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Resumo: Esse artigo pretende utilizar a plataforma online da IBM chamada IBM 

Quantum Experience com o intuito de fazer simulações e experimentos a fim de 

complementar a compreensão de alguns fenômenos da mecânica quântica. Para 

mostrar que a plataforma é uma ferramenta muito útil pode-se fazer uso dela 

com a finalidade de averiguar a correspondência do comportamento do spin, sob 

efeito de campos magnéticos, esperado pela teoria da mecânica quântica com o 

comportamento de spins artificiais dos qubits nos chips supercondutores da IBM. 

Através de operadores unitários foi simulado o fenômeno de ressonância onde 

havia um campo magnético, mais forte, no eixo z e outro campo magnético, mais 

fraco, que rotaciona nos eixos x e y, o objetivo desse experimento é observar a 

dinâmica do spin desse sistema, ou seja, como o spin muda do estado “para 

cima” para o estado “para baixo”. Foi feito a medida da componente na direção 

z do spin para examinar seu comportamento, e fica evidente que as predições 

teóricas se confirmam, há um pequeno erro experimental causado pelo 

decaimento no sistema e eventuais erros sistemáticos devido à imprecisão 

experimental do valor desses campos atuando no sistema. Tendo em vista que 

muitas universidades públicas não possuem estruturas para fazer esse tipo de 

experimento em laboratório, a IBM Quantum Experience se mostra uma 

alternativa extremamente útil para que os graduandos possam fazer uso para 

simular e executar alguns experimentos com o fim de contribuir para a 

compreensão de alguns conceitos e investigar certos fenômenos da mecânica 

quântica. 
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