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Resumo: O objetivo deste trabalho é determinar a 

pressão exercida por um gás de bósons a temperatura 

   . Para isso, usamos uma combinação de mecânica 

quântica e teoria cinética dos gases. A mecânica 

quântica permitiu determinar a energia e o momento 

linear de uma partícula confinada em um recipiente. A 

teoria cinética permitiu estabelecer uma ligação entre 

estas grandezas microscópicas e a grandeza 

termodinâmica macroscópica pressão. O resultado 

obtido indicou que a pressão de um gás de bósons em 

    é extremamente baixa, confirmando a ideia de 

que bósons oferecem pouca resistência a ocuparem o 

mesmo estado quântico. 

 

1. Introdução 
Um modelo para um gás ideal é o de um conjunto de 

  partículas idênticas de massa   confinadas em um 

recipiente de volume     , em que   é o 

comprimento típico de uma das arestas da caixa. As 

partículas não interagem entre si a longa distância mas 

colidem entre si a curta distância e também com as 

paredes do recipiente. Estas colisões com as paredes do 

recipiente são elásticas, isto é, conservam a energia da 

partícula. A relação entre esta descrição microscópica 

do sistema e as grandezas macroscópicas como pressão 

e temperatura é chamada teoria cinética
[1]

. Usualmente, 

na teoria cinética para o gás ideal, as partículas que 

constituem o gás são tratadas como objetos clássicos 

que obedecem às leis de Newton. Porém, se o gás for 

tratado como constituído por partículas que obedecem à 

mecânica quântica, teremos condições de construir uma 

teoria cinética elementar para o gás ideal quântico. 

Neste caso, é necessário distinguir entre duas classes de 

partículas: bósons e férmions
[2]

. Bósons obedecem a 

estatística de Bose-Einstein e podem todos ocupar o 

mesmo estado quântico simultaneamente; férmions 

obedecem a estatística de Fermi-Dirac e cada estado 

quântico não pode ser ocupado por mais do que um 

férmion a cada instante de tempo. Neste trabalho, 

determinaremos a pressão exercida por um gás ideal 

quântico sobre as paredes do recipiente de volume 

     que o confina. 

 

2. Metodologia 
Na teoria cinética tradicional, a pressão que um gás 

ideal exerce sobre as paredes do recipiente que o 

contém é dada por:
[1]

  

  
 

 

 

  
〈  〉  (1) 

em que 〈  〉 é o valor médio do quadrado do módulo   

do momento linear da partícula. O estado físico de uma 

partícula de massa   confinada em uma região 

unidimensional de comprimento   é descrito pela 

função de onda  ( ) que, por sua vez, é governada pela 

equação de Schrödinger:
[2]

 

 
  

  

  

   
 ( )    ( )  (2) 

em que        é a constante de Planck   

racionalizada e   é a energia da partícula. As condições 

de contorno aplicadas sobre a função de onda  ( ), 
 ( )     ( )  (3) 

garantem que a partícula esteja confinada na região 

entre     e    .  

A solução da equação (2) que respeita as condições 

de contorno é dada por:
[2]
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   (     )  (4) 

associada à energia:  

   
    

    
    (5) 

e ao momento linear:  

   
  

 
   (6) 

em que         é o número quântico associado a 

cada um dos níveis de energia da partícula. 

 

3. Resultados 
Neste trabalho, nos limitamos a um gás de partículas 

quânticas todas no estado fundamental    . Isso só é 

possível se o gás for composto por bósons, como H2, 
4
He, sódio ou rubídio e se a temperatura do gás for 

muito próxima de    . Supondo um gás composto 

por um mol de hidrogênio (H2) confinado em um 

recipiente de volume         , obtivemos: 
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que é uma pressão extremamente baixa. 

 

4. Conclusões 
Usando uma combinação de mecânica quântica e 

teoria cinética dos gases, conseguimos determinar a 

pressão de um gás de bósons no estado fundamental. O 

resultado obtido, extremamente baixo, é compatível 

com a noção de que bósons oferecem pouca resistência 

a ocuparem o mesmo estado quântico. Este trabalho está 

ainda em uma fase inicial. Nas próximas etapas, 

investigaremos o comportamento de um gás de férmions 

em temperatura     e o comportamento de um gás de 

bósons e de um gás de férmions em temperatura    . 

 

5. Referências 

 

[1] NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica v.2. 

3.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996. 

[2] NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica v.4. 

São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 

Agradecimentos 

Ao Centro Universitário da FEI pela concessão da 

bolsa de iniciação científica ao aluno Nilton Martin 

Mathias Brenner. 

 
1
 Aluno de IC do Centro Universitário da FEI 


