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Apresentamos uma introduc~ao aos chamados A tomos de Rydberg, enfatizando sua relac~ao
com os fundamentos da Mec^anica Qu^antica. Expomos as propriedades gerais desses estados
at^omicos, formas de obtenc~ao experimental e detecc~ao. Em seguida, s~ao discutidos mais
a fundo dois tipos diferentes de aplicac~oes de atomos de Rydberg, que permitem enfocar
certos efeitos qu^anticos. Primeiramente, revemos experi^encias em que atomos de Rydberg
s~ao utilizados para evidenciar o limite classico da Mec^anica Qu^antica, com uma interessante
discuss~ao acerca do Princpio de Correspond^encia. Finalmente, tratamos do comportamento
desses atomos em presenca de campos eletromagneticos e como e possvel utilizar esta interac~ao para realizar estudos de propriedades fundamentais de Mec^anica (e Eletrodin^amica)
Qu^antica.

Abstract
We present an introduction to the so-called Rydberg Atoms and emphasize their relation to
the principles of Quantum Mechanics. Their main properties, the means of producing and
detecting these atoms are also discussed. A more thorough discussion of two di erent types
of applications of Rydberg atoms follows. First, we review experiments in which Rydberg
atoms are used to study the classical limit of Quantum Mechanics, with an interesting
discussion about the Correspondence Principle. Finally, we deal with the behavior of these
atoms in presence of electromagnetic elds and how it is possible, through this interaction,
to study fundamental properties of Quantum Mechanics (and Electrodynamics).

I. Introduc~ao
A tomos de Rydberg s~ao atomos que possuem o
numero qu^antico principal, n, muito grande. Uma denic~ao de qu~ao grande n deve ser para o atomo ser considerado de Rydberg n~ao existe, mas para ns praticos
n  15 e bastante satisfatorio. Estes atomos possuem
propriedades bastante incomuns: por exemplo, eles podem ser mais de 10 mil vezes maiores que um atomo
no estado fundamental; sua vida media pode vir a ser
maior que 1 ms.
Os atomos de Rydberg podem ser usados para uma

serie de aplicac~oes. Suas grandes dimens~oes implicam
em um grande momento de dipolo, o que permite que
os atomos sejam utilizados para estudos de interac~oes
at^omicas com campos eletromagneticos [1]. Seu grande
numero qu^antico principal permite explorar o princpio
de correspond^encia, o que traz informaco~es sobre a
transic~ao entre a fsica qu^antica e a classica [2, 3]. Em
espectroscopia, os grandes momentos de dipolo permitem investigar transic~oes de varios fotons, por exemplo.
As sec~oes de choque obtidas em experimentos de colis~oes tambem s~ao muito superiores as comumente obtidas devido as dimens~oes do atomo [4]. Os atomos
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de Rydberg podem ser usados para se estudar eletrodin^amica qu^antica de cavidade, estados n~ao-classicos do
campo eletromagnetico [5] e ate (proposto mais recentemente) fen^omenos exoticos como teleportac~ao [6].
No presente trabalho, sera visto o uso de atomos
de Rydberg para a explorac~ao de problemas basicos
de mec^anica qu^antica. Para isso, nos concentraremos em duas de suas importantes aplicac~oes: o estudo
da transic~ao da mec^anica qu^antica para a mec^anica
classica e tambem a investigac~ao entre estes atomos e
o campo eletromagnetico.

II. Propriedades Gerais, Produc~ao e Detecc~ao
Embora seja possvel preparar estados de Rydberg do atomo de hidrog^enio, por raz~oes de aplicac~oes
praticas, estaremos considerando aqui, de modo geral, atomos alcalinos. Tendo em vista que o numero
qu^antico principal de um atomo de Rydberg e muito
elevado, o eletron mais externo passara a maior parte do
tempo muito afastado do nucleo e dos outros eletrons.
O que ele \v^e", portanto, e o nucleo de carga Z blindado por Z-1 eletrons. Isso faz com que ele sinta um
potencial que se assemelha muito ao de um atomo de
hidrog^enio. Para se ter ideia, lembramos que os autovalores do hidrog^enio s~ao dados pela formula de Rydberg:
En = ;R=n2, onde R e uma constante que vale 13,6 eV.
No caso dos atomos de Rydberg (alcalinos), a energia
sera basicamente a mesma:
Enl = (n;;R' ) = ;R'2 :
(1)
n
l
A diferenca com o hidrog^enio aparece em dois fatores: ao inves de R, temos R', que e a constante exposta
anteriormente, porem levando em conta a massa reduzida do eletron; e ao inves do numero qu^antico principal
n, ha um numero qu^antico efetivo n = n ; l . Sem entrar em maiores detalhes, o termo l , conhecido como
defeito qu^antico, esta relacionado ao fato de que quando
o eletron passa proximo ao nucleo, ele sente a interac~ao
com os outros eletrons e com o nucleo de carga Z. Isso
faz com que sua func~ao de onda sofra uma mudanca
de fase que sera igual a l . O defeito qu^antico so sera
realmente signi cativo para estados de l  0 pois, nestes casos, a func~ao de onda pode ter valor apreciavel
1

91
proximo ao nucleo. No que se segue, iremos desprezar l , o que n~ao e uma aproximac~ao ruim visto que l
vale no maximo algumas unidades [1], o que e pequeno
quando n  100, por exemplo.
Outra propriedade interessante e o raio at^omico.
Sabe-se dos cursos de introduc~ao a fsica qu^antica [7]
que o raio at^omico medio de um atomo de hidrog^enio e
dado aproximadamente por:
r = n2 a0 ;

(2)

onde a0 = 0; 5  10;10 m. Para n = 100, o atomo tera
uma dimens~ao de cerca de 1 m, ou seja, da ordem de
10 mil vezes maior que o atomo no estado fundamental.
O momento de dipolo de transic~ao entre dois estados de Rydberg n ! n ; 1 sera dado aproximadamente
por:
d = n2 ea0 ;

(3)

o que mostra que os atomos de Rydberg interagem
fortemente com campos eletromagneticos. E possvel
ate mesmo que estes elevados momentos de dipolo possam ser aproveitados em experimentos que procuram
evid^encias para a exist^encia de momentos de dipolo permanentes em atomos [8].
Uma classe especial de atomos de Rydberg e a de
\atomos circulares", em que o momento angular orbital l e sua projec~ao no eixo z, m t^em valores maximos:
m = l = n ; 1. Se nos recordarmos de uma das regras
de selec~ao de dipolo eletrico l = 1, vemos que esses
estados so podem se acoplar aos estados circulares imediatamente superiores (n + 1) ou inferiores (n ; 1)1.
Essa propriedade possui consequ^encias muito importantes nos tempos de vida dos estados circulares. Por
exemplo, um atomo circular com n  50 tera um tempo
de vida de cerca de 30 ms (o tempo de vida ira como n5).
Compare este valor com os cerca de 10;8 s de tempo
de vida de um atomo comum no estado fundamental (e
mesmo com os tempos de vida de cerca de 10;5 s de
estados de Rydberg com momentos angulares proximos
de 0).
Os atomos de Rydberg s~ao produzidos normalmente
em um feixe at^omico ou celula de vapor. Os atomos partem do estado fundamental (ou, as vezes, de um estado

A rigor, ha tambem um acoplamento com estados de mesmo numero qu^antico principal mas ele e bem inferior.
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metaestavel) e, na grande maioria dos trabalhos realizados, s~ao excitados por um ou mais fotons atraves do uso
de lasers. Em alguns casos, pode-se usar a captura de
dois fotons de mesma frequ^encia, o que e extremamente
conveniente por requerer apenas um laser.
A detecc~ao se da normalmente atraves de ionizac~ao
em campo eletrico. Aplica-se um campo eletrico que
seja capaz de ionizar o atomo (cerca de 5 kV/cm para
n  30), e os ons (ou eletrons) s~ao detectados com detectores de ons (ou multiplicadores de eletrons). Este
metodo de detecc~ao e seletivo, ou seja, ele permite conhecer e ate selecionar o estado do atomo detectado [1].
Vale agora levantar a seguinte pergunta: geralmente
os atomos de Rydberg estudados tem n entre 20 e 100.
Por que n~ao se usam atomos de n maior? Ha dois fatores limitantes: i) quanto maior n, menor o campo
eletrico necessario para ionizar o atomo (o efeito vai
com n;4) e ca cada vez mais difcil blindar os atomos
de campos t~ao t^enues; ii) a sec~ao de choque geometrica
aumenta com n4 e as colis~oes comecam a di cultar a
obtenc~ao de resultados experimentais (no caso de experi^encias em celula de vapor). Mesmo assim, o recorde de atomos de Rydberg em laboratorio e bastante
impressionante (n = 290) [9] e em astronomia ja se observou ate n  700 para o carbono [10].
Antes de passarmos a proxima sec~ao, vale mencionar que ha alguns artigos introdutorios sobre atomos
de Rydberg bastante interessantes. Dentre eles, destacamos dois trabalhos de Kleppner de nvel elementar [10, 11]. Uma introduc~ao um pouco mais avancada
aparece na ref. [1]. Finalmente, a ref. [12] possui uma
serie de artigos sobre atomos de Rydberg que continuam sendo relevantes, apesar de terem mais de uma
decada de exist^encia.

III. A tomos de Rydberg e o Limite Classico da
Mec^anica Qu^antica
Por mais de 300 anos, a fsica p^ode descrever e explicar fen^omenos naturais atraves da teoria atualmente
conhecida como mec^anica classica. Com ela, por exemplo, pode-se determinar a trajetoria e o perodo de revoluc~ao de um planeta ao redor do sol | desde que se
conheca, obviamente, a forca gravitacional.
Entre o m do sec. XIX e o incio do sec. XX,
veri cou-se que os atomos que constituam a materia

eram formados por partculas carregadas eletricamente.
Como cou demonstrado por Rutherford, as partculas
positivas residiam no centro quase pontual do atomos
e, ao redor delas, encontravam-se os eletrons de carga
negativa. Uma breve introduc~ao a historia da teoria
at^omica pode ser encontrada em qualquer livro de introduc~ao a fsica qu^antica (veja, por exemplo, a ref. [7]).
Para o presente trabalho basta ressaltar um ponto importante: devido ao fato de que a forca de atraca~o entre
as cargas cai como 1=r2 (da mesma forma que a forca
gravitacional) esperava-se a princpio que um modelo
planetario se aplicasse aos atomos. Isto e, num atomo
de hidrog^enio, por exemplo, o eletron giraria em torno
do nucleo numa trajetoria elptica como previsto por
Kepler para os planetas.
No entanto, este modelo esbarra em algumas di culdades importantes. Entre elas, a principal esta relacionada ao fato de que, de acordo com a fsica classica,
partculas aceleradas irradiam. A pot^encia irradiada
por uma carga e e acelerac~ao a, e dada pela formula
de Larmor: P = 1=(40)  2e2 a2 =3c3. Para o atomo
de hidrog^enio, assumindo que a = !2 r, ~! = 13; 6 eV e
r  a0 = 0; 510;10 m, obtem-se P = 3; 210;9 W (ou
2  1010 eV/s). Se assumirmos que o eletron mantem
esta acelerac~ao a medida em que \cai" para o centro
do atomo, ele ira perder seus 13,6 eV em cerca de
10;9 s, quando ent~ao o atomo deve se encontrar inteiramente colapsado no nucleo. De fato, uma estimativa
que leva em conta o aumenta da acelerac~ao a medida
em que o eletron se aproxima do nucleo da o valor ainda
mais drastico de 10;12 s para o tempo de sobrevida do
atomo [7]. O simples fato de nos existirmos por tempos
muito mais longos que esse demonstra que o modelo
planetario do atomo e falho.
O problema do colapso at^omico foi solucionado parcialmente por Bohr. Ele criou um modelo em que os
eletrons so poderiam orbitar o nucleo em determinadas
trajetorias de momento angular espec co (quantizado).
Isso forcava os atomos a permanecerem estaveis, mas
n~ao explicava a motivac~ao fsica deste comportamento.
Foi somente com o advento da Mec^anica Qu^antica
nos anos 20 que se obteve uma vis~ao mais consistente
do atomo. Dentre varios pontos importantes da teoria
qu^antica, ressaltamos dois aspectos que ser~ao abordados mais a fundo neste trabalho:
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i) o modelo qu^antico praticamente aboliu o conceito de
trajetoria2 . Ou seja, n~ao faz mais sentido pensar no
eletron como girando ao redor do nucleo. Ao contrario,
o eletron e descrito em um formalismo analogo ao da
mec^anica ondulatoria somado a um importante postulado. Ele diz que o quadrado da amplitude de onda
| ou func~ao de onda | associada a um eletron num
atomo, por exemplo, determina a probabilidade de se
encontrar este eletron em uma dada posic~ao. E como
se o eletron | ao inves de estar girando ao redor do
nucleo, como no modelo planetario | estivesse espalhado pelo atomo preenchendo o espaco mais em um
lugar ou outro de acordo com o valor do modulo ao
quadrado de sua func~ao de onda;
ii) devido ao carater ondulatorio da mec^anica qu^antica,
ao se realizarem medidas, nem sempre e possvel se obter resultados de precis~ao arbitraria da grandeza em
quest~ao. Por exemplo, ao medirmos a posic~ao e o momento de um eletron num atomo, o produto entre a
incerteza na posic~ao x e a incerteza no momento p
deve obedecer a inequac~ao: xp  ~=2. Este efeito
e denominado Princpio da Incerteza e foi introduzido
por Heisenberg.
Finalmente, vale ressaltar um ponto importante comum a qualquer teoria cient ca de sucesso. Quando
novos efeitos s~ao descobertos que requerem a concepc~ao
de modelos mais elaborados da natureza, sempre se
deve tomar cuidado para que as novas teorias contenham de alguma forma os modelos anteriores como casos limite. Por exemplo, as transformac~oes de Lorentz,
que aparecem na teoria da relatividade, remetem-nos
as transformac~oes n~ao-relativistas de Galileu no limite
de baixas velocidades (v  c). Da mesma maneira,
deve haver um limite classico para a teoria qu^antica.
Esta hipotese cou conhecida como princpio de correspond^encia.
Segundo este princpio, os resultados da teoria
qu^antica devem tender aos resultados classicos quando
o numero qu^antico que descreve o sistema for su cientemente grande3 . Assim, no caso at^omico, os atomos altamente excitados (n  1) devem trazer consigo caractersticas que lembrem o mundo classico. E exatamente
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este o motivo de se esperar que atomos de Rydberg tragam alguma indicac~ao do que ocorre na transica~o da
fsica qu^antica para a classica.
Como ilustrac~ao, pode-se comparar a previs~ao
qu^antica da frequ^encia da luz emitida por um atomo
de hidrog^enio em uma transic~ao n ! n ; 1 com a previs~ao classica. Podemos obter o que a teoria classica
prev^e igualando a forca centrfuga a forca de atraca~o
eletrica de forma que:
1 e2 = mv2 :
40 r2
r

(4)

Assume-se tambem que o momento angular seja um
multiplo de ~: mvr = n~. Com isso, pode-se calcular a
frequ^encia de oscilac~ao do eletron, que deve ser igual a
frequ^encia da luz emitida. Obtem-se:
 
v = 1 me4 2 :
cl = 2r
(5)
40 4~3 n3
Ja a teoria qu^antica prev^e [7]:

 1  me4  1

1
v
cl = 2r = 4 4~3 (n ; 1)2 ; n2 : (6)
0
Em primeira aproximac~ao, quando n ! 1 a express~ao entre colchetes vai a 2=n3, em acordo com a
previs~ao classica e, portanto, com o princpio de correspond^encia. Na realidade, o que ocorre e que o intervalo
entre os nveis de energia, que s~ao discretos segundo
a mec^anica qu^antica, passa a ser t~ao pequeno que ca
difcil distinguir do caso em que os nveis s~ao contnuos,
como seria de se esperar da mec^anica classica.
Antes de prosseguirmos, vale discutir uma sutileza
que deve se levar em conta quando se trata do princpio
de correspond^encia e que muitas vezes passa desapercebida. No caso classico, o conceito de trajetoria e
tambem o fato de se poder realizar medidas com precis~ao arbitraria est~ao presentes. Portanto, se queremos
obter um limite classico da teoria qu^antica do atomo,
as duas caractersticas mencionadas devem, de alguma
forma, voltar a tona. Ou seja, n~ao basta que os resultados numericos se aproximem. E tambem necessario

2 Feynman introduziu uma vis~
ao alternativa da Mec^anica Qu^antica, onde integrais de caminho trazem de volta a gura da trajetoria. No entanto, a trajetoria de Feynman, que vem associada a uma probabilidade, e conceitualmente diferente da trajetoria classica
(determinista).
3E
 tambem comum utilizar ~ ! 0 como o limite classico. Este limite, apesar de matematicamente analogo a ! 1, n~ao contem o
mesmo signi cado fsico. De fato, e de se perguntar se o limite ~ ! 0 tem qualquer signi cado fsico, visto que ~ e uma constante.
n
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que se possa atribuir uma trajetoria ao eletron para
n su cientemente grande. Alem disso, o produto das
incertezas tambem deve tomar o valor mais proximo
possvel de zero neste caso.
Com a ajuda da tecnologia de lasers sintonizaveis
e de pulsos curtos, foi possvel, a partir da decada de
80, realizar-se experimentos que usam atomos de Rydberg com o proposito de elucidar esta transic~ao entre a
mec^anica qu^antica e a fsica classica. Passamos agora
a descric~ao de alguns destes experimentos e seus resultados.
Os dois primeiros trabalhos que exploraram mais
explicitamente os limites classicos de um atomo foram
o do holand^es van den Linden van den Heuvell e colaboradores [2] e o de Stroud e colaboradores [3] da
Universidade de Rochester nos EUA. Ambos usaram
pulsos curtos de laser para explorar o princpio da correspond^encia com o auxlio de estados de Rydberg a
partir de feixes de atomos alcalinos. Por exemplo, na
experi^encia de Stroud [3], um feixe de potassio foi utilizado e os atomos eram excitados atraves da captura de
dois fotons para estados de Rydberg. Eram utilizados
pulsos curtos de laser (25 ps) para excitar os atomos ate
n = 85. Utiliza-se pulsos curtos para que a largura de
banda do laser seja su cientemente grande para excitar
mais de um estado (no caso, n = 5). Isso aumenta
a localizac~ao do pacote de ondas criado, entre outros
efeitos.
No entanto, o pacote de ondas formado sera bem
localizado apenas na direc~ao radial. Ao inves de uma
elipse de Kepler, como seria de se esperar da fsica
classica, havera uma casca esferica oscilando na direc~ao
do raio (Fig. 1). E como se houvesse um conjunto de
partculas classicas, cada uma viajando numa elipse,
mas com as direc~oes das elipses distribudas ao longo
de todas as direc~oes do espaco [3].
Apos se criar o pacote de ondas radial e deixa-lo
oscilar por um certo tempo, a posic~ao do pacote e vericada atraves de um feixe de prova. Este feixe e outro
pulso curto que, ao ser absorvido, ioniza o atomo e permite sua detecc~ao atraves de um contador de ons. A
taxa de absorc~ao do feixe de prova e tanto maior quanto
mais proximo do nucleo estiver o pacote. A raz~ao para
isso e simples: a corrente eletr^onica J = ev sera maior
onde a velocidade v do pacote for maior. Por sua vez,
a velocidade do eletron e maior no seu perigeu, ponto

em que o pacote esta mais proximo do nucleo, e menor
no ponto oposto, o apogeu. A taxa de absorca~o, dada
por J:E, onde E e o campo eletrico do laser de prova,
sera ent~ao tambem maior no perigeu. Com isso, podese determinar a posic~ao do pacote atraves do sinal do
contador de ons: quanto maior o sinal, mais proximo
do nucleo estara o pacote. Ao se variar o intervalo de
tempo entre o primeiro pulso (excitac~ao ao estado de
Rydberg) e o segundo (pulso de prova), pode-se explorar a \trajetoria" do pacote de onda.

Figura 1. Simulac~ao da evoluc~ao de um pacote de ondas
de n = 85. Em (a), o pacote acaba de ser formado. Em
(b), passou-se um quarto do perodo classico de revoluc~ao.
Finalmente, em (c), o pacote atingiu o apogeu (raio de
8000 a0 ) apos um tempo de metade do perodo classico.
Extrado da ref. [3].

Os resultados do experimento da ref. [3] aparecem
na Fig. 2. Pode-se observar que ha um maximo quando
o intervalo entre o pulso de excitac~ao e o pulso de prova
e zero. Isto signi ca que o pacote de onda esta inicialmente no centro do atomo. Depois, o sinal diminui
e cresce novamente a cerca de 107 ps de intervalo, indicando que houve uma oscilac~ao do pacote ate uma
certa dist^ancia e depois novamente de volta ao nucleo.
Apos 214 ps do pulso de excitac~ao, o maximo se repete. O interessante e que a teoria classica prediz que
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o perodo de revoluc~ao seria de 107 ps, em excelente
acordo com a observac~ao experimental. Outro fato interessante e que nos pontos de apogeu, a localizac~ao do
pacote e tal que o produto das incertezas pr r difere de ~=2 por apenas alguns porcentos4 [2]. Ou seja,
a primeira vista, parece que foram fabricados atomos
genuinamente classicos.

Figura 2. Resultados experimentais obtidos por Stroud e
colaboradores [3]. O pacote de ondas oscila com perodo
proximo ao perodo classico de revoluc~ao (107 ps). Note
que o pacote encontra-se inicialmente (t = 0) proximo ao
nucleo. A curva solida e o resultado de um calculo teorico.

Entretanto, ao analisarmos mais cuidadosamente a
Fig. 2, vemos que tanto os pontos experimentais quanto
a curva solida (resultado de um modelo teorico) decrescem com o tempo. Este fato esta relacionado a um
importante efeito qu^antico: a dispers~ao do pacote de
ondas. Esta dispers~ao ocorre devido a diferenca na separaca~o em energia dos diversos nveis envolvidos. Se
a separac~ao em energia fosse constante (como no caso
do oscilador harm^onico), todo o pacote de onda viajaria a mesma velocidade e n~ao haveria dispers~ao. No
caso de atomos de Rydberg, a separac~ao cai com 1=n4
e, apesar de bastante pequena para n  100, ainda e
a responsavel por provocar a dispers~ao do pacote que
gera o decaimento da intensidade dos picos (Fig. 2). O
fato de que os pontos experimentais caem mais rapidamente que o previsto (curva solida) ocorre devido a
utuac~oes na frequ^encia do laser que n~ao estavam includas no modelo.
A situac~ao portanto e, ate certo ponto, paradoxal.
O mesmo sistema que demonstra comportamento tipicamente classico, mostra simultaneamente algumas
4
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propriedades do mundo qu^antico. Isso indica que o
princpio de correspond^encia e mais complexo do que se
pode esperar a priori. Para tentar tornar mais clara esta
quest~ao, Carlos Stroud e seu grupo realizaram novos experimentos que enfatizaram o comportamento qu^antico
exposto acima.

Figura 3. Resultados teoricos da evoluc~ao de um pacote
de ondas com o tempo. Apos algumas oscilaco~es, a dispers~ao e t~ao grande que n~ao se pode mais observar o movimento periodico. Entra-se ent~ao num regime qu^antico, ja
que a fsica classica n~ao prev^e este comportamento. Apos
um certo tempo (t  0; 7 ns), aparece novamente um movimento periodico, cuja frequ^encia e o dobro da anterior (que
pode ser entendido como se o pacote de ondas estivesse dividido em dois). Finalmente, a ponta do pacote de ondas
da uma volta em si mesma e o movimento periodico (com
perodo igual ao inicial) ressurge (\revival"). Extrado da
ref. [14].

Mantendo basicamente o mesmo metodo experimental que o da ref. [3], mas com algumas implementac~oes tecnicas, Yeazell, Mallalieu e Stroud [13, 14]
foram capazes de observar um numero muito maior de
oscilac~oes do pacote de ondas radial. Eles obtiveram resultados experimentais semelhantes ao previsto por um
modelo teorico que consiste na soluc~ao da equac~ao de
Schrodinger para os diversos nveis envolvidos (Fig. 3).
Note que o produto das incertezas e mnimo no apogeu,
onde o pacote e melhor localizado, mas cresce no perigeu e, portanto, esta diretamente correlacionado com
a posic~ao radial do pacote. Veri ca-se que o atomo
inicialmente oscila com o perodo classico de revoluc~ao
(cerca de 50 ps, neste caso). Nas primeiras oscilac~oes,
os atomos no perigeu apresentam um mnimo para o
produto de incertezas que esta proximo do limite previsto pela Mec^anica Qu^antica. a medida que o intervalo

No perigeu, entretanto, a incerteza aumenta pois o potencial diverge devido a depend^encia com 1 .
=r
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de tempo aumenta, o mnimo comeca a ser consideravelmente maior. Este efeito e devido a dispers~ao do
pacote, conforme explicado acima.
Apos algumas oscilac~oes, a dispers~ao e t~ao grande
que o pacote cobre todo o espaco entre perigeu e apogeu
e ca difcil distinguir qualquer movimento periodico.
A partir da, o atomo comeca a demonstrar mais claramente suas caractersticas n~ao-classicas. Basicamente,
o que ocorre e que conforme se dispersa, a ponta do pacote de onda | que viaja mais velozmente | comeca
a alcancar o rabo | que viaja mais lentamente | e
gera efeitos de interfer^encia, caracterstica tipicamente
qu^antica. De fato, para certos tempos, o pacote chega
a se dividir em dois e o perodo de revoluc~ao cai pela
metade (a frequ^encia dobra), como pode se observar na
Fig. 3, proximo a 400 ps. Mais tarde, a parte rapida
do pacote de ondas da uma volta completa ao redor
da porc~ao mais lenta e o pacote volta a parecer com
o que era antes. Com isso, o comportamento classico
\renasce". Este renascimento (ou \revival") e uma assinatura clara de que ha processos qu^anticos envolvidos,
ja que a fsica classica n~ao prev^e qualquer efeito deste
tipo.
Mais recentemente, foi realizado um experimento
em que um atomo de Rydberg era usado de forma
analoga a um interfer^ometro de Young (interfer^ometro
de duas fendas) [15]. Mas, ao inves da luz, era o eletron
quem sofria a interfer^encia. Nesta experi^encia, ao inves
de um pacote de ondas, eram criados dois pacotes com
um intervalo de tempo arbitrario entre eles (diferenca
de fase arbitraria). Isso era feito atraves de dois pulsos
de excitac~ao | ao inves de um unico pulso. Caso n~ao
houvesse dispers~ao, os dois pacotes de ondas oscilariam
em trajetorias de Kepler inde nidamente sem interferir entre si. Como vimos, no entanto, ha dispers~ao e
isso faz com que porc~oes dos dois pacotes ocupem, num
certo tempo, o mesmo local no espaco e sofram interfer^encia.
Concluindo esta sec~ao, vimos que os atomos de Rydberg podem ser usados para esclarecer como ocorre
a transic~ao entre o mundo qu^antico e o classico. Em
particular, os experimentos descritos acima mostraram
que o princpio de correspond^encia e muito mais sutil e
rico do que se poderia pensar a priori.
Os resultados de algumas das experi^encias discutidas s~ao apresentados em nvel elementar na ref. [16],

que e uma excelente introduc~ao ao assunto. Uma vis~ao
do uso de atomos de Rydberg diferente da que foi exposta para se explorar o princpio de correspond^encia
aparece na ref. [17].

IV. Interac~ao de tomos de Rydberg com o
Campo Eletromagnetico
Trataremos nesta sec~ao da interac~ao de atomos de
Rydberg com o Campo Eletromagnetico. Esta talvez
seja uma das aplicac~oes mais \populares" de atomos em
estados de Rydberg. Trata-se de explorar duas das propriedades mais importantes que estes estados at^omicos
possuem: os elevados dipolos eletricos de transica~o e os
tempos de vida consideravelmente maiores que aqueles de estados pouco excitados. Podemos visualizar
esses atomos como grandes \antenas", extremamente
sensveis a campos eletricos externos. Veremos aqui
como esses atomos s~ao usados para estudar a interac~ao
entre a radiac~ao e a materia. Inicialmente, consideraremos um campo eletrico estatico (DC). Em seguida,
passaremos a campos oscilantes e o domnio chamado
de Eletrodin^amica Qu^antica em Cavidades (CQED, de
Cavity Quantum Electrodynamics). Nesse domnio,
atomos de Rydberg s~ao usados para estudar propriedades fundamentais da radiac~ao e tambem para ilustrar
princpios basicos da Mec^anica Qu^antica.


IV.1 Atomos
de Rydberg em Campos Estaticos
Em cursos introdutorios de Mec^anica Qu^antica,
comecamos o estudo do atomo pelo sistema mais simples possvel: o atomo de Hidrog^enio. O sistema e descrito por um Hamiltoniano que leva em consideraca~o
o movimento livre do eletron e sua interac~ao coulombiana com o proton no nucleo. Embora a quest~ao n~ao seja
t~ao simples assim, e um dos unicos problema que podem ser resolvidos exatamente em Mec^anica Qu^antica.
Por isso, um assunto muito importante que e estudado
em seguida trata de aproximac~oes e se chama a Teoria das Perturbac~oes (estacionarias ou dependentes do
tempo). Como um dos primeiros exemplos de aplicaca~o
dessa teoria, estudamos o atomo em presenca de um
campo eletrico externo, o chamado efeito Stark. A
magnitude dessa perturbac~ao, que modi ca a energia
do estado at^omico, depende do dipolo de transic~ao do
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atomo. Para estados de Rydberg, portanto, e um efeito
muito importante.
Recentemente, um grupo de pesquisa dos Estados Unidos usou essa propriedade para \mapear" um
campo eletrico [18]. O princpio e bastante simples e
consiste em medidas espectroscopicas usando atomos de
Rydberg. Um feixe at^omico atravessa uma regi~ao em
que se quer medir o campo eletrico. Uma fonte de luz
induz transic~oes entre estados de Rydberg nessa regi~ao.
Em seguida, os atomos penetram em um detector onde
s~ao ionizados em um campo eletrico intenso. E possvel
saber em que estado o atomo se encontrava em func~ao
da amplitude do campo eletrico necessario para ionizalo. Ao se variar a frequ^encia da fonte de luz, a frac~ao
de atomos que sofre a transic~ao e modi cada. Mede-se,
assim, a frequ^encia de transic~ao entre os estados de Rydberg e a largura de linha correspondente. O efeito do
campo eletrico, como vimos, e de deslocar os nveis de
energia at^omicos. Esse deslocamento e diferente dependendo do estado em que se encontra o atomo. Em particular, a frequ^encia da transic~ao entre os estados de Rydberg e modi cada pelo campo eletrico. Portanto, uma
medida da frequ^encia de transic~ao permite conhecer o
campo eletrico. Essa frequ^encia e conhecida com uma
certa precis~ao, o que esta associado a largura de linha.
Se o campo eletrico nao for homog^eneo, ele sera responsavel por um alargamento da linha at^omica. Como
os atomos de Rydberg s~ao extremamente sensveis a
campos externos, podemos conhecer o valor do campo
e seu grau de homogeneidade com grande precis~ao.
A descric~ao que foi feita aqui revela o princpio para
\mapear" o campo eletrico. O que foi feito na realidade [18], difere um pouco desta descric~ao. Experimentalmente, a maior diferenca reside no fato de que eles
variam o campo eletrico ao inves de variar a frequ^encia
do laser. Os dois procedimentos s~ao equivalentes pois,
ao se variar o campo mantendo a frequ^encia do laser
xa, a energia dos estados de Rydberg ira variar, fazendo com que estados diferentes entram e saiam de
resson^ancia com o laser. Esta tecnica apresenta a vantagem de se poder trabalhar com um laser de HeNe,
de frequ^encia xa e muito bem determinada. Finalmente, e bom salientar que o efeito Stark e um problema bem mais complicado para atomos alcalinos do
que para o atomo de Hidrog^enio (na experi^encia, eles
usam Li e excitam estados com n = 15). Uma teoria
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recente foi desenvolvida para este problema [19, 20, 21]
e e diretamente usada para tratar os dados deste experimento [18].

IV.2 Eletrodin^amica Qu^antica em Cavidades
Ja dissemos que os atomos de Rydberg se comportam como grandes \antenas" em sua interaca~o com
campos eletromagneticos. Acabamos de ver um exemplo de aplicac~ao dessa interac~ao com campos estaticos.
Mas, como sabemos, antenas s~ao normalmente utilizadas com campos oscilantes... Veremos agora como
essa interac~ao pode ser usada para estudar propriedades qu^anticas fundamentais da radiac~ao assim como
para ilustrar propriedades basicas da propria Mec^anica
Qu^antica.
A Eletrodin^amica Qu^antica em Cavidades [22, 23,
24] tem como objetivo o estudo da interac~ao entre a
radiac~ao e a materia em seu nvel mais fundamental.
Apenas para registro, ha dois domnios de atuaca~o: experi^encias no domnio otico (luz com comprimento de
onda proximo ao visvel), usando nveis at^omicos pouco
excitados [25, 26] e experi^encias usando atomos de Rydberg e cavidades micro-onda (com frequ^encias de resson^ancia tipicamente entre 20 e 60 GHz). So trataremos
aqui das experi^encias com atomos de Rydberg.

Figura 4. Esquema experimental tpico de uma experi^encia
de Eletrodin^amica Qu^antica em Cavidades usando atomos
de Rydberg.

O dispositivo experimental tpico para experi^encias
com atomos de Rydberg e cavidades micro-onda esta
esquematizado na Fig. 4. Um feixe de atomos atravessa uma regi~ao de interac~ao com lasers que excitam
os estados at^omicos de interesse (tipicamente n entre 30
e 60) e, em seguida, penetra na cavidade onde interage
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com o campo. Finalmente, os atomos entram em um
condensador onde e aplicado um campo eletrico intenso
que os ioniza e permite detectar de maneira seletiva o
estado at^omico.
Varias experi^encias foram realizadas a partir de meados dos anos 80 por grupos dos EUA, Alemanha e
Franca. No princpio, se tratava de modi car as propriedades radiativas de atomos. Mudando a densidade
de modos do campo (a introduc~ao das paredes metalicas
da cavidade modi ca as condic~oes de contorno para o
campo eletromagnetico), foi possvel aumentar a taxa
de emiss~ao espont^anea assim como inibi-la signi cativamente [27, 28, 29, 30]. Essas experi^encias se realizaram em condic~oes de acoplamento atomo { campo
relativamente fraco. Estaremos mais interessados aqui
no regime de acoplamento forte em que, em particular,
a emiss~ao espont^anea pode ser reversvel (as chamadas
oscilac~oes de Rabi no vacuo) [31]. O atomo pode trocar
energia com o campo de maneira periodica. Os primeiros efeitos a serem demonstrados nesse regime estavam
relacionados a propriedades de emiss~ao dos atomos dentro de uma cavidade ressonante. O chamado micromaser e um excelente exemplo. O maser, como o laser,
e um dispositivo em que radiac~ao com frequ^encia de
micro-ondas (no caso do laser, a frequ^encia e otica)
e emitida de maneira coerente. No caso do micromaser [32, 33], essa emiss~ao e possvel com apenas um
atomo de cada vez na cavidade! Isso se deve exatamente
ao regime de acoplamento forte entre atomos e campo.
Os atomos atravessam a cavidade e podem absorver
e/ou emitir fotons, modi cando o campo presente. O
estado at^omico e detectado em seguida e fornece informac~ao sobre o estado do campo dentro da cavidade.
Aqui e importante ressaltar uma outra propriedade de
atomos de Rydberg essencial para o funcionamento dessas experi^encias: os longos tempos de vida. Com efeito,
se os tempos de vida n~ao fossem longos, o atomo teria uma probabilidade n~ao desprezvel de mudar de estado no trajeto entre a cavidade e a detecc~ao. Evidentemente, como o conhecimento do estado do atomo
fornece a informac~ao sobre o campo, isso prejudicaria
qualquer medida.

IV.2.1 Medida QND do Numero de Fotons dentro da Cavidade
A partir do incio dos anos 90, novas experi^encias

foram propostas em CQED usando a interac~ao n~aoressonante entre atomos e campo ao inves da interac~ao
ressonante. O que se ganha com isso? Suponhamos
que nossa intenc~ao seja a de medir o numero de fotons
dentro de uma cavidade. Poderamos, em princpio,
enviar um feixe de atomos cuja frequ^encia de transic~ao
fosse exatamente igual a frequ^encia do modo da cavidade. Se a cavidade estivesse inicialmente vazia (vacuo)
e os atomos fossem enviados sempre no estado excitado
da transic~ao, ao detectarmos cada atomo saberamos
sempre quantos fotons foram deixados na cavidade. O
problema que se coloca e: o que ocorre se deixarmos
de detectar um atomo? Evidentemente, perdemos a
informac~ao sobre o numero de fotons! Experimentalmente, os detectores at^omicos n~ao s~ao 100% e cientes...
Claramente, esse n~ao e o melhor metodo para realizar
a medida.
Consideremos agora a interac~ao n~ao-ressonante. Se
a frequ^encia de transic~ao at^omica for diferente da
frequ^encia do campo, os atomos n~ao podem nem emitir
nem absorver fotons dentro da cavidade. Com isso, eles
n~ao modi cam aquela propriedade (numero de fotons)
do campo que queremos medir. Um ponto a favor. Sera
que eles interagem com o campo? A resposta e sim, ha
uma interac~ao dispersiva entre atomos e campo, cujo
efeito e de deslocar os nveis de energia at^omicos. Isso
lembra o efeito Stark? N~ao e sem raz~ao que esse efeito
e chamado de efeito Stark din^amico (AC). Como no
caso do efeito Stark DC, o deslocamento de energia e
proporcional a magnitude do campo. Ou seja, os deslocamentos dos nveis at^omicos variam linearmente com
o numero de fotons dentro da cavidade. Se for possvel
med-los, estaremos realizando uma medida do numero
de fotons! O problema esta cada vez mais proximo de
ser resolvido. Agora temos que descobrir como medir
um deslocamento de energia dentro da cavidade. Para
faz^e-lo, lembramos que a func~ao de onda at^omica tem
uma depend^encia temporal da forma e;Et=~ . Portanto
o deslocamento de energia dentro da cavidade introduz uma defasagem na func~ao de onda at^omica. Essa
defasagem n~ao precisa ser medida dentro da cavidade!
Basta montar um esquema interferometrico que sera
possvel med-la fora da cavidade [34]!
Podemos ressaltar aqui novamente a import^ancia
dos longos tempos de vida at^omicos. Como a me-
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dida se baseia na detecc~ao do estado at^omico, este n~ao
pode mudar devido a uma emiss~ao espont^anea. Por
outro lado, tambem e necessario que o campo sobreviva um tempo su ciente para que possamos realizar
a medida. Por isso, essas experi^encias s~ao realizadas
com cavidades de altssimo fator de qualidade, como
aquelas feitas de Niobio supercondutor, o que implica
trabalhar a baixssimas temperaturas (tipicamente, o
dispositivo experimental se encontra resfriado em um
criostato, a uma temperatura da ordem de 0.8 K). A
medida do numero de fotons ainda n~ao foi realizada
experimentalmente justamente por causa dessa ultima
condic~ao. Um grupo da Ecole Normale Superieure esta
bem proximo de faz^e-lo. Com uma cavidade de fator
de qualidade moderado (tempo de relaxac~ao do campo
inferior ao tempo de passagem de um unico atomo), foi
possvel demonstrar a sensibilidade do interfer^ometro.
O campo podia ser modi cado varias vezes durante a
passagem de um atomo (os atomos eram preparados
em estados de Rydberg circulares com n = 50). Com
isso, ao inves de medir o numero de fotons, era possvel
medir o numero medio de fotons. A sensibilidade do interfer^ometro e tal que foram medidos numeros medios
de fotons da ordem de 2/10 de foton [35]!
Voltemos novamente a situac~ao em que o campo relaxa muito lentamente. A medida do numero de fotons
e feita sem que haja emiss~ao ou absorc~ao dentro da
cavidade. Em primeiro lugar, e importante ressaltar
que, se um atomo n~ao e detectado, o numero de fotons
n~ao e modi cado. Portanto, so deixamos de adquirir
informac~ao com aquele atomo mas ainda e possvel conhecer o numero de fotons. Por outro lado, medidas
repetidas devem fornecer o mesmo resultado. Suponhamos que tenhamos realizado a medida e encontramos n fotons na cavidade. Ao repetirmos a medida
(antes que o campo possa relaxar), devemos encontrar
novamente n fotons. Isso e um exemplo de uma medida
QND (Quantum Non-Demolition), n~ao-destrutiva. Sabemos da Mec^anica Qu^antica que uma medida introduz
uma perturbac~ao no sistema. Nesse caso, a perturbac~ao
e introduzida na grandeza \complementar" ao numero
de fotons, a fase do campo.
Essa medida tambem ilustra alguns dos princpios
fundamentais da Mec^anica Qu^antica. A medida prepara o estado do sistema. Inicialmente, o campo pode
estar em um estado qualquer (um estado coerente, por
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exemplo). Apos a medida, o campo e projetado em um
estado de Fock. Isso e feito atraves de uma correlac~ao
n~ao-local entre os atomos e o campo, que sobrevive um
tempo longo apos ter cessado a interac~ao entre estes
(desde que os tempos de vida at^omicos e do campo
sejam longos o su ciente). Trata-se de uma situac~ao
semelhante ao paradoxo EPR [36]: realizamos uma medida sobre o atomo apos este ter deixado a cavidade
e imediatamente o campo e projetado em um estado
correspondente ao resultado da medida!
Este mesmo sistema experimental permite investigar a transic~ao entre o mundo qu^antico e o mundo
classico, como as experi^encias sobre o princpio da correspond^encia descritas acima. Sem entrar em detalhes,
a interac~ao entre atomos e campo pode ser usada para
preparar estados n~ao-classicos do campo, como uma superposic~ao qu^antica de estados coerentes [34] (quase
classicos). Esses estados v^em sendo chamados de estados \gato de Schrodinger" do campo, em analogia com
o famoso paradoxo de Schrodinger [37]. Schrodinger
imaginou uma situac~ao em que se poderia criar um estado que seria uma superposic~ao de dois estados de um
gato (vivo ou morto). Uma superposic~ao desses estados, como sabemos da Mec^anica Qu^antica n~ao signi ca
que o gato esta ou vivo ou morto: ha um termo de
interfer^encia! Mas nos n~ao vemos este tipo de superposic~ao no mundo classico! Por que? A resposta esta na
chamada descoer^encia: a coer^encia entre as duas componentes da superposic~ao decai em um tempo muito
mais curto do que o decaimento de cada componente.
Esse tempo e cada vez mais curto quanto mais macroscopico e o sistema. No caso de CQED, e possvel
estudar este tempo de descoer^encia em func~ao da intensidade media de cada componente da superposica~o, ou
seja, em func~ao do carater macroscopico de cada componente. Isto signi ca poder estudar \em tempo real"
a transic~ao de um estado qu^antico a um estado classico.

V. Conclus~ao
As aplicac~oes de atomos de Rydberg ao estudo de
propriedades qu^anticas s~ao extremamente numerosas,
como ja e possvel ver por aquelas que descrevemos
aqui. Evidentemente, n~ao as cobrimos todas. Um
exemplo claro de uma aplicac~ao extremamente interessante e a interac~ao de atomos de Rydberg com campos
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intensos. A pesquisa dessa interac~ao, que vem sendo
realizada de forma tanto teorica quanto experimental,
permite estudar o fen^omeno de Caos e, mais ainda, de
Caos qu^antico [38, 39].
No Brasil, ha um grupo experimental che ado pela
Profa . Sandra Vianna, na UFPe, que trabalha com
atomos em estados de Rydberg. No caso, s~ao experi^encias de otica N~ao-Linear, envolvendo estados de
Rydberg. Recentemente, esse grupo observou um efeito
de interfer^encia qu^antica no processo de mistura de quatro ondas com atomos de Rydberg [40].
Acreditamos que essa pequena introduca~o/revis~ao
sobre atomos de Rydberg tenha mostrado o quanto
trata-se de sistemas verdadeiramente excepcionais para
se fazer estudos fundamentais em Mec^anica Qu^antica.
Como vimos, paradoxalmente, embora estes atomos sejam uma das melhores aproximac~oes possveis de um
atomo \classico", eles permitem o estudo de fen^omenos
intrinsecamente qu^anticos. Mais do que isso, eles podem nos permitir aprender mais sobre onde se encontra a \fronteira" entre o mundo qu^antico e o mundo
classico (estudos do princpio de correspond^encia e de
descoer^encia).

Nota adicionada apos as provas: Desde a sub-

miss~ao deste artigo houve progressos signi cativos na
area de Eletrodin^amica Qu^antica em Cavidades. Em
particular, dois grupos conseguiram produzir estados
do tipo \gato de Schrodinger", sendo que um deles
realizou o que acreditamos ser a primeira medida de
descoer^encia qu^antica em um ambiente de dissipac~ao
totalmente controlada. Os leitores interessados devem
procurar as refer^encias citadas a seguir.
[41] M. Brune, E. Hagley, J. Dreyer, X. Ma^tre, A. Maali, C. Wunderlich, J.-M. Raimond e S. Haroche, Phys.
Rev. Lett. 77, 4887 (1996).
[42] C. Monroe, D. M. Meekhof, B. E. King e D. J.
Wineland, Science 272 1131 (1996).
[43] Comentarios na revista Science de 24 de Maio de
1996 e de 6 de Dezembro de 1996.
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