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Exercício 3.1 Um oscilador harmónico simples unidimensional tem níveis de energia dados
por En = (n +

1

2
)~!, onde ! é a frequência característica (angular) do oscilador e onde o número

quântico n pode assumir os possíveis valores inteiros n = 0, 1, 2,... Suponha que tal oscilador esteja
em contacto térmico com um reservatório de calor a uma temperatura T suficientemente baixa para
que kT/(~!) ⌧ 1.

a) Encontre a razão entre a probabilidade do oscilador estar no primeiro estado excitado e a pro-
babilidade de estar no estado fundamental.

b) Supondo que apenas o estado fundamental e o primeiro estado excitado estejam ocupados apre-
ciavelmente, encontre a energia média do oscilador em função da temperatura T .

Exercício 3.2 Considere novamente o sistema do Problema 1.11, ou seja, N partículas de
interação fraca, cada uma com spin 1/2 e momento magnético µ localizadas num campo externo H.
Suponha que este sistema esteja em contacto térmico com um reservatório de calor à temperatura
absoluta T . Calcule sua energia média Ē em função de T e H. Compare o resultado com a resposta
do Problema 1.11.

Exercício 3.3 Um sólido à temperatura absoluta T é colocado em um campo magnético externo
H = 30.000 gauss. O sólido contém átomos paramagnéticos de spin 1/2 que interagem fracamente
entre si, de modo que a energia de cada átomo é ±µH.

a) Se o momento magnético for µ = 0, 927 ⇥ 10�20 ergs/gauss, até que temperatura devemos
arrefecer o sólido para que mais de 75% dos átomos sejam polarizados com seus spins paralelos
ao campo magnético externo?

b) Suponha que em vez de este sólido tiver um outro que não contem átomos paramagnéticos mas
tem muitos protões (por exemplo, parafina). Cada protão tem spin 1/2 e um momento magnético
µ = 1, 41⇥ 10�23 ergs/gauss. Até que temperatura devemos arrefecer este sólido para que mais
de 75% dos protões tenham os seus spins alinhados paralelamente ao campo magnético externo?

Exercício 3.4 Uma amostra de óleo mineral é colocada em um campo magnético externo H.
Cada protão tem spin 1/2 e um momento magnético µ. Como consequência, pode ter duas valores
possíveis da sua energia: ✏ = ±µH, correspondendo às duas orientações possíveis de seu spin. Um
campo de radiofrequência aplicado pode induzir transições entre esses dois níveis de energia se sua
frequência ⌫ satisfizer a condição de Bohr h⌫ = 2µH. A potência absorvida desse campo de radiação
é então proporcional à diferença do número de núcleos nesses dois níveis de energia. Suponha que os



protões do óleo mineral estejam em equilíbrio térmico a uma temperatura T tão alta que µH ⌧ kT .
Como depende a potencia absorvida com a temperatura T da amostra?

Exercício 3.5 Considere um gás ideal à temperatura absoluta T submetido a um campo gravita-
cional uniforme descrito pela aceleração gravítica g. Escrevendo a condição de equilíbrio hidrostático
para uma fatia do gás localizada entre as alturas z e z + dz, deduza uma expressão para n(z), o
número de moléculas por cm3 a uma altura z.

Exercício 3.6 Um sistema consiste em N partículas que apenas interagem entre si. Cada uma
delas pode estar em qualquer um dos dois estados com respetivas energias ✏1 e ✏2, onde ✏1 < ✏2.

a) Sem cálculo explícito, faça um gráfico qualitativo da energia média Ē do sistema em função de
sua temperatura T . Qual é Ē no limite de temperaturas muito baixas e muito altas? Entorno de
que temperatura é que Ē muda de seu valor limite a temperatura baixa para o seu valor limite
a alta temperatura?

b) Usando o resultado de (a), faça um gráfico qualitativo da capacidade calorífica a volume constante
CV em função da temperatura T .

c) Calcule explicitamente a energia média Ē(T ) e a capacidade calorífica CV (T ) deste sistema.
Verifique se suas expressões exibem as características qualitativas discutidas em (a) e (b).

Exercício 3.7 Os núcleos dos átomos de um certo sólido cristalino têm spin s = 1. De acordo
com a teoria quântica, cada núcleo pode, portanto, estar em qualquer um dos três estados quânticos
rotulados pelo número quântico m, onde m =1, 0 ou -1. Este número quântico mede a projeção
do spin nuclear ao longo de um eixo do sólido cristalino. Como a distribuição de carga elétrica
no núcleo não é esfericamente simétrica, mas elipsoidal, a energia de um núcleo depende de sua
orientação de spin em relação ao campo elétrico interno existente na sua posição. Assim, um núcleo
tem a mesma energia E = ✏ no estado m = 1 e o estado m = �1, em quanto que a sua energia é
E = 0 no estado m = O.

a) Encontre a expressão da contribuição nuclear para a energia interna molar do sólido em função
da temperatura absoluta T .

b) Encontre a expressão da contribuição nuclear para a entropia molar do sólido em função da
temperatura T .

c) Contando diretamente o número total de estados acessíveis, calcule a contribuição nuclear para a
entropia molar do sólido a temperaturas muito baixas. Calcule-a também a temperaturas muito
altas. Mostre que a expressão na parte (b) se reduz a esses valores quando T ! 0 e T ! 1.

d) Faça um gráfico qualitativo mostrando a dependência na temperatura da contribuição nuclear
para a capacidade calorífica molar do sólido. Calcule explicitamente sua dependência com a
temperatura. Que acontece para valores muito grandes de T?

Exercício 3.8 Uma solução diluída de macromoléculas (grandes moléculas de interesse bio-
lógico) à temperatura T é colocada numa centrifugadora que gira com velocidade angular !. A
aceleração centrípeta !2r que atua sobre uma partícula de massa m pode então ser substituída por
uma força centrífuga equivalente m!2r no referencial em rotação.

a) Encontre como varia a densidade relativa de moléculas ⇢(r)/⇢(0) com sua distância radial ao
eixo de rotação, r.

b) Mostre quantitativamente como o peso molecular das macromoléculas pode ser determinado se
a razão de densidade ⇢1/⇢2 nos raios r1 e r2 for medida por meios óticos.



c)

Exercício 3.9 Dois átomos de massa m interagem entre si por uma força derivada de uma

energia potencial mútua da forma U = U0
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onde x é a separação entre as duas

partículas. As partículas estão em contato com um reservatório de calor a uma temperatura T
baixa o suficiente para que kT ⌧ U0, mas alta o suficiente para que a mecânica estatística clássica
seja aplicável. Calcule a separação média x̄(T ) das partículas e use-a para calcular a quantidade

↵ =
1

x

@x̄

@T
Isto ilustra o procedimento fundamental para calcular o coeficiente de expansão linear de um

sólido. O seu cálculo deve fazer aproximações com base no fato de que a temperatura é bastante
baixa; assim, retenha apenas os termos de ordem mais baixa que produzem um valor de ↵ 6= 0.
Dica: expanda a função potencial em torno de seu mínimo em uma série de potências em x.

Exercício 3.10 Considere o sistema descrito no exercício 1.15 (série 1 de problemas). Calcule
a função de partição para este sistema e o valor de Ē/N correspondente à situação de equilíbrio
descrita na alínea b de esse exercício.

Exercício 3.11 Considere uma rede cristalina de N átomos magnéticos idênticos de spin 1/2,
cada um de eles com um momento magnético µ, submetidos a um campo magnético externo H. O
sistema está em equilíbrio a uma temperatura T . Calcule:

a) A função de partição do sistema.

b) A entropia do sistema.

c) O momento magnético médio M e a sua flutuação � ⇤M =

q
(M �M)2, onde M é a soma dos

momentos magnéticos de todos os átomos.

d) O cristal está inicialmente em equilíbrio térmico com um reservatório a temperatura Ti = 1 K ,
num campo magnético externo Hi = 104 Gauss. O cristal isola-se termicamente do reservatório,
e o campo diminui até Hf = 100 Gauss. Qual será a temperatura final? Considere que o processo
é quasiestático.

Exercício 3.12 Os três estados de mais baixa energia de certa molécula são ✏1 = 0; ✏2 = ✏; ✏3 =
10✏. Considere um sistema macroscópico de N moléculas de esta substância.

a) Calcule a função de partição para uma molécula de esta substância.

b) Para uma certa temperatura , calcule o número médio de átomos que há no segundo estado de
energia.

c) Demonstre que para uma certa temperatura o terceiro nível deixa de estar populado e estime a
ordem de grandeza de essa temperatura.

d) Calcule a energia média por molécula.

e) Calcule a capacidade calorífica para um mole de esta substância a alta temperatura (é dizer,
quando kT � ✏).

Exercício 3.13 Considere uma mistura homogênea de gases ideais monoatômicos inertes a
temperatura absoluta T em um recipiente de volume V . Sejam ⌫1 moles de gás 1, ⌫2 moles de gás
2, ... , e ⌫k moles de gás k.



a) Considerando a função de partição clássica deste sistema, deduza sua equação de estado, ou seja,
encontre uma expressão para sua pressão média total p̄.

b) Como se relaciona a pressão total p̄ do gás com a pressão p̄i que o i-ésimo gás produziria se ele
sozinho ocupasse todo o volume nessa temperatura?

Exercício 3.14 Um gás ideal monoatômico de N partículas, cada uma de massa m, está em
equilíbrio térmico à temperatura absoluta T . O gás está contido em uma caixa cúbica de lado L,
cujos lados superior e inferior são paralelos à superfície da Terra. O efeito do campo gravitacional
uniforme da Terra sobre as partículas deve ser considerado, sendo a aceleração da gravidade g.

a) Qual é a energia cinética média de uma partícula?

b) Qual é a energia potencial média de uma partícula?

Exercício 3.15 Um recipiente isolado termicamente está em dois compartimentos por uma
divisória, sendo que o compartimento direito possui um volume b vezes maior que o esquerdo.
O compartimento esquerdo contém ⌫ moles de um gás ideal a temperatura T e pressão p̄. O
compartimento da direita também contém ⌫ moles de um gás ideal a temperatura T . A divisória é
então removida.

a) A pressão final da mistura gasosa em termos de p̄.

b) A variação total de entropia se os gases forem diferentes.

c) A variação total de entropia se os gases forem idênticos.

Exercício 3.16 Um recipiente termicamente isolado é dividido em duas partes por uma divisória
que também funciona como isolante térmico. Ambas as partes do recipiente contém gases ideais
que possuem capacidades caloríficas constantes iguais CV . Uma dessas partes contém ⌫1 moles de
gás a uma temperatura T1 e pressão p̄1; o outro contém ⌫2 moles de gás a uma temperatura T2 e
pressão p̄2. A partição agora é removida e o sistema pode entrar em equilíbrio.

a) Encontre a pressão final.

b) Encontre a variação �S da entropia total se os gases forem diferentes.

c) Encontre �S se os gases são idênticos.

Exercício 3.17 Um elástico à temperatura absoluta T está preso por uma das suas extremdi-
dades, e na outra suporta um peso W . Suponha como um modelo microscópico simples do elástico
que consiste em uma cadeia polimérica ligada de N segmentos unidos de ponta a ponta. Cada
segmento tem comprimento a e pode ser orientado paralelamente ou antiparalelamente à direção
vertical. Encontre uma expressão para o comprimento médio resultante ¯̀ do elástico em função de
W . Ignore as energias cinéticas ou pesos dos próprios segmentos, ou qualquer interação entre eles.

Exercício 3.18 Considere um gás que não é ideal, no qual as moléculas interajem umas com
as outras. Esse gás está em equilíbrio térmico à temperatura absoluta T . Suponha que os graus
de liberdade translacionais desse gás possam ser tratados classicamente. Qual é a energia cinética
média da translação (centro de massa) de uma molécula neste gás?

Exercício 3.19 As moléculas monoatômicas adsorvidas numa superfície são livres para se mover
nessa superfície e podem ser tratadas como um gás bidimensional ideal clássico. À temperatura
absoluta T , qual é a capacidade calorífica por mole de moléculas assim adsorvidas em uma superfície
de tamanho fixo?


