém o cálculo realizado para uma barreira de potencial já 

deixa bem claro o problema do tunelamento quântico, porque apesar de 

acharmos o tempo aparentemente real, fica a dúvida, se ao analisarmos este 

tempo ainda continuamos trabalhando com a física quântica?Afinal nesse 

mundo nada é concreto e muito menos real, eis então a intrigante dúvida em 

relação ao nosso objetivo quase alcançado, porque ainda falta o cálculo para 

uma dupla barreira de potencial. Contudo o que foi aprendido até aqui foi de 

suma importância para o engrandecimento do  nosso conhecimento acadêmico 

em relação ao mundo quântico.               
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO              
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ANEXO 

  
Cálculo para E >V sobre uma barreira de potencial.  

V(x) =

   

Barreira de potencial de altura Vo  

As soluções da equação de Schrödinger   independente do tempo nessas 

regiões respectivamente serão:  

  

Como não há onda refletindo na região 3, logo, D = 0.Agora iremos calcular as 

constantes existentes nas funções de onda.Primeiramente iremos mostrar a 

continuidade das funções de onda, para isso faremos a derivada das mesmas 

em relação as condições de contorno.    
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Aplicando o ponto para o caso em que x = 0 nas funções ( ) e suas 

derivadas ),  teremos respectivamente o seguinte resultado: 

  

Agora fazendo o mesmo para x = a nas funções 

  

e suas derivadas 

, teremos:  

  

De (a) temos: 

  

De (b) temos:

  

Substituindo o valor de F  teremos:  
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Rearrumando a equação: 

        

Como já foi citado nosso objetivo é o cálculo do coeficiente de 

transmissividade, ou seja, o tempo gasto para a partícula atravessar a barreira, 

o chamado tunelamento quântico. 

O coeficiente de transmissividade, tendo em vista que as velocidades são as 

mesmas antes e depois da barreira é: .

 

Sabendo que o (*) significa o conjugado do valor de C e A, temos o seguinte: 

    

Sabendo que 

 

então = 
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Reescrevendo a equação :  

  

Chamaremos de      e     , temos:  

          

Portanto o coeficiente de transmissividade será:   
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Agora faremos os mesmos procedimentos anteriores para energia menor que o 

potencial . A diferença entre este cálculo e o anterior se encontra na 

região 

   

V(x) =

        

Como não há reflexão na região 3 , D =0 

Mostraremos novamente a continuidade das funções de onda. 
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Aplicando os valores de x nas funções  e suas derivadas temos:  

    

De (d) temos:  

 

De (e) temos:  

     
22

 



         

Agora vamos calcular o coeficiente de transmissividade para a energia menor 

que o potencial. Lembrando que  as velocidades são as mesmas.  

       

Sendo 

 

= = 
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Chamaremos de      e     , temos:  

     

Portanto o coeficiente de transmissividade será:  

 

Como já foi dito o objetivo do projeto é o cálculo do tempo de tunelamento. Utilizando 
as equações (d) e (e), foi encontrado as seguintes relações:
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Sabendo que a velocidade média para partícula atravessar a barreira de potencial é 
dada por:

   

O cálculo do tempo será dado pela seguinte fórmula

  

Onde 

 

é a velocidade real e  a velocidade imaginária.

  

Mas o tempo também tem duas formas a real e a imaginária, logo.

  

Então,

          

Manipulando as equações  (1), (2) e (3), temos os seguintes resultados:  
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Substituindo as equações (6), (7) e (8) nas equações (4) e (5), temos:  

     

Lembrando que , esta equação ficará da seguinte forma:   
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Substituindo a equação (10) na (9), temos:  

        

A equação seguinte é o resultado do tempo gasto para a partícula atravessar a 

barreira de potencial:   
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