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A eq. de Schrödinger em coordenadas esféricas
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Podemos, então, escrever a eq. de Schrödinger como:

com

Vamos procurar soluções do tipo:
nas quais a dependência temporal é parametrizada por um autovalor da 

energia, E. Essa solução satisfaz a equação de autovalores: Ψ=Ψ
∂
∂

E
t

ih

Assim, o estado Ψ é um estado estacionário, cuja função de onda fornece 
uma densidade de probabilidade independente do tempo, |Ψ|2 = |ψ|2 e cuja 
energia tem incerteza zero. 
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A autofunção espacial, ψ, e a energia, E, são determinadas pela solução da 
equação independente do tempo:

Separação de variáveis
Vamos procurar uma solução do tipo:

Pois assim podemos rearranjar a eq. como:

e, portanto, como o potencial só depende de r:

separando as dependências angulares e em r. Dividindo por RY:

Vemos que o lado esquerdo só 
depende de r, enquanto que o 
direito só depende de θ e φ. 
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Essa igualdade entre funções de variáveis diferentes só pode valer se ambas 
forem iguais a uma constante. Então: 

e

A nossa hipótese inicial será válida se conseguirmos encontrar soluções para 
as equações acima, que são ligadas pela constante λ.
Vamos tratar inicialmente da parte angular. Lembrando do operador 2: 

Podemos multiplicar por sen2θ e rearranjar: 

E aí podemos fazer a segunda separação de variáveis, uma vez que o lado 
esquerdo só opera em φ e o direito só em θ. Propomos então uma forma: 

, que, substituída na eq. acima e dividida por ΘΦΘΦΘΦΘΦ, leva a:



FNC0375 - Física Moderna 1    
Aula 21

4

Assim,

E dividindo o termo em por sen2 :

A eq. em φ é bem conhecida e tem soluções oscilatórias da forma:

, com m positivo ou negativo
Aí aparece uma diferença fundamental com a partícula na caixa 3D: a variável 
φ é cíclica e se repete após o intervalo [0,2π]. Então, para garantir a unicidade 
da função de onda, temos que impor uma condição de periodicidade à 
autofunção:

12sen2cos:Portanto  .1

:em implica que o  )()2(                    
2)2( =±=⇒=

=+
±±+± mimeAeAe imimim φφ

φψφψ

Portanto os valores de m ficam restritos, uma vez que m tem ser inteiro. 
A eq. para é mais complicada e não vou resolvê-la aqui, vocês devem olhar 
o apêndice H do Eisberg, por exemplo. A variável varre o intervalo [0,π] e a 
equação apresenta descontinuidades infinitas nos extremos, por conta dos 
zeros do sen . As únicas soluções finitas e unívocas de ΘΘΘΘ( ) são aquelas para 
as quais a constante de separação λ é tal que: ,
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De tal forma que ao inteiro m junta-se um outro inteiro, , na determinação 
das soluções aceitáveis. Esses inteiros são ligados por uma condição que 
envolve o intervalo de valores aceitáveis para m:
Dessa forma as soluções aceitáveis são identificadas como              para 
enfatizar o fato de que as funções variam com e m. Combinando as 
soluções para e φ , temos:

)(θmlΘ

Essas funções são chamadas de harmônicos esféricos e têm suas 
propriedades caracterizadas pelas seguintes equações de autovalor: 

e

São normalizados de acordo com a relação: 

com

Alguns exemplos:
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Harmônicos esféricos
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A importância dos harmônicos esféricos fica mais clara quando lembramos os 
operadores do momento angular: 

e    

De forma que podemos reescrever as equações de autovalores como:

e   

Essas 2 equações nos mostram que os harmônicos esféricos são 
simultaneamente autofunções dos operadores              . Assim os estados 
estacionários, associados a um potencial central, apresentam autofunções de 
L2 e Lz tais que:

zLL ˆ  e  ˆ2

negativo não inteiro um  sendo ),1(  a iguais são  de sautovalore os 22
lllh +L1. 

llh ≤≤− mmmLz  :que  talinteiro um  sendo , a iguais são  de sautovalore os2. 
Isso mostra que os valores possíveis de L2 e de Lz são discretos, 
evidenciando a quantização do momento angular. Mostra também que essas 
grandezas podem ser determinadas com incerteza 0. Porque o tratamento 

especial para Lz? Vamos analisar as componentes cartesianas de L:
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e   

E assim,
Vamos assumir a existência de um estado 
no qual o vetor L tenha um valor bem 
definido, dado por: 

Se a nossa hipótese é verdadeira, então: 

Nesse caso, podemos escrever: 

o que leva a: 

mostrando que z se anula nesse estado. 

De maneira análoga podemos mostrar que x e y também se anulam. 
Portanto um estado pode ter o vetor L com valor bem definido, desde que 
esse valor seja 0.
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Apenas uma das observáveis Lx, Ly ou Lz pode ser determinada com 
incerteza nula e a escolhida foi Lz. A figura abaixo mostra os valores do 
momento angular para o caso = 1. 

incerto

Não confundir com precessão!


