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Resumo

Partindo do experimento mental da fenda dupla com recuo, protagonista dos deba-
tes entre Einstein e Bohr, estudamos os principais passos que levaram a discussão da
complementaridade entre informação de caminho e visibilidade de interferência para
domínios onde cada quantidade é conhecida parcialmente. Procurando evidenciar as
estratégias que quantificam o conhecimento sobre os caminhos num interferômetro, res-
saltamos a existência de dois regimes da complementaridade. O primeiro regime, o qual
leva à formulação da dualidade Greenberger-Yasin, é baseado em estratégias preditivas.
Já o segundo, o qual leva à formulação da dualidade Englert-Greenberger-Yasin (EGY),
é baseado na retrodição do caminho através do resultado de uma medição sobre um
sistema auxiliar. Nesse segundo regime, acentuamos o ponto de que a descrição do sis-
tema auxiliar através de estados não ortogonais é o ingrediente essencial na derivação da
dualidade EGY. Dessa forma, o estudo quantitativo da complementaridade abre espaço
para uma relação estreita com as estratégias de discriminação de estados quânticos, o
que, por muito tempo, foi mencionado na literatura apenas de forma muito sutil. Além
disso, também estudamos trabalhos recentes, os quais fazem uso de um quantificador
de coerência e que dão passos importantes na obtenção de dualidades interferométricas
num cenário de múltiplos caminhos. Ao final, apresentamos uma forma preliminar de
generalização desses trabalhos considerando um interferômetro de três caminhos.



Abstract

Starting from the recoiling double slit gedanken experiment, protagonist of the debates
between Einstein and Bohr, we study the main steps that led to the discussion of the
complementarity between path information and interference visibility at intermediate
domains, where each quantity is partially known. Trying to highlight the strategies of
quantification of path knowledge, we emphasize the existence of two regimes of com-
plementarity. The first regime, which leads to the formulation of Greenberger-Yasin
duality, is based on predictive strategies. The second one, which leads to the formu-
lation of Englert-Greenberger-Yasin duality (EGY), is based on the retrodiction of the
path through the result of a measurement on an auxiliary system. In this second regime,
we stress the point that the description of the auxiliary system through nonorthogo-
nal quantum states is the essential ingredient in the derivation of EGY duality. Thus,
the quantitative study of complementarity opens space for a close relationship with the
strategies of discrimination of quantum states, which for a long time was mentioned
in the literature only in a very subtle way. In addition, we also study recent works,
which make use of a coherence quantifier and take important steps in obtaining inter-
ferometric dualities in a multipath scenario. At the end we present a preliminary form
of generalization of these works in a three-way interferometer.
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Introdução

Uma das curiosas consequências do formalismo da teoria quântica é a existência de ob-
serváveis físicos que são representados por operadores incompatíveis1 [1]. Por exemplo,
se dois observáveis 𝑂 e 𝑂′ são representados por �̂� e �̂�′, respectivamente, onde esses
são incompatíveis, uma sequência de medições de 𝑂, 𝑂′ e novamente 𝑂, pode (com
boa probabilidade) fornecer um resultado diferente daquele obtido na primeira medi-
ção. Essa incompatibilidade está associada a diversos fenômenos que não possuem um
análogo perfeito (ou sequer algum análogo) com aqueles descritos pela teoria clássica.
Dentre esses fenômenos, podemos destacar o steering presente no famoso “Paradoxo
EPR” [2], a não-localidade de Bell [3, 4], a contextualidade [5], os fenômenos quânticos
obedecendo as relações de incerteza de Heisenberg [6], e o mais importante para nós
neste trabalho, a complementaridade. A noção de complementaridade foi discutida ini-
cialmente, e principalmente, por Niels Bohr [7] e se tornou um dos temas centrais dos
debates entre ele e Albert Einstein. No que se refere aos fundamentos da teoria quântica,
a complementaridade representa uma ruptura de conceitos clássicos, evidenciando que
objetos no domínio quântico (fótons, elétrons, nêutrons, átomos, etc.) podem apresen-
tar propriedades que são mutuamente excludentes [8]. Portanto, não é possível exigir
que essas propriedades sejam conjuntamente observadas com a mesma precisão que
quando observadas separadamente. Dentre os observáveis que se comportam dessa ma-
neria, neste trabalho vamos discutir apenas a relação de complementaridade que surge
quando um sistema quântico interage com um interferômetro. Nesse caso, um aspecto
da complementaridade se manifesta entre a acessibilidade de informação de caminho e
a visibilidade de um padrão de interferência, para os quais podemos obter relações de
dualidade entre essas quantidades a partir dos resultados das medições.

Em sua forma primitiva, a complementaridade aparecia como um princípio que res-
1Enfatizamos a diferença entre observável físico, que supõe-se (via princípios filosóficos e modela-

gem típica do método científico) existir na natureza, e sua descrição por meio de operadores lineares:
incompatibilidade é uma propriedade matemática associada a alguns operadores; Observável físico é
qualquer quantidade mensurável que carrega a pretenção teórica de representar propriedades da natu-
reza. Curiosamente, em nível quântico, alguns observáveis físicos são bem representados por operadores
incompatíveis. Por motivos de economia, durante o texto não vamos explicitar essa diferença, mas esta
nota pretente deixar claro que as duas coisas não são sinônimas. Além disso, ressaltamos apenas aqui,
e brevemente, que o termo “observável físico” também será empregado com certo abuso de linguagem,
uma vez que é passível de discussão até que ponto uma teoria científica (tal como a teoria quântica),
com todo seu conjunto de suposições filosóficas, representa a natureza, de fato. Essa discussão, po-
rém, não foi ignorada com espírito de inocência neste trabalho, embora tenha sido evitada com certa
despreocupação.

9
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tabelecia a consistência lógica das observações experimentais: por exemplo, em expe-
rimentos de interferometria, fótons constroem um padrão de interferência, que é uma
característica comum a ondas. Já em experimentos envolvendo absorção, fótons são
absorvidos pontualmente, característica comum a partículas. Segundo a argumentação
de Bohr, esses experimentos não são contraditórios, nem revelam uma inconsistência
na interpretação dos experimentos, mas evidenciam propriedades complementares dos
fótons. Aparatos experimentais mutuamente excludentes permitem a observação de
propriedades mutuamente excludentes, mas que são igualmente reais, não permitindo
uma visão objetiva dessas propriedades2. Para entender esse argumento de consistência
lógica, em [9] Bohr propõe uma analogia com a teoria da relatividade especial. Um
aspecto curioso dessa analogia é que, nos anos de construção da teoria quântica, alguns
acreditavam que ela era totalmente incompatível com a teoria da relatividade espe-
cial. Embora a teoria da relatividade especial já esteve no centro de uma tensão entre
“apologistas” e “relutantes” da teoria quântica3, o que mais tarde motivou novos con-
ceitos da teoria quântica, um dos postulados da teoria da relatividade especial possui
aspectos em comum com o ponto de vista que define a complementaridade. Conforme
o argumento de Bohr, de acordo com a teoria da relatividade especial, as leis que se
manifestam de diferentes formas, dependendo do referencial escolhido (consequência da
velocidade da luz ser finita), são leis equivalentes. Enquanto isso, resultados aparen-
temente contraditórios, cuja manifestação depende da escolha do aparato experimental
(consequência da constante de Planck ser finita4), são logicamente compatíveis [9]. Por
exemplo, num laboratório em que um experimento registra a chegada de elétrons numa
tela através de cliques individuais, um por um, sem a formação de qualquer padrão de
interferência, um “experimentalista clássico”5 gostaria de inferir que elétrons possuem
um caráter tipicamente corpuscular. Num outro laboratório, ao observar que os cli-
ques individuais que registram a chegada de elétrons numa tela formaram um padrão
de interferência, um segundo “experimentalista clássico” gostaria de inferir que elétrons
possuem um caráter tipicamente ondulatório. Se ambos os experimentalistas forem con-
vidados à mesma conferência, certamente vão enfrentar um grande dilema. Do ponto
de vista da complementaridade de Bohr, os resultados dos experimentos não são contra-
ditórios, mas logicamente compatíveis, uma vez que ambas as propriedades observadas
são complementares na descrição da natureza dos elétrons. Isto é, seu caráter não é

2Isto é, ao medir propriedades mutuamente excludentes, não podemos associar o comportamento do
sistema quântico a apenas uma dessas propriedades. Um único resultado experimental não nos permite
definir o caráter dos fótons.

3Importante enfatizar que a tensão era apenas entre esses indivíduos que interpretavam as duas
teorias, mas não entre as teorias em si.

4Caso a constante de Planck fosse nula, vários operadores incompatíveis descrevendo observáveis
físicos passariam, agora, a ser compatíveis, deixando a complementaridade fora de cena. O limite em
que a constante de Planck tende a zero, e situações envolvendo o chamado teorema de Ehrenfest, são
frequentemente referenciados como limite clássico da mequântica quântica. Uma discussão interessante
sobre o assunto pode ser encontrada em [1].

5Isto é, um experimentalista que ainda não tomou conhecimento, ou é relutante com a validade da
teoria quântica.
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bem definido por apenas um dos dois experimentos; A descrição clássica dos resultados
(com a inferência de caráter corpuscular ou caráter ondulatório) é imprecisa. Não é
possível descrever a natureza de objetos quânticos, cujas propriedades observáveis são
complementares, assinalando figuras clássicas de forma estritamente objetiva. Portanto,
o termo comumente empregado para essas situações, “dualidade onda-partícula”, parece
ir contra o espírito original da complementaridade: os objetos quânticos não se com-
portam ora como onda, ora como partícula. Esse efeito aparente é consequência das
conclusões que podem ser tiradas de experimentos mutuamente excludentes6.

Em vista dessas considerações, vamos revisar o conceito de complementaridade em
experimentos interferométricos, lidando apenas com um elétron (ou fóton, ou nêutron,
ou átomo, etc.) entrando no interferômetro por vez. Nesse caso, a função de onda dos
graus de liberdade de caminho é análoga a uma onda no espaço ordinário [1]. Como
Ballentine argumenta em [1], essa analogia é uma particularidade da descrição individual
de um objeto quântico, não havendo análogo ondulatório quando existem mais objetos
quânticos no interferômetro (isto é, muitos fótons, nêutrons, elétrons, etc.). Como essa
não é uma propriedade geral, então deveríamos abandonar o termo “dualidade onda-
partícula”. Dessa forma, neste trabalho vamos evitar a atribuição excessiva de caracteres
clássicos, tais como o termo “onda-partícula”, em favor da menção explícita aos eventos
importantes para a discussão da complementaridade em interferômetros: produção de
interferência e disponibilização de informação de caminho.

Tendo em vista a relação entre informação de caminho e visibilidade de interferência,
o foco deste trabalho está nas dualidades interferométricas que decorrem do estudo
quantitativo da complementaridade em domínios intermediários, isto é, domínios onde
cada uma dessas quantidades possui um valor diferente dos seus valores extremos. Nesses
domínios, vamos procurar dar atenção às estratégias de quantificação do conhecimento
disponível sobre os caminhos no interferômetro. Com essa abordagem, somos levados a
diferenciar dois regimes da complementaridade. No primeiro regime, a informação de
caminho é disponibilizada apenas por assimetrias na preparação do interferômetro. As
estratégias empregadas na quantificação dessa informação são de caráter exclusivamente
preditivo. Isto é, nenhuma medição é feita diretamente, apenas apostamos no caminho
mais provável. Já no segundo, a informação de caminho é extraída através da medição
de graus de liberdade de sistemas quânticos auxiliares, os marcadores de caminho. Nesse
caso, as estratégias são de caráter retroditivo. A retrodição é o ato de inferir um evento
passado a partir de uma informação obtida no presente. Dessa forma, no contexto
desta dissertação, uma retrodição vai se referir ao ato de inferir o caminho de um
sistema quântico num interferômetro a partir do resultado de uma medição sobre os
graus de liberdade do sistema auxiliar, os quais atuam como marcadores (ou detectores)
de caminho. Veremos que esse problema está intimamente relacionado ao problema de
discriminação de estados quânticos, uma vez que a tarefa de retrodizer os caminhos se

6É possível encontrar na literatura propostas de construção de experimentos sem essa restrição de
exclusividade, sugerindo a possibilidade de observar esses “comportamentos” simultaneamente [10,11].
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mostrará equivalente à tarefa de identificação dos estados que descrevem os marcadores
de caminho.

Em domínios intermediários, a essência dessa relação surge do fato de que os mar-
cadores de caminho são descritos por estados não ortogonais, para os quais não existe
medição possível capaz de distinguí-los perfeitamente (em drástica oposição ao caso
ortogonal). Nesse caso, a distinguibilidade dos caminhos no interferômetro depende
do emprego de estratégias ótimas de discriminação de estados quânticos não ortogo-
nais, as quais foram derivadas independentemente do contexto de complementaridade.
Em particular, a primeira estratégia de discriminação conhecida, derivada por Carl
Helstrom [12], surgiu da aplicação de ferramentas de comunicação de sinais ópticos ao
formalismo da mecânica quântica. Essa e outras duas estratégias que estudaremos neste
trabalho nos permitem extrair a informação dos marcadores (e, portanto, retrodizer o
caminho de um objeto quântico no interferômetro) “apenas” de forma ótima. Como
veremos, esse é um ingrediente fundamental na derivação da dualidade interferométrica
associada ao regime retroditivo baseado em medições. Até o ano de 2014, essas últimas
afirmações eram feitas na literatura apenas de forma muito sutil. Recentemente, porém,
alguns trabalhos [13–16] procuraram explorar a relação entre esses dois tópicos, dando
passos importantes na generalização das dualidades interferométricas em cenários de
múltiplos caminhos.

A fim de favorecer o estudo da relação entre a complementaridade e as estratégias
de discriminação de estados quânticos, o qual é o principal objetivo deste trabalho, esta
dissertação está dividida da seguinte forma: no capítulo 1 nos preocupamos com os fun-
damentos da complementaridade, diferenciando os domínios extremos e intermediários.
No capítulo 2, estudamos os principais trabalhos que permitiram a divisão do estudo
da complementaridade em dois regimes (preditivo e retroditivo baseado em medições)
e a obtenção das respectivas dualidades interferométricas. Nesses dois primeiros capí-
tulos a discussão é inteiramente baseada em interferômetros de dois caminhos. Com
um dos regimes relacionado ao problema de discriminação de estados, o capítulo 3 se
dedica ao estudo de estratégias de discriminação, tendo em vista a descrição de proto-
colos de extração de informação dos estados dos marcadores de caminho. No capítulo
4, estudamos recentes trabalhos que exploram a relação das estratégias de discrimina-
ção com um quantificador de coerência introduzido no contexto de teoria de recursos.
Esses trabalhos dão passos importantes em direção à solução do prolongado problema
da complementaridade em cenários de múltiplos caminhos. Finalmente, o capítulo 5
apresenta conclusões e perspectivas.



Capítulo 1

Complementaridade em mecânica

quântica: os fundamentos

1.1 O debate Einstein-Bohr: domínios extremos

Um dos episódios mais marcantes do início da teoria quântica foi, sem dúvida, as
discussões entre Einstein e Bohr. Existem registros de cartas e de conferências em que
ambos estavam presentes [17–19]. Na realidade, havia grande expectativa em encontrar
Einstein nas conferências. Sua posição rigidamente opositora à teoria quântica era
bastante conhecida e deu origem a vários experimentos mentais cujo objetivo era realizar
ataques contra os fundamentos da teoria. Embora opositor, graças à sua intuição física
e compreensão sólida do mundo clássico, suas contestações à teoria quântica prestaram
grande serviço em demonstrar que ela inaugurava um novo arcabouço para as explicações
dos fenômenos físicos.

Einstein propôs uma modificação no experimento de fenda dupla, comumente atri-
buído a Thomas Young1, com a intenção de demonstrar a inconsistência da teoria quân-
tica [22]. Esse experimento mental ficou conhecido como “o problema da fenda dupla
com recuo”. A figura 1.1 é um desenho hiper-realista, “semi-sério”2 [19], como dito por
Bohr, da proposta original de Einstein. Aqui, vamos considerar uma versão modificada
desse experimento [17], mas que preserva todas as implicações importantes da discus-
são. A figura 1.2 representa a versão modificada de um experimento com fótons, em
que frentes de onda plana incidem sobre uma fenda dupla. Num experimento típico,
um padrão de interferência como o da figura 1.1 é registrado no plano distante. Nesse
tipo de experimento, ainda, consideramos que a placa na qual se encontram as fendas
possui dimensões tão maiores que o resto do sistema analisado, que ela funciona como

1O experimento apresentado por Thomas Young descreve um feixe de luz solar incidindo sobre a
lateral de uma carta (slip of card), demonstrando o efeito de difração por uma linha. Não era um
experimento de fenda dupla [20,21].

2Os desenhos não tinham intenção de descrever a realidade de forma profunda, mas de oferecer uma
visualização mais simples do aparato, permitindo uma intuição física maior sobre o problema. Bohr
produziu desenhos realmente artísticos!

13
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Figura 1.1: Desenho hiper-realista da modificação de Einstein do experimento de fenda
dupla. Um fóton entrando no aparato é difratado pela fenda única móvel, causando
nessa um recuo que pode ser medido. Subsequentemente, o fóton atinge uma fenda
dupla. Por fim, o fóton atinge uma tela fotográfica, onde é registrado. Einstein acredi-
tava que o recuo poderia ser medido sem causar perturbações no caminho dos fótons.
Dessa forma, fótons passando por fendas diferentes causariam recuos diferentes na fenda
móvel, permitindo a retrodição de seus caminhos, sem afetar o padrão de interferência
na tela fotográfica.

um aparato clássico, fixo na montagem experimental. A proposta de Einstein, porém,
é de que a placa seja capaz de sofrer recuos que são, em princípio, mensuráveis. Nesse
caso, a placa é sensível ao momento transferido pelo fóton que o carrega. Levando em

Figura 1.2: Esboço do experimento da fenda dupla com recuo ligeiramente modificado.
Agora, as fendas se encontram na mesma placa que permite os recuos.

conta o raciocínio de Einstein, esse experimento registraria o padrão de interferência
da figura 1.2, mas ainda disponibilizaria informação de caminho. Segundo Einstein,
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isso representava uma violação da complementaridade de Bohr, em que o estudo de
fenômenos complementares exigiria experimentos mutuamente excludentes [18,23].

A figura 1.2 exibe vários máximos de interferência. Estamos interessados em observar
o que acontece em um deles, a uma distância — digamos — ∆𝑥 do máximo central. Um
fóton detectado na tela no ponto especificado na figura 1.2, que está a uma distância ∆𝑥

do máximo central, carregará momentos diferentes dependendo de qual fenda ele tenha
passado, o que é representado pelos vetores de onda 𝑘1 e 𝑘2. Em nosso caso, apenas a
componente 𝑥 dos vetores de onda são relevantes, uma vez que apenas essa componente
contribui para o recuo. A relação entre vetor de onda k e o momento linear p é dada
pela relação de De Broglie [24]:

p = ~k, (1.1)

onde ~ é a constante de Planck. Dessa forma, assim que um fóton atinge a tela, e
gera um dos pontos que construirá um padrão de interferência, podemos imediatamente
medir o recuo da placa e, assim, calcular o momento do fóton que interagiu com ela.
Com isso em mãos, inferimos por qual fenda o fóton passou. Com várias repetições
do experimento, vamos observar um padrão de interferência, ao mesmo tempo em que
temos informação de caminho. Como a medição do recuo da placa acontece após o
fóton ser detectado na tela (e, portanto, destruído), então nenhuma alteração devido
à medição do momento poderia destruir a interferência (construída por fótons que já
foram detectados). A estratégia de Einstein era impedir que relações de incerteza fossem
invocadas no problema: a medição do momento acontece depois do registro dos fótons e,
assim, não poderia implicar em perturbações na posição desses fótons, os quais já foram
destruídos. Estaríamos, portanto, obtendo informação de caminho sem acrescentar
fatores incontroláveis (no sentido de relações de incerteza) ao sistema.

Parece um argumento bastante convincente, sem realizações mirabolantes. Mas,
seguindo a resposta de Bohr, parte de um pressuposto insustentável: a medição arbitra-
riamente precisa do momento da placa. Alguns pontos essenciais sobre essa medição do
momento estabelecem a falha do argumento de Einstein: a diferença do momento final
e inicial da placa deve ser, no mínimo, aproximadamente igual à diferença de momento
entre fótons vindo de fendas diferentes (e chegando no mesmo ponto):

∆𝑝𝑥 ≈ ~∆𝑘𝑥, (1.2)

em que ∆𝑘𝑥 = 𝑘1𝑥 − 𝑘2𝑥. Esse é um requerimento mínimo que precisa ser satisfeito
para que a placa forneça informação de caminho. Afinal, se a variação no momento da
placa for menor que isso, então a medição do recuo não é capaz de distinguir entre os
dois caminhos. O passo adiante é o ponto central da contra-argumentação de Bohr: se
o aparato de medição (a placa) é suficientemente pesado, nenhuma alteração em seu
momento é notável. No entanto, estamos assumindo (como Einstein) que o aparato é
suficientemente sensível tal que sua interação com um único fóton produz alterações
mensuráveis. Além disso, colocando a restrição expressa na equação (1.2) em outras
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palavras, só existe ganho de informação de caminho após a interação, se conhecemos o
momento inicial da placa com precisão comparável ao momento dos fótons. Isso quer
dizer que estamos, essencialmente, no domínio em que o formalismo quântico é aplicável.
E sendo assim, a medição do momento inicial da placa não pode ser arbitrária, senão
limitada pelas relações de incerteza de Heisenberg. Em suma, ambos os elementos
do problema (placa e fótons) estão sujeitos ao mesmo regime (quântico); o aparato
passa a fazer parte do sistema quântico total e precisa ser analisado conjuntamente ao
fóton. Encontramos uma impossibilidade de delimitar uma separação precisa entre o
comportamento do objeto e a interação com o instrumento de medição. Portanto, a
relação de incerteza entre a posição e o momento da placa é dada por

𝛿𝑝𝑥 ≈ ~/𝛿𝑥. (1.3)

Um outro ponto é que a variação do momento da placa ∆𝑝𝑥 precisa ser consideravel-
mente maior do que a incerteza 𝛿𝑝𝑥 em seu momento, caso contrário a variação do
momento da placa não nos informa nada. Isso significa que, dada a equação (1.3) e
em virtude de (1.2), a diferença de momento entre fótons vindo de fendas diferentes
~∆𝑘𝑥 precisa ser consideravelmente maior que a incerteza no momento da placa. O que
implica em

∆𝑘𝑥 > 1/𝛿𝑥. (1.4)

Como ∆𝑥 é a distância entre dois máximos consecutivos (ver figura 1.2), a diferença
entre os números de onda é bem aproximada pela expressão

∆𝑘𝑥 ≈ 2𝜋/∆𝑥. (1.5)

Assim, relacionamos (1.4) e (1.5):
𝛿𝑥 ≥ ∆𝑥. (1.6)

A incerteza em localizar a placa com as fendas, e portanto as franjas de interferência,
é maior que o espaçamento entre as franjas do padrão. Isso quer dizer que temos uma
figura borrada na tela. Em outras palavras, não existe padrão de interferência nítido!
O argumento de que a placa que possui as fendas precisa ser tratada quanticamente é o
ingrediente fatal3 contra o registro do padrão de interferência. Ele não sobrevive quando
a informação de caminho está disponível. Nesse tempo, essa foi a demonstração mais
forte da incompatibilidade entre informação de caminho e interferência. Na presença
do primeiro, não temos o segundo. Na aquisição do segundo, não temos o primeiro.

Embora há quem argumente que Bohr não ofereceu uma definição formal de comple-
mentaridade [19], ela não é uma espécie de doutrina ou artifício. Complementaridade
é um conceito amparado pelo formalismo da teoria quântica, o qual admite observá-

3De acordo com o formalismo introduzido por Wootters e Zurek em [25], o qual discutiremos na
seção 1.2, esse ingrediente não é tão fatal assim. Na realidade, o experimento proposto por Einstein
ainda exibe algum padrão de interferência. A ausência de um tratamento quântico completamente
quantitativo não poderia permitir que Bohr chegasse a essa conclusão.
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veis incompatíveis. Ela aponta na direção de que a natureza quântica está além da
validade dos conceitos clássicos. O objetivo principal deste capítulo é estender a noção
de complementaridade de Bohr a outros contextos, outros sistemas físicos e condições
experimentais, sempre revisitando os aspectos chave desta seção.

1.2 Fenda dupla com recuo: domínios intermediários

Figura 1.3: Esboço 2D do experimento da fenda dupla com recuo da figura 1.1.

Cerca de cinco décadas após a solução de Bohr para o experimento de Einstein da
fenda dupla com recuo, Wootters e Zurek [25] propuseram uma investigação mais pro-
funda de sua resposta. Para capturarmos a essência dessa investigação, introduzimos
a figura 1.3. Ela é uma versão 2D da figura 1.1. Na figura 1.3 vemos três telas: a
primeira, com uma única fenda, a segunda, com duas fendas e a terceira tela é um filme
fotográfico. Um feixe de fótons sofre difração na primeira tela e atinge a segunda. A
difração na segunda tela, com duas fendas, permite a produção de interferência cujo
padrão pode ser registrado na terceira tela. Como sugeriu Einstein, a tela 1 não está
fixa e pode sofrer recuos devido à interação com os fótons. Segundo os desenhos “semi-
sérios” de Bohr, é como se ela estivesse suspensa por uma mola [22]. Um fóton com
momento nulo na direção 𝑥 se propaga na direção da abertura na primeira tela, inte-
rage com ela e sofre difração. Essa interação é tal que um fóton difratado na direção
da fenda superior (inferior) da segunda tela, por conservação de momento, pode causar
um recuo na direção −𝑥(+𝑥) na tela 1 (ver figura 1.3). Ao contrário da seção anterior,
o aparato experimental segue próximo da proposta original. Lá fizemos as modificações
por motivos de simplificação. Aqui, porém, vamos estudar a proposta de Wootters e
Zurek, a qual envolve atacar o problema da fenda dupla com recuo de forma plena.
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1.2.1 Formalização do problema físico

Para explorar a resposta de Bohr além de seu próprio tratamento, começamos com
algumas considerações presentes em [25].

i. Partimos do ponto em que Bohr parou: consideramos que a tela 1 está sujeita à
incerteza.

ii. Uma vez que a tela 1 deve ser tratada quanticamente, representamos sua função
de onda por osciladores harmônicos quânticos. Essa é a consideração essencial de
Wootters e Zurek. Dessa forma, a função de onda associada à tela 1 na represen-
tação de posição e momento, respectivamente, é dada por

𝜓(𝑥) = 𝜋−1/4𝑎−1/2 exp {−𝑥2/2𝑎2},
𝜙(𝜅) = 𝜋−1/4𝑎−1/2 exp {−𝑎2𝜅2/2}, (1.7)

onde 𝜅 = 𝑝/~ é a componente 𝑥 do vetor de onda inicial da tela e 𝑎 está relacionado
à largura à meia altura da gaussiana.

Com essas considerações somos capazes de calcular exatamente o padrão de interferência
na tela 3, o que Bohr não fez. Dessa forma, a tela 1 nos deixa duas opções: ela pode ser
parada e sua posição medida ou pode ser solta e seu momento medido. Vamos separar
essas opções em dois experimentos distintos.

Experimento 1: medição da posição

Apenas por enquanto, vamos analisar o padrão de interferência obtido se escolhemos
fazer uma medição da posição da tela 1. Se o resultado da medição nos diz que a
posição da tela 1 é 𝑥, então todos os fótons que passaram pela tela 1 nessa posição e
foram detectados na tela 3, contribuem para a construção de um padrão de interferência
dado por

𝐼𝑥(𝜉) = 1 + cos{2𝑘(𝜉 + 𝑥)}, (1.8)

onde 𝑘 = 𝜋𝑠/𝐿𝜆. 𝐿 e 𝑠 estão definidos na figura 1.3, e 𝜆 é o comprimento de onda dos
fótons. Em outras palavras, esse é o padrão de interferência formado pelo subconjunto
de fótons associados a uma posição 𝑥 da tela 1. O número (nesse caso, 1) multiplicando o
cosseno indica a qualidade do padrão de interferência. Ele é um padrão perfeito, porém
deslocado do centro por uma quantidade −𝑥. O padrão total de interferência F (𝜉)

registrado na tela 3 é a soma de todas as contribuições dos subconjuntos de fótons
associados a todas as posições da tela 1. O número de fótons em cada subconjunto
caracterizado por uma posição 𝑥 qualquer é proporcional a |𝜓(𝑥)|2. Assim, usando
(1.7) e (1.8), temos

F (𝜉) ∝
∫︁
𝑑𝑥 |𝜓(𝑥)|2 𝐼𝑥(𝜉) = 1 + exp {−𝑘2𝑎2} cos 2𝑘𝜉. (1.9)
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Como o termo multiplicando o cosseno indica, esse padrão não é perfeito. E por isso,
definimos um parâmetro 𝑢 = 𝑎𝑘, chamado de parâmetro de “manchamento”, cujo valor
está associado a quão próximo o padrão de interferência está de ser uma mancha4 na
tela 3. Assim, nos referimos ao padrão total como um padrão manchado.

Experimento 2: medição do momento

Agora podemos voltar nossa atenção à medição do momento da tela 1. Observando
a figura 1.3, notamos que fótons carregando diferentes momentos, em decorrência da
interação com a tela 1, podem chegar à tela 2, mas apenas fótons carregando momento5

±𝑘 = ±𝜋𝑠/𝐿𝜆 são capazes de também passar pelas fendas dessa tela e, então, atingir
a tela 3 [25]. Os fótons com momento diferente de ±𝑘 atingirão regiões acima ou
abaixo das fendas na tela 2, mas nunca precisamente as fendas. Dessa forma, se o
momento inicial da tela 1 tiver um valor bem definido 𝜅, por conservação de momento,
seu momento final será 𝜅′ = 𝜅 ± 𝑘. Porém, como a tela 1 é descrita por um oscilador
harmônico quântico, existe uma incerteza na determinação de seu momento inicial, o
qual consiste numa distribuição de valores dada por |𝜙(𝜅)|2, com 𝜙(𝜅) definido em (1.7).
Assim, sua distribuição de momento final 𝐷𝜅(𝜅′) para cada um dos possíveis valores 𝜅
da distribuição inicial será dada por

𝐷𝜅(𝜅′) =
1

2
[𝛿(𝜅′ − (𝜅− 𝑘)) + 𝛿(𝜅′ − (𝜅+ 𝑘))]. (1.10)

Em outras palavras, se o momento inicial da tela 1 é dado por uma distribuição de
valores, seu momento final também será. Caso o momento inicial da tela 1 fosse bem
definido, poderíamos invocar a conservação de momento e utilizar os valores dos mo-
mentos dos fótons para dizer por qual fenda eles vieram. Estaríamos reproduzindo o
argumento de Einstein.

De forma semelhante à posição, aqui existe um subconjunto de distribuições de
momento definido pelo mesmo momento inicial. Isso define a distribuição parcial de
momentos finais 𝐷𝜅(𝜅′) na equação (1.10). Analogamente à construção da intensidade
total em (1.9), a distribuição total de momento D(𝜅′) é soma sobre todos os valores
de momento inicial 𝜅 das contribuições parciais 𝐷𝜅(𝜅′) multiplicado pela densidade de
probabilidade |𝜙(𝜅)|2 de ocorrência de cada valor inicial 𝜅 da distribuição. Utilizando
as equações (1.7) e (1.10), teremos

D(𝜅′) =

∫︁
𝑑𝜅 |𝜙(𝜅)|2𝐷𝜅(𝜅′)

=
𝑎

2𝜋1/2
{exp {−𝑎2(𝜅′ + 𝑘)2} + exp {−𝑎2(𝜅′ − 𝑘)2}}. (1.11)

Assim, vemos que o “parâmetro de manchamento” também está presente na expressão
4Isto é, um padrão sem franjas de interferência.
5O número de onda e o momento estão sendo tomados como sinônimos por motivos econômicos.

Naturalmente, ambos estão relacionados pela equação (1.1).
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para a distribuição do momento. Aqui, porém, ele está ligado à incerteza que temos so-
bre o caminho dos fótons. As exponenciais em (1.11) estão relacionadas à probabilidade
dos fótons passarem pela fenda 𝐴 ou 𝐵.

Análise dos experimentos

Suponhamos que o parâmetro de manchamento seja 𝑢 = 0,4769. Substituindo na ex-
pressão (1.9) para o padrão total de interferência, é possível construir a figura 1.4.
Wootters e Zurek [25] propuseram a razão crista-vale como quantificador da qualidade
do padrão de interferência. A razão crista-vale é um número entre 1 (𝑎 → ∞) e infi-
nito (𝑎 → 0), contabilizando um padrão sem interferência e com máxima interferência,
respectivamente. Para 𝑢 = 0,4769 essa razão é dada por

𝑅(𝑢) =
1 + exp {−𝑢2}
1 − exp {−𝑢2}

= 8,8. (1.12)

Segundo Wootters e Zurek, essa razão representa um padrão de interferência muito
pronunciado, o que significa que o parâmetro de manchamento com valor 𝑢 = 0,4769

é responsável por uma baixa atenuação da amplitude do cosseno na equação (1.9).
Similarmente, substituindo o mesmo valor do parâmetro 𝑢 na expressão (1.11) da dis-
tribuição total de momento da tela 1, é possível construir a figura 1.5. Para relacionar

Figura 1.4: Padrão de interferência total F (𝜉) obtido quando substituimos o “parâ-
metro de manchamento” com valor 𝑢 = 0,4769 na expressão (1.9). Figura retirada da

referência [25].

esse parâmetro ao caminho dos fótons, precisamos de uma estratégia que relacione o
momento final da tela 1 às alternativas do experimento. Wootters e Zurek propuseram
uma estratégia em que o caminho escolhido é aquele que mais contribui para a ocor-
rência do valor medido do momento final da tela 1. Se a medição do momento final da
tela 1 resultou num valor negativo, então vamos apostar que o fóton veio pela fenda
𝐴 (ver figura 1.3), a atingindo com momento +𝑘 devido à interação com a tela 1 [26].
Se resultou num valor positivo, apostamos que o fóton veio pela fenda 𝐵, a atingindo
com um momento −𝑘. Essa aposta não é perfeita: existem valores negativos (positivos)
para o momento final da tela 1 que não necessariamente estão associados a fótons vindo
da fenda 𝐴 (𝐵). Em outras palavras, é perfeitamente possível que um momento final
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negativo (positivo) da tela 1 tenha sido medido, mesmo que o fóton que interagiu com
a tela 1 tenha passado pela fenda 𝐵 (𝐴). Para ver isso, podemos olhar para os casos
em que |𝜅′| > 𝑘. Como exemplo meramente ilustrativo, consideremos duas situações (I)
e (II). Nas duas situações vamos supor que o valor final do momento da tela 1 tenha
sido 𝜅′ = −4𝑘. Se esse resultado foi obtido na situação (I) em que a tela 1 transferiu
um momento +𝑘 a um fóton e esse passou pela fenda 𝐴, o momento inicial da tela 1 foi
𝜅 = −3𝑘. Porém, existe uma situação (II) na qual o mesmo momento final de 𝜅′ = −4𝑘

foi medido, mas a tela 1 transferiu um momento −𝑘 a um fóton e esse passou pela fenda
𝐵. Nessa situação (II), o momento inicial da tela 1 foi 𝜅 = −5𝑘. Em princípio, quando
medimos um momento final de 𝜅′ = −4𝑘, qualquer das duas situações (I) e (II) podem
ter ocorrido. Dessa forma, por que vamos apostar na fenda 𝐴 quando o momento final
medido é negativo? O que torna a situação (I) preferível? A resposta reside no fato
de que o comportamento inicial da tela 1 é descrito por uma função de onda de osci-
lador harmônico quântico, representado pelas funções gaussianas centradas em zero na
equação (1.7). Essa descrição implica que, embora valores grandes de (momento inicial)
𝜅 sejam possíveis, eles são menos prováveis que valores menores. Como a distribuição
de momento final D(𝜅′) é uma soma das contribuições parciais 𝐷𝜅(𝜅′) ponderadas pela
densidade de probabilidade |𝜙(𝜅)|2, os valores mais prováveis de 𝜅 são aqueles que mais
contribuem para D(𝜅′), e portanto, para o valor medido do momento final da tela 1.
Isso mostra porquê a situação (I) é preferível. A figura 1.5 nos mostra duas curvas
representando a densidade de probabilidade do fóton ter passado pelas fendas 𝐴 e 𝐵
em função dos valores medidos do momento final da tela 1. Vemos que para a fenda 𝐴,
temos uma gaussiana centrada em −𝑘, enquanto para a fenda 𝐵, temos outra gaussiana
centrada em +𝑘. Dessa forma, essa estratégia nos permite retrodizer o caminho dos fó-
tons baseado no resultado da medição do momento final da tela 1. Um caso interessante
de ser notado é a interseção das curvas em 𝜅′ = 0. Nessa situação, fótons atingindo
a fenda dupla com momentos +𝑘 ou −𝑘 contribuem igualmente para o resultado da
medição do momento. Em casos desse tipo, seríamos incapazes de retrodizer o caminho
dos fótons.

Como dito anteriormente, as exponenciais da equação (1.11) estão relacionadas à
probabilidade dos fótons terem passado pelas fendas 𝐴 e 𝐵. Conforme pode ser visto
em [26], a probabilidade 𝑝𝐴 de que um fóton tenha passado pela fenda 𝐴 quando o valor
medido do momento final da tela 1 foi negativo é a área abaixo da gaussiana com centro
em −𝑘, avaliada de −∞ até 0, a qual é dada por

𝑝𝐴 =
1

2
+

1

2
erf (𝑢). (1.13)

Similarmente, com a integral da gaussiana centrada em +𝑘 avaliada nos mesmos inter-
valos, a probabilidade 𝑝𝐵 de que um fóton tenha passado pela fenda 𝐵 quando o valor



1.2. Fenda dupla com recuo: domínios intermediários 22

Figura 1.5: Curvas da distribuição de momento 𝐷𝜅(𝜅′) na expressão (1.11) em função do
valor medido do momento final da tela 1. A área abaixo da curva 𝐴 pode ser associada à
probabilidade dos fótons terem passado pela fenda 𝐴, enquanto a área abaixo da curva
𝐵, à probabilidade dos fótons terem passado pela fenda 𝐵. Em média, fótons passando
pela fenda 𝐵 (𝐴) contribuem mais para valores positivos (negativos) do momento final
𝜅′ da tela 1. As regiões de superposição estão relacionadas à incerteza em retrodizer o
caminho dos fótons. Figura retirada da referência [25].

medido do momento final da tela 1 foi negativo é [26]:

𝑝𝐵 =
1

2
− 1

2
erf (𝑢). (1.14)

Podemos ver dessas expressões que 𝑝𝐴 +𝑝𝐵 = 1. Para 𝑢 = 0,4769, o valor do parâmetro
de manchamento escolhido por Wootters e Zurek, foi mostrado [26] que ao apostar que
um valor negativo na medição do momento final sempre ocorre quando um fóton passou
pela fenda 𝐴, 25% das vezes representariam retrodições erradas. Como enfatizado
por Wootters e Zurek, apostar dessa forma implica que estaremos errados uma vez a
cada quatro rodadas. Essa é uma aposta bem razoável. Significa que não temos um
conhecimento perfeito do caminho dos fótons, mas podemos fazer um bom trabalho.
Se compararmos com o padrão de interferência obtido, somos levados a concluir que
é possível obter uma quantidade razoável de informação de caminho e ainda observar
um padrão de interferência significativo. Isso certamente representa um acréscimo ao
debate Einstein-Bohr! Na realidade, esse é um resultado tão impressionante que cabe
uma objeção: o sucesso em obter algum grau de informação de caminho e, ainda, algum
grau de interferência não seria devido aos valores de posição e momento terem sido
obtidos em experimentos separados? Esse resultado ainda seria possível ao se elaborar
um experimento capaz de obter simultaneamente dados de posição e momento?

1.2.2 Obtenção simultânea da posição e do momento

Para responder a pergunta anterior, Wootters e Zurek propuseram o seguinte proce-
dimento experimental:

� Fótons entram no aparato experimental da figura 1.3, transferem momento à tela



1.2. Fenda dupla com recuo: domínios intermediários 23

1, passam pelas fendas da tela 2 e são registrados na tela 3. A chegada de cada
fóton é percebida por um flash na tela 3.

� Assim que o flash é visto, registramos sua posição na tela 3 e imediatamente
medimos o momento da tela 1.

� O experimento é realizado com apenas um fóton a cada rodada.

� Construímos o padrão de interferência total contando todos os fótons que che-
garam na tela num intervalo de tempo definido. Analogamente, construímos a
distribuição total de momento.

Uma vez que o experimento nos oferece dois dados para cada fóton (a posição na
tela 3 e o momento final da tela 1), na tabela de resultados do experimento vamos
escolher um valor de momento medido 𝜅′ e olhar apenas para a distribuição de
posição gerada na tela 3 quando o valor 𝜅′ foi obtido. Em outras palavras, estamos
subselecionando o conjunto de posições na tela 3 correlacionado6 ao mesmo valor
de momento medido 𝜅′. Que tipo de padrão de interferência podemos observar?

Uma vez que estamos olhando para um padrão de interferência formado por subcon-
juntos de fótons, a expressão que precisamos para descrever o padrão do experimento
dessa subseção é a análoga à expressão do padrão de interferência parcial na equação
(1.8). Assim, como mostrado por Wootters e Zurek em [25], o padrão de interferência
produzido por esses fótons é dado pela expressão

𝑖𝜅′(𝜉) = 1 + 2𝑝
1/2
𝐴 (𝜅′)𝑝

1/2
𝐵 (𝜅′) cos{2𝑘(𝜉 + 𝑥)}, (1.15)

onde 𝑝𝐴(𝜅′) e 𝑝𝐵(𝜅′) representam a probabilidade de passar pela fenda 𝐴 e 𝐵, respecti-
vamente, dado um valor de momento 𝜅′. Seja a razão entre essas probabilidades dada
por 𝑝𝐴(𝜅′)/𝑝𝐵(𝜅′) ≡ 𝑓(𝜅′). Suponhamos que essa razão seja 99/1. À luz do debate
Einstein-Bohr na seção 1.1, nós esperaríamos que uma precisão desse tipo sobre o cami-
nho dos fótons seja capaz de destruir qualquer tipo de interferência. A razão crista-vale,
nesse caso, é

𝑅(𝑢) =
1 + 2𝑝

1/2
𝐴 (𝜅′)𝑝

1/2
𝐵 (𝜅′)

1 − 2𝑝
1/2
𝐴 (𝜅′)𝑝

1/2
𝐵 (𝜅′)

=
3

2
. (1.16)

Segundo Wootters e Zurek, isso continua sendo um padrão de interferência considerável.
Dessa forma, não deixa qualquer espaço para a objeção levantada no final da seção
da 1.2.1. No mesmo experimento somos capazes de obter uma grande quantidade de
informação de caminho e ao mesmo tempo observar um padrão de interferência com
alguma nitidez!

Para garantir a consistência do resultado, precisamos obter o padrão de interferência
total e verificar que não existe qualquer diferença entre as análises feitas separadamente

6De fato, Wootters e Zurek afirmam implicitamente que havia uma correlação quântica entre a tela
1 e o fóton. Eles afirmam que encontraram o “Paradoxo EPR” (Einstein-Podolsky-Rosen, [2]) na fenda
dupla.
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e simultaneamente. Assim, somamos todas as contribuições de interferência (1.15) para
cada valor de momento 𝜅′ ponderado pela distribuição de momento final D(𝜅′) [equação
(1.11)] da tela 1:

F (𝜉) =

∫︁
𝑑𝜅′D(𝜅′)𝑖𝜅′(𝜉) = 1 + exp {−𝑘𝑎2} cos{2𝑘𝜉}. (1.17)

Essa é exatamente a mesma expressão do padrão de interferência total obtida em (1.9),
quando os experimentos foram feitos separadamente.

1.2.3 Informação e complementaridade

Além de estender a discussão da complementaridade para um domínio intermediário,
em que se poderia obter alguma informação de caminho quando não insistimos num
padrão de interferência 100% nítido, Wootters e Zurek foram além. Eles introduziram
uma medida de informação para possibilitar o tratamento mais formal de um domínio
difícil de colocar em palavras.

Para quantificar a informação sobre os caminhos, Wootters e Zurek utilizaram a
Entropia de Shannon 𝐻 [27]. A definição de 𝐻 em [25] é: se um sistema pode estar em
um de 𝑁 estados possíveis, mas conhecemos apenas a probabilidade 𝑝𝑖 de ele estar em
cada estado, a informação ausente sobre o sistema é dada por

𝐻 = −
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖. (1.18)

Wootters e Zurek empregam a Entropia de Shannon como quantificador da informação
que não temos sobre os caminhos. Por exemplo, se a medição do recuo da tela 1 revela
um momento final nulo, somos incapazes de retrodizer o caminho do fóton. Nesse caso,
a probabilidade de que o fóton tenha passado pela fenda 𝐴 é a mesma de que tenha
passado pela fenda 𝐵, isto é, 𝑝𝐴 = 𝑝𝐵 = 1

2
. Dessa forma, a quantidade de informação

ausente sobre o caminho dos fótons é dada por

𝐻0 = −
(︂

1

2
ln{1/2} +

1

2
ln{1/2}

)︂
= ln{2}. (1.19)

Para simplificar a notação, podemos escrever 𝑝𝐴 e 𝑝𝐵 com um único parâmetro 𝛾 tal
que se 𝑝𝐴 = 𝛾, então 𝑝𝐵 = 1−𝛾. Assim, de forma genérica, a quantidade de informação
ausente pode ser escrita como

𝐻(𝛾) = − (𝑝𝐴 ln{𝑝𝐴} + 𝑝𝐵 ln{𝑝𝐵}) = − (𝛾 ln{𝛾} + (1 − 𝛾) ln{1 − 𝛾}) . (1.20)

Também de forma genérica, o padrão de interferência pode ser escrito como

F (𝜉) = 1 + 𝑆 cos{2𝑘𝜉}, (1.21)
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em que 𝑆 é a nitidez do padrão.
Wootters e Zurek mostraram que a relação de 𝑆 com a probabilidade de passar

por uma das fendas num experimento com fótons num estado puro é dada por 𝑆 =

2𝛾1/2(1 − 𝛾)1/2. Resolvendo a equação para 𝛾, temos

𝛾 =
1

2

(︀
1 ± (1 − 𝑆2)1/2

)︀
. (1.22)

Isso nos permite obter 𝐻(𝑆) a partir de 𝐻(𝛾), bastando substituir 𝛾 da expressão (1.22)
na expressão (1.20). O principal resultado segue dessa substituição:

𝐻 ≥ 𝐻(𝑆), (1.23)

onde 𝐻 é uma quantidade de informação genérica dada pela Entropia de Shannon e
𝐻(𝑆) é a quantidade de informação de caminho ausente necessária para se obter um
padrão de interferência com uma qualidade 𝑆. A expressão (1.23) representa uma
declaração quantitativa da complementaridade: consideramos a preparação de um ex-
perimento cujo objetivo seja a obtenção de um padrão de interferência de qualidade 𝑆.
Nesse experimento, a informação ausente sobre o caminho dos fótons é sempre maior
ou igual a 𝐻(𝑆). Em outras palavras, na preparação do experimento, a menor quan-
tidade de informação de caminho 𝐻 que devemos abrir mão para obter um padrão de
interferência com nitidez 𝑆 é 𝐻(𝑆). Insistir num determinado padrão de interferência
necessariamente implica ter que abrir mão de uma determinada quantidade de infor-
mação de caminho. Em vista da discussão entre Einstein e Bohr, a ausência desse
formalismo impedia uma discussão num domínio intermediário, e apenas poderiam fa-
lar sobre o caso extremo em que abrimos mão de toda informação a fim de obter um
padrão de interferência 100% nítido. Com a aplicação desse formalismo, Wootters e
Zurek afirmaram que, embora a resposta de Bohr foi na direção de demonstrar que a
disponibilização da informação de caminho através da medição do recuo da tela 1 era
o elemento fatal contra a exibição de um padrão de interferência, o experimento da
fenda dupla com recuo proposto por Einstein não elimina completamente a interferên-
cia. Numa tradução livre de suas palavras, “o experimento de Einstein disponibiliza
quase toda informação de caminho” [25]. Nesse caso, um padrão de interferência com
alguma nitidez estará presente.

A conclusão desta subseção é também a conclusão de toda a seção: munidos de um
formalismo comum à teoria da informação, somos capazes de fazer afirmações claras
e quantitativas sobre a complementaridade. Ela não apenas está presente nos casos
extremos, mas é ainda mais contundente nos casos intermediários. Um formalismo
preciso do problema foi a chave para essa investigação: não apenas propondo uma
quantificação da informação de caminho, que nos oferece uma maneira de lidar com a
linguagem, mas principalmente com o tratamento quântico da tela 1 [figura 1.3], que
nos permite ver o efeito da aquisição de informação sobre a interferência.
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1.3 Absorção e informação de caminho na interfero-

metria de nêutrons

Após a introdução de ferramental de teoria da informação em física quântica, no-
tadamente o trabalho de Wootters e Zurek [25], parecia uma idéia frutífera explicar
alguns fenômenos através do ganho de informação no experimento. A interferometria
de nêutrons foi o terreno fértil [28–30]. Parte das subsequentes descobertas sobre a
complementaridade foram baseadas em resultados que já eram conhecidos na literatura
de interferometria, mas sem a perspectiva informacional introduzida por Wootters e
Zurek. Essa perspectiva trouxe à tona explicações que corroboravam a noção de com-
plementaridade, além de desenvolvê-la. Nesta seção vamos explorar a análise de Rauch
e Summhammer [31] no contexto de interferometria de nêutrons. Suas observações, que
discutiremos aqui, constituíram o primeiro passo experimental em direção às relações
de dualidade interferométricas que serão discutidas em seções posteriores. A figura 1.6

Figura 1.6: Esboço da montagem experimental de um interferômetro de nêutrons que
opera com dois tipos de absorvedor 𝐹 : estático ou dinâmico. Um feixe atinge um divisor
de feixes DF1, dividindo-se em componentes de cima (𝐶) e de baixo (𝐵). O feixe 𝐶
atravessa um deslocador de fase D e ambas as componentes são recombinadas em DF4.
Quando o absorvedor 𝐹 está presente, sua função é atenuar a população de nêutrons
no feixe 𝐵. O padrão de interferência pode ser estudado nas saídas 1 e 2.

esboça um interferômetro com feixes de nêutrons térmicos monocromáticos7. O feixe
inicial incide sobre um divisor de feixes, sendo separado em duas componentes coerentes.
Em um dos feixes é introduzido um absorvedor 𝐹 , atenuando a população de nêutrons
naquele caminho. O absorvedor 𝐹 pode assumir uma de duas operações, estática ou
dinâmica, segundo nossa escolha. Os feixes são, depois, recombinandos e podem apre-
sentar interferência. Um deslocador de fase 𝐷 colocado num dos caminhos modula o
padrão. Analisamos a intensidade dos feixes em duas saídas, 1 e 2, como mostra a figura
1.6.

7O “nome” desses nêutrons pode parecer pomposo, mas não representa grandes motivos de distra-
ção. O termo térmico indica o valor da energia cinética de nêutrons livres. Como energia cinética
e temperatura podem ser relacionadas, a temperatura do nêutron indica a faixa de energia em que
ele se encontra. Já o uso do termo “monocromaticidade” é devido aos nêutrons possuirem o mesmo
comprimento de onda de De Broglie, numa analogia ao comprimento de onda da luz.
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A função de onda de um nêutron na saída 1 pode ser escrita como a superposição
das funções de onda de nêutrons que viajam pelos caminhos 𝐵 e 𝐶:

𝜓 = 𝜓𝐵 + 𝜓𝐶𝑒
𝑖𝜙, (1.24)

onde 𝜙 é a fase introduzida pelo deslocador de fase 𝐷. Nosso interesse é estudar a
diferença nos resultados quando operamos com dois tipos de absorvedores, o que foi
experimentalmente verificado no trabalho de Rauch e Summhammer [31]. Vamos sepa-
rar a análise em duas abordagens: (I) utilizando um absorvedor parcial estático; e (II)
utilizando um absorvedor dependente do tempo.

1.3.1 Abordagem I: absorção parcial estática

Introduzimos o absorvedor parcial estático em um dos feixes. Vamos escolher o feixe
𝐵. Ele reduzirá a intensidade do feixe por um fator de 𝑎, o qual está associado a propri-
edades do material e dos nêutrons, como espessura do material, índice de refração, seção
de choque para absorção e espalhamento, entre outros. Para nós, é de maior importân-
cia que vejamos esse fator como a probabilidade dos nêutrons no feixe 𝐵 passarem pela
região de absorção. Certamente será um número entre 0 e 1.

Incluindo o deslocamento de fase causado pelo absorvedor 𝐹 , chamamos a diferença
total de fase entre os feixes de 𝜒. Portanto, a função de onda na saída 1 é dada por

𝜓 =
√
𝑎𝜓𝐵 + 𝜓𝐶𝑒

𝑖𝜒. (1.25)

Assim, a intensidade 𝐼 nessa saída será

𝐼 = |𝜓|2 = 𝑎 |𝜓𝐵|2 + |𝜓𝐶 |2 + 2
√
𝑎 |𝜓𝐵| |𝜓𝐶 | cos{𝜒}. (1.26)

A quantidade multiplicando o cosseno na (1.26) é a que mais nos interessa. Ela repre-
senta a amplitude das franjas de interferência (dadas pelo termo cos{𝜒}). Essa ampli-
tude não é proporcional à probabilidade 𝑎 do nêutron passar pela região de absorção,
mas à sua raiz quadrada.

1.3.2 Abordagem II: absorção dinâmica

Substituindo o absorvedor estático por um absorvedor dinâmico, isto é, dependente
do tempo, precisamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, para facilitar
a visualização do experimento, podemos pensar no absorvedor dependente do tempo
como um tipo de modulador mecânico, um obstrutor rotatório (hélice ou chopper pe-
riódicos). Em segundo lugar, e mais importante, esse absorvedor atua deixando o feixe
intacto quando está ausente, mas absorvendo o feixe com eficiência ideal (100%) quando
presente. Ou seja, o absorvedor funciona como um obstrutor de caminho: existem dois
caminhos para o feixe se dividir (caso ausente) ou apenas o caminho 𝐶 (caso presente).
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Finalmente, podemos escolher a razão entre a presença e ausência da obstrução de tal
modo que a probabilidade média de um nêutron passar pela região de absorção seja
também 𝑎, como na abordagem (I). Com essas condições, Rauch e Summhammer cal-
cularam a intensidade do feixe na saída 1. Essa intensidade é uma soma ponderada
pelas condições impostas pelo absorvedor:

𝐼 = 𝑎
⃒⃒
𝜓𝐵 + 𝜓𝐶𝑒

𝑖𝜒
⃒⃒2

+ (1 − 𝑎) |𝜓𝐶 |2 = 𝑎 |𝜓𝐵|2 + |𝜓𝐶 |2 + 2𝑎 |𝜓𝐵| |𝜓𝐶 | cos{𝜒}. (1.27)

Analogamente à equação (1.26), a quantidade mais interessante é aquela multiplicando o
cosseno na equação (1.27), representando a amplitude das franjas de interferência. Essa
amplitude é agora proporcional à probabilidade de um nêutron passar pela região de
absorção. Isso significa que a amplitude das franjas agora é menor que no caso anterior.
É importante observar que a intensidade média nas duas saídas, determinada pela taxa
de absorção média, é a mesma para ambos os casos [31]. Isto é, em média, o mesmo
número de nêutrons é absorvido em ambas as abordagens. O que muda é o padrão de
interferência analisado na saída 1. Chegamos ao ponto de nos perguntarmos: esses ex-
perimentos representam as mesmas condições? Se, em média, os experimentos possuem
os mesmos resultados para as absorções, existe algo errado em alguma abordagem?

1.3.3 Interferência e o conteúdo informacional das abordagens

Figura 1.7: Amplitude da interferência versus probabilidade média de transmissão de
um nêutron. Os pontos da figura representam dados experimentais, enquanto as curvas
são previsões teóricas. Figura retirada da referência [31].
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Embora os experimentos pareçam reproduzir as mesmas condições, o trabalho de
Rauch e Summhammer nos permite notar que eles exibem quantidades de informação
diferentes sobre os caminhos dos feixes. Na abordagem (II) podemos ter certeza de que:

1) a função de onda dos nêutrons se propaga por ambos os caminhos, ou

2) a função de onda se propaga apenas pelo caminho 𝐶.

Na abordagem (I), por outro lado, não podemos dizer quando um nêutron será absor-
vido. O melhor que podemos dizer é que a função de onda dos nêutrons se propaga
por ambos os caminhos com amplitudes diferentes. Atribuímos a diminuição da ampli-
tude de interferência na abordagem (II) em relação à (I) ao conhecimento de caminho
adicional que temos com a inserção de um absorvedor dependente do tempo. Seguindo
Rauch e Summhammer, essa é a conclusão do trabalho [31].

Um experimento real foi realizado no Instituto Laue-Langevin, demonstrando que os
dados experimentais concordam com a predição das equações (1.26) e (1.27). O gráfico
da figura 1.7 ilustra o comportamento da interferência em função da probabilidade de
transmissão pela região de absorção nas duas abordagens. A adequação da teoria aos
dados experimentais mostra o sucesso preditivo da física quântica. Paralelamente, temos
uma ilustração do poder da representação da informação como agente físico.



Capítulo 2

Dualidades interferométricas em

cenários de dois caminhos

2.1 Dualidade interferométrica: Greenberger e Yasin

Uma vez que a discussão da complementaridade saiu de um contexto “tudo ou nada”
para um contexto de fenômenos intermediários, novas motivações aparecem. Torna-
se relevante procurar por outras manifestações nesse novo domínio, além de explorar
novas maneiras de quantificá-las. Vamos reproduzir aqui a proposta de Greenberger e
Yasin que estabelece uma relação quantitava elegante entre interferência e conhecimento
preditivo sobre os caminhos [32]. Para tanto, vamos nos manter próximo à “Abordagem
I” do experimento de Rauch e Summhammer discutido na seção 1.3.

Mais uma vez, analisamos a figura 1.6. Como fizeram Greenberger e Yasin, comece-
mos com a suposição de que divisor de feixes DF1 separa o feixe em duas componentes
coerentes. No que concerne a discussão da complementaridade, estamos interessados
em estudar como o conhecimento sobre os caminhos afeta o padrão de interferência.
Neste caso particular, queremos estudar como o conhecimento sobre a população dos
feixes de cada caminho modifica o padrão de interferência em relação ao padrão que
seria construído caso esse conhecimento fosse nulo [32]. Isso está implícito no trabalho
de Rauch e Summhammer [31], de modo que a contribuição de Greenberger e Yasin
é estudar essa relação de troca, quantificando a informação de caminho e comparando
esse quantificador à Visibilidade do padrão de interferência.

A função de onda de um nêutron na saída 1 do interferômetro da figura 1.6 é dada
por

𝜓 = 𝑎𝜓𝐵 + 𝑏𝜓𝐶𝑒
𝑖𝜒, (2.1)

onde 𝑎 e 𝑏 são números reais tais que 𝑎2+𝑏2 = 1, e 𝜒 representa a diferença de fase entre
os feixes. Por enquanto, não fazemos menção explícita ao absorvedor 𝐹 , de modo que
não definimos qual amplitude 𝑎 ou 𝑏 contabiliza a absorção. Ao contrário da equação
(1.25), onde já decidimos em que feixe acontece a absorção, na (2.1) representamos
genericamente a função de onda na saída 1. O motivo disso ficará mais claro adiante.

30
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Analogamente à equação (1.26), a intensidade na saída 1 será dada por

𝐼 = |𝜓|2 = 𝑎2 |𝜓𝐵|2 + 𝑏2 |𝜓𝐶 |2 + 2𝑎𝑏 |𝜓𝐵| |𝜓𝐶 | cos𝜒. (2.2)

Greenberger e Yasin utilizaram a Visibilidade do padrão de interferência como quanti-
ficador da qualidade do padrão:

𝑉0 =
𝐼max − 𝐼min

𝐼max + 𝐼min

, (2.3)

onde 𝐼max refere-se à intensidade quando cos𝜒 = 1 e 𝐼min quando cos𝜒 = −1. Dessa
forma, assumindo que |𝜓𝐵| = |𝜓𝐶 |, temos

𝑉0 = 2𝑎𝑏. (2.4)

Com a parametrização 𝑎 = cos 𝛽 e 𝑏 = sin 𝛽 utilizada1 em [32], escrevemos a equação
anterior simplesmente como

𝑉0 = sin{2𝛽}. (2.5)

Notemos que o ângulo 𝛽 é o parâmetro que modula a probabilidade de um dos caminhos
ser mais populado. É interessante comentar sobre dois casos particulares. Quando 𝛽 =

𝜋/4, que fisicamente representa a ausência de absorção, os caminhos são identicamente
populados e o padrão de interferência tem sua Visibilidade máxima. Quando 𝛽 =

𝜋/2, sabemos que todos os nêutrons estarão no feixe 𝐶, que fisicamente representa um
absorvedor ideal no caminho do feixe 𝐵. Nesse caso, não existe qualquer interferência.

2.1.1 Estratégia de aposta: predição

Como notado por Greenberger e Yasin, com um marcador no caminho de cada feixe,
poderíamos medir exatamente a qual feixe pertence um dado nêutron detectado. Não
teríamos dúvida. Por outro lado, ao invés de medir, podemos simplesmente tentar
adivinhar em qual feixe (𝐵 ou 𝐶) um nêutron estará [32]. Jogamos uma moeda: se der
“cara”, dizemos que ele estará em 𝐵. Se der “coroa”, em 𝐶. Claro, estaremos certos 50%

das vezes e errados também 50% das vezes, isto é, uma aposta cega. Com esse tipo de
estratégia, mesmo quando o feixe 𝐶 é populado por 90% dos nêutrons (mas nós não
sabemos disso), ainda assim só vamos prever corretamente 50% dos casos. Se não vamos
medir cada nêutron em cada feixe, apenas detectá-los no final, na saída 1, precisamos
de algo melhor que mera adivinhação.

Neste momento, fazemos menção explícita ao absorvedor 𝐹 . Vamos considerar que
ele é colocado no caminho do feixe 𝐵 no interferômetro da figura 1.6 e introduz uma

1Existe uma suposição adicional sendo feita nesta seção. Em [32], antes de entrar no interferômetro,
os nêutrons são espalhados por um obstáculo. Naturalmente, nem todos os nêutrons são espalhados
coerentemente. Dessa forma, a amplitude dos feixes em cada caminho não soma para a amplitude
inicial, apenas para amplitude coerente 𝑅. Assim, 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑅. Por simplicidade, consideramos que
todo o espalhamento é coerente (𝑅 = 1).
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assimetria na população de nêutrons (𝛽 ̸= 𝜋/4), atenuando arbitrariamente a população
nesse caminho. De posse dessa informação, uma estratégia esperta seria apostar que
todos os nêutrons estarão no feixe mais intenso 𝐶. Nesse caso, como 𝑏2 > 𝑎2, estaremos
certos uma fração 𝑏2

𝑎2+𝑏2
de vezes2. Podemos comparar esse valor à aposta cega e com

isso construir um quantificador de informação de caminho. Conforme proposto por
Greenberger e Yasin:

𝑃 =
|𝑏|2 /

(︀
|𝑎|2 + |𝑏|2

)︀
− 1/2

1/2
=

|𝑏|2 − |𝑎|2

|𝑎|2 + |𝑏|2
= 𝑏2 − 𝑎2, (2.6)

onde esse último passo segue da simplificação que temos nesta seção (ver notas 1 e
2). Esse quantificador de caminho 𝑃 é uma medida do conhecimento disponibilizado
pela assimetria ocasionada pelo absorvedor 𝐹 (isto é, 𝛽 ̸= 𝜋/4) comparado à situação
simétrica (𝛽 = 𝜋/4). Em outras palavras, 𝑃 é uma medida da informação disponível
a priori sobre a população dos feixes relativa a uma situação de completa ignorância,
em que nenhuma informação sobre a população dos feixes está disponível. A expressão
a priori é muito importante aqui. Não fizemos qualquer medição ao fazer essa aposta.
Estamos apenas explorando nosso conhecimento prévio sobre as condições do interferô-
metro. Nós estamos prevendo, dadas as condições iniciais, que a maioria dos nêutrons
estarão no feixe mais intenso. Se, mais uma vez, 𝑎 = cos 𝛽 e 𝑏 = sin 𝛽, temos

𝑃 = cos{2𝛽}. (2.7)

Olhando para as equações (2.5) e (2.7) podemos notar o caráter complementar entre os
quantificadores: quando os feixes são igualmente populados, 𝛽 = 𝜋/4 e temos 𝑃 = 0.
Nenhuma informação a priori está disponível. Jogar uma moeda é o melhor que podemos
fazer. Nessa mesma situação, o padrão de interferência tem visibilidade máxima, 𝑉0 = 1.
Quando apenas um dos feixes está populado, 𝛽 = 0 ou 𝜋/2 e 𝑃 = ±1. Nessa situação,
𝑉0 = 0. Naturalmente, nenhuma interferência é exibida na saída 1. Isso nos coloca em
condições de fazer a seguinte afirmação: de maneira geral, quanto mais certos estamos
sobre a população de um dos feixes, menor é a visibilidade do padrão de interferência.
Essa afirmação pode ser sumarizada na expressão principal do trabalho de Greenberger
e Yasin:

𝑉 2
0 + 𝑃 2 = 1. (2.8)

Com uma escolha particular dos parâmetros, podemos construir um absorvedor 𝐹 que
atenue o feixe 𝐵 em 99%. Podemos prever quase perfeitamente em que feixe os nêutrons
estarão. Como vimos na seção 1.2, Wootters e Zurek demonstraram que nessa situação
ainda existiria alguma interferência [25]. Com o auxílio das equações (2.6) e (2.8),

2Isto é, 𝑏2 representa os casos favoráveis sobre todos os casos possíveis 𝑎2+ 𝑏2. Isso segue de acordo
com a notação em [32]; como mencionado antes, aqui fazemos 𝑎2 + 𝑏2 = 1, com 𝑎 e 𝑏 reais. Esse
é o mesmo caso na equação (2.6): primeiro apresentamos a notação de Greenberger e Yasin, depois
fazemos a simplificação.
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podemos mostrar que mesmo com 99% de certeza sobre os caminhos, ainda é possível
observar uma interferência com 20% da visibilidade máxima! Isto é, com apenas 1%

de intensidade em um dos feixes (o que nos permite fazer uma excelente aposta), ainda
teremos um padrão com 20% da qualidade total. Isso testifica a robustez da visibilidade
e o incrível poder do princípio de superposição3.

Como mencionado no início da seção, para deduzir a dualidade interferométrica (2.8)
assumimos feixes coerentes, representados por estados puros. Porém, quando os feixes
de nêutrons são descritos por estados parcialmente coerentes4, a visibilidade do padrão
de interferência é reduzida, enquanto 𝑃 continua o mesmo [32]. Para essas condições,
Greenberger e Yasin mostraram que:

𝑉 2
0 + 𝑃 2 < 1. (2.9)

Essa expressão mostra que, mesmo no caso em que não podemos dizer absolutamente
nada sobre o caminho dos nêutrons, 𝑃 = 0, o padrão de interferência nunca atinge
visibilidade igual a 1. Os detalhes da demonstração podem ser vistos em [32].

Finalmente, juntando as duas peças, a forma mais geral da dualidade Greenberger-

Yasin que quantifica a complementaridade num regime preditivo, é dada pela expressão

𝑉 2
0 + 𝑃 2 ≤ 1, (2.10)

onde a igualdade só é atingida para estados puros, com feixes completamente coeren-
tes. É possível encontrar na literatura a afirmação de que essa é a primeira expressão
quantitativa da complementaridade [33]. Vimos, porém, que Wootters e Zurek tam-
bém fizeram uma expressão quantitativa [25]. É verdade que ela não dispõe da mesma
elegância visual e simplicidade conceitual. Lá, a expressão quantitativa da complemen-
taridade aparecia de maneira implícita. Por outro lado, começamos a seção falando
sobre a busca de novas manifestações da complementaridade. Nesse sentido, a relação
de dualidade (2.10) é a primeira expressão quantitativa de uma manifestação da com-
plementaridade que não envolve medições diretas de sistemas auxiliares5, mas análises
preditivas baseadas em informação a priori [34].

Podemos concluir esta seção salientando a ocorrência da complementaridade mesmo
na ausência de medições diretas. Greenberger e Yasin estabeleram o quantificador 𝑃 ,
que nos informa a probabilidade a priori, em regime preditivo, de um nêutron estar
num determinado feixe6. Enquanto isso, eles usaram visibilidade como quantificador
da qualidade do padrão de interferência. Vimos que ambos os quantificadores são com-
plementares. Além disso, uma nova manifestação da complementaridade aparece aqui,

3Tradução livre de [32].
4Isto é, estados mistos descritos por matrizes densidade com elementos fora da diagonal não nulos.
5Como a medição do momento da tela 1 em Wootters e Zurek [25].
6Mais tarde chamaremos esse quantificador de preditibilidade, uma vez que ele é um quantificador

de informação de caminho que pressupõe uma estratégia de predição, não de retrodição baseada em
medição de um observável.
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preservando a essência do debate Einstein-Bohr, mas ainda demonstrando a extensão
introduzida por Wootters e Zurek7 num novo regime.

2.2 Marcadores de caminho e o apagador quântico: o

papel das correlações

Embora soframos o risco de incorrer na tediosa contravenção da repetitividade, algu-
mas coisas precisam ser reforçadas antes de prosseguirmos. Em primeiro lugar, o debate
Einstein-Bohr: o cenário principal é o experimento da fenda dupla com recuo. Einstein
advogava que era possível saber por qual fenda um fóton passou, contudo, sem que a
medição causasse eventos incontroláveis sobre eles, como espalhamento. Com isso, ele
esperava mostrar a possibilidade de adquirir informação de caminho sem destruir o pa-
drão de interferência. Bohr invocou um tratamento semi-clássico sobre o problema, de
modo que a obtenção de informação de caminho impedia a visualização de um padrão
de interferência. O debate Einstein-Bohr é sobre interferência e informação de cami-
nho adquirida na medição. Em segundo lugar, a quantificação do debate Einstein-Bohr
feita por Wootters e Zurek [25]: com a proposição de uma função de onda de oscilador
harmônico quântico para a fenda com recuo (aparato marcador do caminho dos fótons),
eles exploraram a defesa de Bohr através de um tratamento mais profundo. O trabalho
de Wootters e Zurek também é sobre interferência e informação de caminho adquirida
na medição. Em terceiro lugar, notamos mais uma vez que a complementaridade nesses
dois trabalhos não tem a mesma natureza daquela discutida por Greenberger e Ya-
sin [32] e pelos trabalhos com interferometria de nêutrons [28, 29, 31]. Enquanto nesses
a complementaridade era observada entre informação de caminho a priori e interferên-
cia, naqueles era observada entre informação de caminho obtida através da medição
e interferência: predição versus interferência e medição versus interferência8. Em
quarto, e último, lugar, é importante ressaltar uma característica omitida até então.
Em algumas análises que precedem a discussão a seguir, a complementaridade aparecia
devido a perturbações na função de onda: a aquisição de informação sobre a posição
aumentava a incerteza no momento, destruindo a interferência. Como exemplos, temos
o experimento da fenda dupla com elétrons de Richard Feynman [36] e o microscópio
de Heisenberg [6]. Por conta disso, não é incomum observar na literatura autores defen-
dendo o “princípio da incerteza” como mecanismo geral por trás da complementaridade.
Mesmo Greenberger faz uma afirmação desse tipo [37], embora seu trabalho posterior
com Yasin tenha sido derivado de forma independente de relações de incerteza, como
os próprios observaram em [32].

Com essas considerações em mente, vamos reproduzir a proposta de Scully, Englert e
Walther (SEW) [17] que utiliza um átomo de Rydberg [38] e duas cavidades para ilustrar

7Isto é, a complementaridade em domínios intermediários.
8A referência [35] adota uma nomenclatura parecida para esses dois ramos, separando-os em “pre-

dição” e “retrodição”. Essa diferença também já foi mencionada em [34].
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a complementaridade em mecânica quântica, destacando a operação de um marcador
de caminho. Em suma, a proposta encontra lugar nas quatro observações feitas nesta
seção:

1) É uma extensão do debate Einstein-Bohr;

2) Explora a figura do marcador de caminho já presente em Wootters e Zurek [25],
mas com um formalismo mais intuitivo;

3) Como se trata de medição e interferência, não exibe o mesmo tipo de complemen-
taridade descrita pela relação de dualidade Greenberger-Yasin [32];

4) Contempla o objetivo de Einstein, já que a obtenção de informação não implica
em alteração espacial significativa na função de onda. Ao mesmo tempo, tam-
bém contempla a defesa de Bohr de que a interferência é destruída assim que
se torna possível medir por qual caminho o átomo passou. Nesse sentido, pa-
rece desnecessário apelar para relações de incerteza como mecanismo por trás da
complementaridade.

Uma vez que o experimento mental de SEW possui vários eventos importantes, vamos
separá-lo em estágios e estudá-lo passo a passo, assim como fizeram os autores.

2.2.1 Fenda dupla com átomos de Rydberg

Figura 2.1: Fenda dupla com átomos de Rydberg.

A figura 2.1 ilustra a passagem de um átomo de Rydberg9 através de duas fendas, 1

e 2. A função de onda que descreve a propagação do átomo nas coordenadas de posição
9Embora não nos interesse conhecer toda a física do átomo de Rydberg, vale mencionar que ele

apresenta propriedades que permitem um ótimo controle experimental, e por essa razão é utilizado em
diversas aplicações [39–43].
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de seu centro de massa após passar pelas fendas é dada por

Ψ(r) =
1√
2
{𝜓1(r) + 𝜓2(r)}. (2.11)

A probabilidade de detectar os átomos numa posição r = R na tela é dado pelo módulo
ao quadrado da expressão acima. Isto é,

𝑃 (R) =
1

2
{|𝜓1(R)|2 + |𝜓2(R)|2 + 𝜓*

1(R)𝜓2(R) + 𝜓1(R)𝜓*
2(R)}. (2.12)

Naturalmente, a interferência é contabilizada pelos termos cruzados na expressão.

2.2.2 Explorando graus de liberdade adicionais

Uma grande vantagem de se usar átomos para estudar mecânica quântica é a explora-
ção de seus graus de liberdade internos, como seus estados de energia. Assim, ao invés
de enviar simples feixes atômicos, enviaremos feixes atômicos excitados. Pode parecer
pouco, por enquanto, mas esse é o ingrediente essencial da proposta de SEW. Dessa
forma, adicionando esse novo grau de liberdade, o estado de um átomo que passou por
uma fenda dupla é dado por

Ψ(r) =
1√
2
{𝜓1(r) + 𝜓2(r)} |𝑖⟩ , (2.13)

onde o vetor de estado |𝑖⟩ representa um estado de energia qualquer do átomo. Como
foi observado por SEW [17], apenas a inclusão desse grau de liberdade não representa
alguma mudança prática, ainda. Por exemplo, assim como na equação (2.12), podemos
calcular a probabilidade de encontrar um átomo numa posição R da tela:

𝑃 (R) =
1

2
{|𝜓1(R)|2 + |𝜓2(R)|2 + 𝜓*

1(R)𝜓2(R) + 𝜓1(R)𝜓*
2(R)} ⟨𝑖 |𝑖⟩ . (2.14)

Vemos que o resultado (2.14) concorda com (2.12) como se nenhuma alteração tivesse
sido feita. Naturalmente, significa que não estamos utilizando o grau de liberdade dispo-
nível. Para explorar esse grau de liberdade, SEW propuseram a utilização de cavidades
supercondutoras. Essas cavidades são formadas por espelhos (planos, esféricos, etc.)
em posições opostas com vácuo entre eles. Experimentos com cavidades apareceram na
década de 70, num contexto da óptica quântica conhecido como eletrodinâmica quân-

tica de cavidades. Um experimento típico no domínio de microondas [44] é ilustrado
na figura 2.2. Átomos de Rydberg saem de um forno 𝑂 e interagem com um laser 𝐿
numa câmara 𝐵, absorvendo energia e sendo deixados num estado excitado. Os áto-
mos entram numa cavidade 𝐶 e interagem com o campo eletromagnético lá dentro,
inicialmente num estado de vácuo. Dentro da cavidade, os átomos podem sofrer uma
transição para o estado fundamental, deixando um fóton na cavidade. Eles saem da
cavidade e são detectados em 𝐷. O fóton deixado na cavidade, construída de maneira
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Figura 2.2: Ilustração de um experimento típico de Eletrodinâmica Quântica de Cavi-
dades (ver detalhes no texto). Figura retirada da referência [44].

a ser ressonante com a transição eletrônica dos átomos, fica confinado ao ser multipla-
mente refletido pelos espelhos. Como a cavidade não é perfeita, mas possui um fator de
qualidade, eventualmente essa radiação será emitida para fora (orifício da figura 2.2),
podendo ser detectada.

A figura 2.3 é uma versão simplificadamente objetiva de duas cavidades atrás de
duas fendas. Feixes de átomos excitados por um feixe de laser são colimados na direção
dessas cavidades. Os modos de vácuo do campo eletromagnético dentro de cada cavidade
permitem um acoplamento forte o suficiente entre o átomo e a cavidade, tal que o átomo
possa emitir um fóton enquanto viaja dentro dela, mas não quando está fora. Sabemos

Figura 2.3: Experimento da fenda dupla com duas cavidades utilizando átomos de
Rydberg em estados excitados.

que a função de onda de um átomo depois de passar pela fenda dupla é dada pela
equação (2.11). Agora, se um átomo sai de uma das cavidade, emite um fóton e passa
pela fenda dupla, seria razoável pensar que essa interação afetaria a função de onda
do átomo, fazendo-se necessário uma nova descrição para 𝜓1(r) e 𝜓2(r). Por exemplo,
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algum momento poderia ser transferido ao átomo durante a interação, transformando
as coordenadas do centro de massa e alterando a probabilidade de detecção na tela. A
referência [45] demonstra que isso não é verdade. Como observado por SEW [17], o
momento do átomo antes de entrar e depois de sair das cavidades é o mesmo. Nenhum
momento resultante é transferido ao átomo, e portanto, nenhuma alteração espacial
afeta a função de onda.

2.2.3 Marcador de caminho

Pela estrutura da montagem 2.3, ao detectarmos um átomo na tela, podemos dizer
que quando sabemos que o átomo passou pela cavidade 1 (2), ele também passou pela
fenda 1 (2). Isso significa que as cavidades funcionam como um marcador de caminho:
se um fóton está em uma das cavidades, então sabemos que o átomo passou por lá e
sabemos também por qual fenda ele passou. Chamando |𝑎⟩ de estado excitado e |𝑏⟩
de fundamental, o estado total do sistema átomo-cavidades após o átomo efetuar a
transição 𝑎→ 𝑏 e passar pelas fendas é dado por

Ψ(r) =
1√
2
{𝜓1(r) |1102⟩ + 𝜓2(r) |0112⟩} |𝑏⟩ , (2.15)

onde |1102⟩ (|0112⟩) representa o estado no qual existe um fóton na cavidade 1 (2)
e nenhum fóton na cavidade 2 (1). A expressão (2.15) representa a superposição de
encontrar um fóton na cavidade 1 e nenhum na cavidade 2, com o átomo atravessando
a fenda 1 no estado fundamental |𝑏⟩, e de encontrar um fóton na cavidade 2 e nenhum
fóton na cavidade 1, com o átomo atravessando a fenda 2 no estado fundamental |𝑏⟩.

Como evidenciado em [17], embora a interação não produza perturbações do tipo
posição-momento na função de onda, ela produz um estado maximamente emaranhado
entre átomo e cavidades (2.15). Isso implica na alteração dos estados de cada parte do
sistema. Calculando a probabilidade de encontrar o átomo numa posição R na tela,
temos

𝑃 (R) =
1

2

{︀
|𝜓1(R)|2 + |𝜓2(R)|2 + 𝜓*

1(R)𝜓2(R) ⟨1102 |0112⟩

+ 𝜓1(R)𝜓*
2(R) ⟨0112 |1102⟩} ⟨𝑏 |𝑏⟩ . (2.16)

Como os estados que representam a aquisição de informação de caminho são ortogonais,
isto é, ⟨1102| 0112⟩ = 0, temos

𝑃 (R) =
1

2
{|𝜓1(R)|2 + |𝜓2(R)|2}. (2.17)

Isso quer dizer que o estado (2.15) não produz qualquer interferência! As cavidades, de
fato, fazem o papel de marcador de caminho, o qual tem como principal tarefa dispo-
nibilizar esse tipo de informação. Além disso, estamos certos de que essa informação
foi adquirida sem nenhum mecanismo que “ativasse” a incerteza posição-momento e in-
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troduzisse fatores incontroláveis na função de onda. A diferença física entre (2.13) e
(2.15) é a interação entre os graus de liberdade do átomo e as cavidades, produzindo
uma forte correlação quântica. Essa correlação torna disponível a informação inequí-
voca sobre o caminho do átomo, destruindo a interferência na tela, como vemos em
(2.17). O efeito dramático do aparato marcador de caminho (algumas vezes chamado
de medidor ou detector de caminho) é contabilizado pela correlação entre o átomo e
marcador. Segundo SEW, essas conclusões satisfariam ambos os critérios de Einstein e
Bohr, e, ainda assim, surpreenderia a ambos: podemos extrair a informação de cami-
nho através da medição de um observável sem perturbações incontroláveis na função de
onda dos átomos (Einstein), mas a disponibilidade de informação de caminho impede
a exibição de um padrão de interferência (Bohr). Ainda com a vantagem de que não
precisamos invocar relações de incerteza para “defender” a mecânica quântica. Tudo o
que foi proposto por SEW está de acordo com o formalismo da teoria. Isso nos coloca
dentro da observação (4) no início da seção. Wootters e Zurek [25] também notaram
a presença de uma correlação do tipo EPR [2] entre o medidor (tela 1 na figura 1.3) e
os fótons, mas lá eles trabalharam explicitamente com posição e momento e, por isso,
seria difícil dizer que o emaranhamento desempenhava um papel mais importante que
as relações de incerteza, como fizeram SEW.

É interessante ressaltar que a palavra chave para o fenômeno aqui é a disponibilidade
da informação de caminho. Não é necessário que uma medição identifique a presença de
um fóton em uma das cavidades. A garantia de que a presença do fóton altera o estado
da cavidade de forma mensurável já é suficiente para destruir o padrão de interferência.
Se a cavidade fosse clássica, contendo um número muito grande de fótons, e a dispersão
do número médio de fótons na cavidade fosse muito maior do que 1, a emissão de um
único fóton pelo átomo não seria mensurável. Nessa situação, o átomo ainda seria
capaz de produzir interferência depois de passar pelas fendas [17]. Isso nos leva à
seguinte questão: a interferência é perdida quando a alteração no estado do marcador
é mensurável, uma vez que esse disponibiliza a informação de caminho. Se o estado do
marcador for alterado de maneira que a informação é, agora, imensurável, a interferência
poderia ser recuperada?

2.2.4 Apagador quântico

A investigação da pergunta anterior, que leva à discussão do apagamento quântico

proposto em [46], é inspirada em um problema conhecido como escolha atrasada, pro-
posto por John Wheeler [47], o qual, em linhas gerais, aborda a seguinte questão: seja
um experimento cuja configuração da montagem nos permite obter resultados mutua-
mente excludentes (ver seção 1.1). Por exemplo, ora podemos obter 100% da informação
de caminho, ora interferência com 100% de visibilidade. Suponhamos que inicialmente
o experimento esteja operando com uma montagem que disponibiliza toda a informa-
ção de caminho, mas durante a realização modificamos a configuração para permitir a
observação de interferência com máxima visibilidade. Durante esse processo, o objeto
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quântico mudaria seu comportamento? Em outras palavras, se a escolha da configura-
ção experimental for deixada para um estágio atrasado (por exemplo, depois que átomo
já passou pelas fendas no experimento de SEW), essa escolha influenciaria nos resulta-
dos?10 Um bom artigo de revisão do assunto pode ser encontrado em [48]. Destaque
também para o experimento realizado em [49]. Podemos refazer a pergunta do final
da seção anterior tendo em mente os experimentos de escolha atrasada. Nesse caso:
se apagarmos a informação de caminho depois que o átomo passou pelas cavidades e,
ainda, depois que já passou pelas fendas, recuperamos a interferência? Para responder

Figura 2.4: Esboço do Apagador Quântico discutido em [17]. A tela (a) e a tela (b)
representam a detecção do átomo quando esse passou pela fenda no estado |𝑎⟩ e |𝑏⟩,
respectivamente. Na tela (b), ainda, temos o efeito do “apagador quântico”, o qual divide
o padrão sem franjas exibido na tela (b) em subconjuntos de franjas (linhas escuras) e
de anti-franjas (linhas claras).

a essa pergunta à luz do trabalho de SEW, consideremos a figura 2.4. Ela é exatamente
a figura 2.3, com uma pequena diferença: a parede entre as cavidades é uma parede
fotodetectora capaz de absorver fótons. Próximo a ela existem dois obturadores (um
em cada cavidade) que podem ambos estarem abertos ou fechados de forma controlável
(ver figura 2.4). Se os obturadores estão fechados, o fóton está condenado a ficar na
cavidade em que foi deixado, disponibilizando a informação sobre o caminho do átomo.
Se estão abertos, o fóton pode interagir com a parede e ser absorvido, não deixando
qualquer rastro de sua presença. Sem acesso à informação de caminho agora, recupera-
mos a interferência? Caso a resposta seja positiva, isso parece nos colocar em apuros.
Afinal de contas, como uma interação entre o fóton e a parede fotodetectora, efetuada

10No contexto original da proposta, a questão era ainda mais desconcertante. Para alguém que
insiste em assinalar objetivamente um caráter corpuscular ao objeto quântico ao obter toda informação
de caminho, e um caráter ondulatório ao observar interferência com máxima visibilidade, a escolha
atrasada do experimentalista, o qual efetua a mudança de configuração, decide se o objeto era uma
partícula ou uma onda. Sem uma noção adequada da complementaridade, é muito fácil interpretar
erroneamente experimentos com escolha atrasada.
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depois que o átomo já passou pela fenda dupla, poderia influenciar no padrão de in-
terferência? A lógica parece simples: com informação de caminho disponível, podemos
concluir que o átomo passou por uma das fendas. Se não existem outras fendas após
a fenda dupla, como o átomo poderia voltar a interferir? Curiosamente, o padrão é
restaurado ao apagar a informação. Isso sugere que, de fato, existe uma influência da
interação entre o fóton e a parede fotodetectora que transforma o comportamento do
átomo na fenda dupla, mesmo depois que esse já passou por ela. Para entendermos esse
estranho resultado, vamos reproduzir a solução proposta por SEW passo a passo.

O conjunto parede fotodetectora e obturadores, chamado daqui em diante apenas de
detector, será tratado como um átomo de dois níveis. Assim, |𝑑⟩ é o estado inicial desse
detector. O estado do sistema total após o átomo deixar um fóton numa das cavidades
e passar pelas fendas será

Ψ(r) =
1√
2
{𝜓1(r) |1102⟩ + 𝜓2(r) |0112⟩} |𝑏⟩ |𝑑⟩ . (2.18)

Se o detector absorve um fóton, ele é excitado para um estado |𝑒⟩. Conforme argumen-
tado por SEW, é conveniente introduzir estados atômicos simétricos 𝜓+ e antissimétricos
𝜓− definidos por

𝜓±(r) =
1√
2
{𝜓1(r) ± 𝜓2(r)}. (2.19)

Assim também fazemos para os estados da cavidade:

|±⟩ =
1√
2
{|1102⟩ ± |0112⟩} . (2.20)

Reescrevendo (2.18) através de (2.19) e (2.20), temos

Ψ(r) =
1√
2
{𝜓+(r) |+⟩ + 𝜓−(r) |−⟩} |𝑏⟩ |𝑑⟩ . (2.21)

Os operadores de campo associados ao detector são, também, uma combinação simétrica
de operadores de criação ou aniquilação de um fóton nas cavidades11 1 e 2, assim, a
detecção de um fóton só ocorrerá para o estado simétrico. Dessa forma, o acoplamento
entre os estados da cavidade e do detector depende apenas das componentes simétricas
do campo na cavidade, como observado em [17]. Portanto, a interação global entre
os graus de liberdade espaciais e os estados de energia do átomo, e entre os graus de
liberdade da cavidade e os estados de energia do detector, produz o estado

Ψ(r) =
1√
2
{𝜓+(r) |0102⟩ |𝑒⟩ + 𝜓−(r) |−⟩ |𝑑⟩} |𝑏⟩ . (2.22)

A probabilidade de encontrar o átomo numa posição R da tela e o detector num estado
11Esses operadores são responsáveis por, respectivamente, aumentar e diminuir o número de fótons

nas cavidades.
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excitado é

𝑃𝑒(R) = |𝜓+(R)|2 =
1

2
{|𝜓1(R)|2 + |𝜓2(R)|2} + Re{𝜓*

1(R)𝜓2(R)}. (2.23)

É o mesmo padrão exibido em (2.12)! Vemos que a interferência é recuperada, afinal.
Estamos agora numa situação interessante. Começamos dizendo que essa não parecia
ser uma boa coisa. Se terminarmos assim, acabaremos por concordar com Einstein
quando disse que a mecânica quântica é cálculo com magia negra [50] ou com Edwin
Jaynes ao dizer que interpretar esses resultados como realidade física dá à mecânica

quântica um caráter mais de necromancia medieval do que ciência12. Conforme SEW,
vamos fazer algumas colocações sobre os resultados.

Calculando a probabilidade de encontrar o átomo numa posição R da tela e o de-
tector no estado fundamental, temos

𝑃𝑑(R) = |𝜓−(R)|2 =
1

2
{|𝜓1(R)|2 + |𝜓2(R)|2} − Re{𝜓*

1(R)𝜓2(R)}. (2.24)

O sinal negativo no termo de interferência representa um padrão de anti-franjas com a
mesma intensidade que o padrão de franjas da equação (2.12). Agora, esse é o ponto
fundamental do apagador quântico de SEW. O que está subentendido nesse processo de
apagamento quântico é como analisamos os dados. Ao calcularmos as probabilidades,
impomos restrições que dividem os resultados em subconjuntos. Olhamos para os dados
que registraram átomos na posição R quando o detector tinha um estado particular.
Estamos subselecionando esses registros de acordo com o estado do detector. Na equação
(2.23), olhamos apenas para os dados que correspondem conjuntamente ao registro do
átomo na posição R e o detector no estado excitado. Um gráfico com esses dados
construirá um padrão de interferência idêntico ao da equação (2.12). Na figura 2.4,
onde a marcação 𝑏 na tela da direita refere-se ao átomo no estado fundamental (ver
subseção 2.2.3), vemos o padrão de franjas representado pela curva de coloração mais
intensa. Analogamente a essa análise, na equação (2.24) olhamos apenas para os dados
que correspondem conjuntamente ao registro do átomo na posição R e o detector no
estado fundamental. A figura 2.4 também mostra o padrão de anti-franjas, na colaração
menos intensa, na tela 𝑏.

Agora, a questão que reconcilia os resultados com nossa intuição: com todos os
dados para o detector no estado excitado representados na figura 2.4, podemos ter
uma idéia visual do efeito de “apagamento”. Cada subconjunto de dados fornece um
padrão de interferência com máxima visibilidade: um de franjas, outro de anti-franjas.
Naturalmente, a soma de padrões de franjas e anti-franjas de mesma intensidade é um
padrão sem qualquer interferência. Olhar para todos os dados é equivalente a olhar
para o estado total na equação (2.22) e se perguntar qual a probabilidade de encontrar
o átomo numa posição R da tela sem correlacionar com qualquer estado do detector. É

12Tradução livre da citação presente em [17].
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simplesmente o módulo ao quadrado da equação (2.22):

𝑃 (R) =
1

2
{𝜓*

+(R)𝜓+(R) + 𝜓*
−(R)𝜓−(R)} =

1

2
{|𝜓1(R)|2 + |𝜓2(R)|2}, (2.25)

que não exibe qualquer interferência. Podemos somar as equações (2.23) e (2.24) à
revelia do contexto físico e sempre verificar a equação (2.25). Dando um passo para
trás, vamos olhar para as duas telas da figura 2.4: a tela 𝑎 (onde 𝑎 faz referência ao
estado excitado do átomo) representa todas as situações em que o átomo passou pelas
cavidades sem deixar um fóton e, ao atingir a tela, teve sua posição final registrada.
Naturalmente, não existe qualquer informação de caminho disponível e, portanto, a tela
exibe interferência. A tela 𝑏 representa todas as situações em que o átomo deixou um
fóton numa das cavidades e, ao atingir a tela, teve sua posição final registrada. Sabemos
das equações (2.17) e (2.25) que a tela não exibe qualquer interferência. Essas duas situ-
ações já foram tratadas na subseção 2.2.3. A subseção 2.2.4 é um tipo de “zoom” na tela
𝑏: já sabemos que o átomo no estado |𝑏⟩ não produz interferência. A história acaba aí.
Se agora quisermos ver “mais de perto” a dinâmica que gera a ausência de interferência
na tela 𝑏 quando colocamos os obturadores e a parede fotodetectora, eles vão apenas
nos informar de que maneira esse padrão sem franjas é construído: já sabemos, com
subconjuntos de franjas e anti-franjas. A “recuperação” de franjas (ou “apagamento” da
informação de caminho) é apenas uma seleção de um desses subconjuntos depois que to-
dos os dados já foram obtidos. Com isso em mente, e tendo em vista a citação de Jaynes
em [17], vemos que correlações e medições em mecânica quântica nos permitem fazer
mais do que o mundo clássico permitiria, mas certamente não nos permitem subverter a
realidade (como o problema poderia sugerir à primeira vista). Talvez o nome mais apro-
priado para o efeito de “apagador quântico” seja selecionador quântico: um aparato que
nos permite selecionar subconjuntos de dados com alta visibilidade. Esse nome, porém,
não teria um apelo tão interessante e, talvez por isso, não receberia a mesma atenção
que o “apagador quântico” recebeu nos últimos anos [51–60]. Como curiosidade, o leitor
pode encontrar uma excelente discussão sobre “o que um apagador quântico apaga” na
referência [61], a qual é baseada no apagador quântico proposto em [51]. A discussão
encontrada nessas referências elimina qualquer chance do apagador quântico “apagar”
informação de caminho.

Complementaridade no apagador quântico de SEW

Finalmente, é importante observar o papel da complementaridade em todo o processo
discutido nesta seção. Por mais engenhoso que tenha sido o experimento proposto por
SEW, a aquisição de informação de caminho continua impedindo a construção de um
padrão de interferência. Agora, porém, não precisamos de relações de incerteza para
explicar o fenômeno, o que vai na contramão da resposta de Bohr em defesa da com-
plementaridade. Apesar disso, a complementaridade não apenas sobrevive, mas é ainda
mais intensificada: a mera disponibilidade da informação já é suficiente para impedir a
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exibição de interferência. Além disso, na presença de marcadores de caminho, a natureza
complementar entre informação de caminho e interferência é reforçada pelas correlações
quânticas. Nesse sentido, observamos um papel ainda mais ativo do marcador, e de
forma mais clara do que em Wootters e Zurek [25]. Embora a proposta de SEW não
pretende se dirigir essa questão, uma diferença que podemos salienatar entre Woot-
ters e Zurek e SEW é que esses não abordaram situações que nos permitem observar a
complementaridade em domínios intermediários. Uma extensão completa do trabalho
de Wootters e Zurek, no mesmo espírito de simplificação e elegância do formalismo do
marcador de SEW, envolveria situações em que pudéssemos observar algum grau de
visibilidade de interferência e ainda ter certa quantidade de informação disponibilizada
por marcadores de caminho. Essa é precisamente a situação que veremos a seguir.

2.3 Dualidade interferométrica: Englert

De forma implícita, estamos construindo um tipo de mapa conceitual do conheci-
mento sobre a complementaridade. Neste capítulo, esse mapa possui dois ramos prin-
cipais: um representado por predições e outro por medições. Ambos estão baseados
no debate Einstein-Bohr, que é precursor de toda discussão sobre complementaridade.
Ambos estão também baseados no trabalho de Wootters e Zurek [25], no sentido de
que investigam um domínio intermediário entre informação de caminho e interferência
perfeitas. Apesar disso, constituem manifestações diferentes da complementaridade.

O primeiro ramo (das predições) está baseado na noção de usar assimetrias na mon-
tagem para disponibilizar (previamente a qualquer medição) a informação de caminho.
Por exemplo, originalmente Wheeler [47], e posteriormente Greenberger [37], propuse-
ram absorção como forma de identificar o caminho em experimentos de interferometria,
tanto no contexto de fótons, como no de nêutrons. Mais tarde, Mandel [62] utilizou
o que chamou de grau de indistinguibilidade intrínseca, que é uma medida da ausên-
cia de informação a priori sobre a população de feixes de fótons, para relacionar ao
grau de coerência mútua [63], que é uma quantidade bem definida no eletromagnetismo
clássico. Já o segundo ramo (das medições) tem o marcador (ou detector) de caminho
como protagonista da complementaridade. Ele está baseado firmemente na noção de
usar um sistema auxiliar para armazenar informação de caminho. A exploração desse
contexto levou a experimentos frutíferos utilizando eletrodinâmica quântica de cavi-
dades [17, 40] e ao surgimento do apagador quântico [46], inspirado pelo problema de
escolha atrasada [47]. Os dois ramos juntos nos permitem obter uma conclusão geral
sobre a complementaridade: independente da natureza da informação de caminho que
nos permite distinguir entre alternativas, informação de caminho e visibilidade de in-
terferência são quantidades mutuamente excludentes. A observação conjunta dos dois
necessariamente implica em observação imperfeita de cada um. A fim de visualizar a
diferença entre os dois ramos, e principalmente notar que são partes da mesma estru-
tura, vamos revisar nesta seção o trabalho de Englert [64], considerado um dos maiores
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resultados sobre complementaridade [15]. Os dois primeiros capítulos desta dissertação
foram construídos de maneira que a discussão fluísse até o trabalho de Englert e, por
isso, vamos reproduzí-lo procurando aproveitar o máximo das seções anteriores.

2.3.1 O ramo das predições

Figura 2.5: Interferômetro de dois caminhos genérico. Um feixe de entrada é dividido
em dois caminhos, +1 e −1, pelo divisor de feixes DF, que são recombinadas pelo
recombinador de feixes RF. Defasadores 𝐷+ e 𝐷− acrescentam fases em cada caminho.

Assim como Englert, comecemos considerando o interferômetro de dois caminhos da
figura 2.5. Um feixe entrando no interferômetro encontra um primeiro divisor de feixes
(DF). Ele é responsável por separar as componentes do estado de entrada em dois
caminhos, +1 e −1 (superior e inferior, respectivamente). Espelhos redirecionam os
feixes após o primeiro divisor para um recombinador de feixes (RF). Defasadores (𝐷+

e 𝐷−) ao longo de cada caminho introduzem fases relativas entre os estados em braços
diferentes do interferômetro. Após o recombinador, os feixes são detectados, podendo
exibir interferência.

Em um espaço de Hilbert bidimensional podemos escrever qualquer estado de um
sistema através da parametrização do vetor de Bloch, onde usam-se as matrizes de
Pauli13 𝜎𝜎𝜎 = (�̂�𝑥, �̂�𝑦, �̂�𝑧) e a identidade 𝐼. Dessa forma, o estado inicial do sistema
quântico de entrada (SQE)14 pode ser representado pela matriz densidade

𝜌
(𝑖)
SQE =

𝐼 + s(𝑖) · 𝜎𝜎𝜎
2

, (2.26)

onde 𝑠(𝑖)𝑥 , 𝑠
(𝑖)
𝑦 e 𝑠(𝑖)𝑧 são as componentes do vetor de Bloch inicial s(𝑖). O estado inicial

do SQE é transformado pela ação do divisor e recombinador de feixes. Como proposto

13Onde �̂�𝑥 =

[︂
0 1
1 0

]︂
, �̂�𝑦 =

[︂
0 −𝑖
𝑖 0

]︂
, �̂�𝑧 =

[︂
1 0
0 −1

]︂
, e a identidade 𝐼 =

[︂
1 0
0 1

]︂
.

14O nome original, quanton, não foi bem preservado na literatura, havendo poucas ocorrências [61,
64, 65]. A intenção original, e a atual com SQE, é evitar associar figuras clássicas corpusculares e
ondulatórias a um sistema que não se comporta exatamente assim, de forma geral.
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por Englert [64], a transformação implementada por eles é representada por

𝜌SQE −→ exp
{︁
−𝑖𝜋

4
�̂�𝑦

}︁
𝜌SQE exp

{︁
𝑖
𝜋

4
�̂�𝑦

}︁
. (2.27)

Enquanto isso, a transformação implementada pelos defasadores é representada por

𝜌SQE −→ exp

{︂
−𝑖𝜑

2
�̂�𝑧

}︂
𝜌SQE exp

{︂
𝑖
𝜑

2
�̂�𝑧

}︂
. (2.28)

A ação total sobre o SQE é tal que leva o estado inicial para o estado final

𝜌
(𝑓)
SQE =

𝐼 + s(𝑓) · �̂̂�𝜎𝜎
2

, (2.29)

onde 𝑠(𝑓)𝑥 = −𝑠(𝑖)𝑥 , 𝑠
(𝑓)
𝑦 = 𝑠

(𝑖)
𝑦 cos𝜑+𝑠

(𝑖)
𝑧 sin𝜑 e 𝑠(𝑓)𝑧 = 𝑠

(𝑖)
𝑦 sin𝜑−𝑠(𝑖)𝑧 cos𝜑. Esse é o estado

do SQE na saída do interferômetro da figura 2.5. A presença do SQE nesse estágio pode
ser anunciada por um sistema de detecção depois do RF. Se esse sistema implementa
medições do observável �̂�𝑧, por exemplo, pode se computar a frequência relativa com
que seu autovalor −1 é encontrado. Com o operador associado a esse autovalor dado
por 1

2
(𝐼 − �̂�𝑧) e o estado na saída do interferômetro dado em (2.29), a probabilidade de

encontrar o autovalor −1 será

𝑝𝜑 = tr

{︃(︃
𝐼 − �̂�𝑧

2

)︃
𝜌
(𝑓)
SQE

}︃
=

1

2
(1 − 𝑠(𝑖)𝑦 sin𝜑+ 𝑠(𝑖)𝑧 cos𝜑). (2.30)

Devido à escolha de Englert em utilizar �̂�𝑦 para descrever as atuações de DF e RF,
essa medição de �̂�𝑧 corresponde a uma projeção do SQE em uma superposição dos
caminhos ±1 no interferômetro. Podemos pensar que o registro das contagens de SQE
no sistema de detecção implementando essa projeção é feito para cada valor do ângulo
dos defasadores. Nesse caso, a expressão (2.30) demonstra que vamos observar uma
variação no número de contagens em função da variação do ângulo 𝜑 dos defasadores.
Essa dependência do número de contagens com o ângulo 𝜑 é uma manifestação da
interferência de eventos possíveis no interferômetro (isto é, a propagação do SQE pelos
caminhos ±1). Podemos utilizar a visibilidade definida em (2.3) como quantificador
da qualidade dessa interferência. Se derivarmos a expressão (2.30) em relação a 𝜑,
encontraremos 𝑠(𝑖)𝑦 /𝑠

(𝑖)
𝑧 = − tan𝜑. Substituindo os valores extremos na expressão (2.30),

podemos calcular a probabilidade de detecção máxima 𝑝max
𝜑 e mínima 𝑝min

𝜑 :

𝑝max
𝜑 =

1

2
+

1

2

√︁
(𝑠

(𝑖)
𝑦 )2 + (𝑠

(𝑖)
𝑧 )2,

𝑝min
𝜑 =

1

2
− 1

2

√︁
(𝑠

(𝑖)
𝑦 )2 + (𝑠

(𝑖)
𝑧 )2. (2.31)
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Dessa forma, encontramos o mesmo valor presente em [64] para a visibilidade a priori:

𝑉0 =

√︂(︁
𝑠
(𝑖)
𝑦

)︁2
+
(︁
𝑠
(𝑖)
𝑧

)︁2
. (2.32)

O termo a priori é empregado aqui no mesmo sentido da seção 2.1: a visibilidade
da interferência aqui depende apenas de condições iniciais do estado do SQE e do
interferômetro.

Por outro lado, dado que conhecemos as transformações implementadas sobre qual-
quer estado de um SQE [equações (2.27) e (2.28)], podemos também nos perguntar qual
a probabilidade 𝑤± de que um sistema quântico na entrada do interferômetro passará
pelo caminho ±1. Com os projetores 1

2
(𝐼 ± �̂�𝑧) associados a cada caminho e usando a

expressão (2.29), essa probabilidade será dada por

𝑤± = tr

{︃(︃
𝐼 ± �̂�𝑥

2

)︃
𝜌
(𝑓)
SQE

}︃
=

1

2

(︀
1 ∓ 𝑠(𝑖)𝑥

)︀
. (2.33)

Isso significa que se um SQE é preparado num autoestado de �̂�𝑥 com autovalor −1 (+1),
por exemplo, ele terá probabilidade 1 de passar pelo caminho +1 (−1). No entanto, se
o SQE é preparado num autoestado de �̂�𝑧 (isto é, 𝑠

(𝑖)
𝑥 = 0), a probabilidade é a mesma,

𝑤+ = 𝑤− = 1
2
, de que ele passará por +1 ou −1, nos deixando sem qualquer informação

de caminho. O módulo da diferença entre a probabilidade de passar por cada caminho
nos dá a preditibilidade 𝑃 :

𝑃 = |𝑤+ − 𝑤−| =
⃒⃒
𝑠(𝑖)𝑥

⃒⃒
. (2.34)

A escolha da letra 𝑃 para a quantidade (2.34) não foi feita de forma ingênua, uma vez
que 𝑃 representa a quantificação do mesmo tipo de informação de caminho presente
no trabalho de Greenberger e Yasin [32], discutido na seção 2.1. Aqui, também, ne-
nhum marcador de caminho nos braços do interferômetro disponibilizou informação de
caminho por meio de graus de liberdade auxiliares que poderiam ser medidos, temos
apenas a detecção final. A informação de caminho é oferecida apenas pelas condições
a priori do interferômetro e do estado preparado (2.26). Se 𝑃 = 0, nenhum tipo de
assimetria influencia a taxa de detecção e, portanto, nada podemos predizer sobre os
caminhos. Os caminhos do interferômetro são igualmente populados pelos estados de
entrada, não permitindo qualquer aposta melhor que jogar uma moeda. Englert chama
essa situação de “interferômetro simétrico” (essa situação também foi discutida na seção
2.1, com o interferômetro sem absorvedor). Para qualquer interferômetro implemen-
tando as transformações propostas por Englert em (2.27) e (2.28), a preparação de um
SQE num estado puro com 𝑠

(𝑖)
𝑥 = 0 vai exibir esse comportamento, como pode ser visto

na equação (2.34). Por outro lado, para um SQE num estado puro, 𝑃 = 1 representa
a certeza de (e, por isso, podemos predizer) que o SQE vai passar pelo caminho +1 ou
−1, o que significa que temos condições de apostar em um deles e sempre acertar. Com
o interferômetro implementando as transformações (2.27) e (2.28), esse comportamento
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é exibido por um SQE preparado num estado puro com |𝑠(𝑖)𝑥 | = 1 [equação (2.34)].
É válido comentar que o interferômetro de dois caminhos considerado por Englert

descreve vários experimentos de interferometria [com pequenas diferenças, como a es-
colha de observáveis nas equações (2.27) e (2.28)] e, por isso, a análise proposta por ele
é bastante geral. Apesar disso, se um experimento implementa transformações diferen-
tes daquelas descritas nas equações (2.27) e (2.28), a preditibilidade continua sendo o
módulo da diferença das probabilidades de passar por cada caminho, definida no cen-
tro de (2.34). O lado direito, porém, pode não exibir uma forma tão simples. Sendo
assim, sempre que somos capazes de contabilizar a preditibilidade 𝑃 , se apostarmos
no caminho mais provável, nossa probabilidade de predizer o caminho corretamente é15

(1 + 𝑃 )/2. Fica claro que estamos no mesmo regime de predições de Greenberger e
Yasin, Mandel16 e outros. Em resumo, a preditibilidade é um quantificador do nosso
conhecimento a priori, nos permitindo fazer predições sobre qual dos caminhos o SQE
tomará no interferômetro (ver seção 2.1). Quando elevamos 𝑉0 ao quadrado, dado na
equação (2.32), e somamos com 𝑃 2, dado na equação (2.34), encontramos a expressão

𝑉 2
0 + 𝑃 2 =

(︀
𝑠(𝑖)𝑦

)︀2
+
(︀
𝑠(𝑖)𝑧

)︀2
+
(︀
𝑠(𝑖)𝑥

)︀2
. (2.35)

Uma vez que o módulo do vetor de Bloch não pode exceder a unidade, temos

𝑉 2
0 + 𝑃 2 ≤ 1. (2.36)

Essa é precisamente a dualidade Greenberger-Yasin [32] que discutimos na seção 2.1.
O subíndice para a visibilidade é para ressaltar que essa é também uma quantidade a
priori, anterior a qualquer medição.

2.3.2 O ramo das medições

Para mostrar a diferença dramática entre os dois ramos desse mapa conceitual, ou seja,
das duas manifestações da complementaridade, Englert utiliza um caso extremo de
forma instrutiva. Ele propõe começar com a situação em que o interferômetro é total-
mente simétrico: nenhum dos braços possui qualquer diferença capaz de disponibilizar
informação de caminho a priori. Nesse caso, a preditibilidade é nula, isto é, 𝑃 = 0. Já
a visibilidade a priori é máxima, ou seja, 𝑉0 = 1. Em termos das componentes do vetor
de Bloch inicial, temos

𝑠(𝑖)𝑥 = 0, 𝑠(𝑖)𝑧 + 𝑖𝑠(𝑖)𝑦 = 𝑒−𝑖𝜃. (2.37)

15Mais tarde identificaremos essa quantidade como a verossimilhança a priori para apostar correta-
mente no caminho.

16Englert acrescentou que o grau de indistinguibilidade intrínseca de Mandel [62] é igual a 𝑉0/
√
1− 𝑃 .

Isso corrobora a classificação do trabalho de Mandel como uma forma de complementaridade no regime
preditivo.
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Figura 2.6: Interferômetro de dois caminhos genérico com os mesmos elementos da
figura 2.5 e com marcadores de caminho (caixas cinzas) em cada braço.

Conforme discutido anteriormente, preparar um estado com 𝑠
(𝑖)
𝑥 = 0 garante que ne-

nhuma informação de caminho a priori esteja disponível [equação (2.34)]. Por outro
lado, conforme a equação (2.32), a segunda definição em (2.37) garante que a visibi-
lidade a priori seja máxima, isto é, 𝑉0 = |𝑠(𝑖)𝑧 + 𝑖𝑠

(𝑖)
𝑦 | = |𝑒−𝑖𝜃| = 1. Mais uma vez, o

superíndice nas componentes é para evidenciar que são condições iniciais. Em seguida,
acoplamos o SQE a um sistema quântico auxiliar que fará o papel de marcador de cami-
nho. O sistema auxiliar consiste em dois objetos, um em cada braço do interferômetro,
como mostra a figura 2.6, capazes de armazenar informação sobre o caminho do SQE
depois que uma interação condicional à passagem pelo caminho ±1 (�̂�±) emaranha os
dois sistemas. Os marcadores são inicialmente representados pelo estado inicial 𝜌(𝑖)D . O
sistema total, portanto, encontra-se no estado produto

𝜌(𝑖) = 𝜌
(𝑖)
SQE ⊗ 𝜌

(𝑖)
D . (2.38)

Como resultado da interação entre o SQE e os marcadores, o estado inicial dos marca-
dores é transformado segundo a expressão

𝜌
(𝑖)
D −→ �̂� †

±𝜌
(𝑖)
D �̂�±, (2.39)

onde as unitárias �̂�+ e �̂�− afetam apenas os graus de liberdade do marcador. Dessa
forma, a evolução do sistema total no interferômetro, entre o divisor e o recombinador
de feixes, é dada pela unitária

𝐼 + �̂�𝑧
2

𝑒𝑖𝜑/2�̂�+ +
𝐼 − �̂�𝑧

2
𝑒−𝑖𝜑/2�̂�−. (2.40)
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Com isso, é possível calcular como o estado inicial (2.38) do sistema total é transformado
até a saída do interferômetro. O estado final do sistema total será

𝜌(𝑓) =
𝐼 + �̂�𝑥

4
�̂� †
+𝜌

(𝑖)
D �̂�+ +

𝐼 − �̂�𝑥
4

�̂� †
−𝜌

(𝑖)
D �̂�−

− �̂�𝑧 − 𝑖�̂�𝑦
4

𝑒−𝑖(𝜑−𝜃)�̂� †
+𝜌

(𝑖)
D �̂�−

− �̂�𝑧 + 𝑖�̂�𝑦
4

𝑒−𝑖(𝜑−𝜃)�̂� †
−𝜌

(𝑖)
D �̂�+. (2.41)

Esse é um estado em que o SQE e os marcadores estão emaranhados entre si. O que não
representa novidades, afinal já mencionamos esse tipo de correlação nas seções 1.2 e 2.2,
ao discutir os trabalhos [25] e [17]. Tomando o traço parcial sobre os graus de liberdade
do marcador na expressão (2.41), podemos escrever o estado final do SQE apenas. Com
alguns passos de álgebra podemos mostrar que esse estado pode ser escrito na mesma
forma da equação (2.29), com as componentes do vetor de Bloch dadas por

𝑠(𝑓)𝑥 = 0, 𝑠(𝑓)𝑧 + 𝑖𝑠(𝑓)𝑦 = −𝑒−𝑖(𝜑−𝜃)𝐶, (2.42)

onde a quantidade 𝐶 é dada por

𝐶 = TrD{�̂� †
+𝜌

(𝑖)
D �̂�−}. (2.43)

Como as componentes do vetor de Bloch final em (2.42) sugerem, o módulo de 𝐶
contabiliza a visibilidade final da interferência após a interação:

𝑉 = |𝐶| . (2.44)

É curioso notar que não temos mais permissão para predizer que a visibilidade será má-
xima. Antes, ela depende de como a evolução unitária condicional afeta o estado inicial
dos marcadores. Isso certamente não está presente no regime preditivo quantificado
pela dualidade Greenberger-Yasin.

Uma vez que nos interessa descobrir como a visibilidade é afetada pelos marcadores,
tomamos o traço parcial sobre os graus de liberdade do SQE na expressão (2.41), lem-
brando que as matrizes de Pauli tem traço nulo. Isso nos possibilita escrever o estado
final apenas do marcador de caminho 𝜌(𝑓)D

𝜌
(𝑓)
D = TrSQE{𝜌(𝑓)}

=
1

2
�̂� †
+𝜌

(𝑖)
D �̂�+ +

1

2
�̂� †
−𝜌

(𝑖)
D �̂�−

≡ 1

2
𝜌
(+)
D +

1

2
𝜌
(−)
D . (2.45)

Como observado em [64], a equação acima representa a informação armazenada no
marcador. Os estados finais de cada marcador, 𝜌(+)

D e 𝜌(−)
D , são ponderados pela pro-
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babilidade a priori de que o SQE passe por cada caminho. Como os caminhos são
equiprováveis (interferômetro simétrico), isso justifica o fator 1/2. Se tentarmos imple-
mentar a mesma estratégia de aposta de Greenberger e Yasin, que não leva em conta
a extração de informação contida nos estados dos marcadores, não ganhamos qualquer
informação de caminho. Isso nos leva a adotar uma estratégia diferente para a obtenção
de dessa informação.

Estratégia de aposta: medições

Se apostar no caminho mais provável para o SQE passar não vai nos ajudar muito,
precisamos de um método mais ativo, que leve em conta a extração de informação
contida nos estados do marcador. Isso requer a medição de um observável. Esse é o
ponto crucial do trabalho de Englert.

Suponhamos que o observável �̂�, associado à informação de caminho, possua auto-
valores 𝑂′ e autovetores |𝑂′⟩. Se o medirmos, um autovalor particular 𝑂′ é encontrado
com frequência relativa dada por

⟨𝑂′| 𝜌(𝑓)D |𝑂′⟩ =
1

2
⟨𝑂′| 𝜌(+)

D |𝑂′⟩ +
1

2
⟨𝑂′| 𝜌(−)

D |𝑂′⟩ . (2.46)

A estratégia adotada por Englert, que no próximo capítulo será estudada com maiores
detalhes, é simples de por em palavras: a melhor aposta é escolher o caminho que
mais contribui para a frequência relativa de resultados obtidos, no lado esquerdo da
equação (2.46). Se fizermos um experimento que repete essas medições muitas vezes, os
resultados nos permitem construir a verossimilhança17 para apostar no caminho correto:

L (�̂�) =
∑︁
O′

max

{︂
1

2
⟨𝑂′| 𝜌(+)

D |𝑂′⟩ , 1

2
⟨𝑂′| 𝜌(−)

D |𝑂′⟩
}︂

=
1

2
+

1

4

∑︁
O′

⃒⃒⃒
⟨𝑂′| (𝜌(+)

D − 𝜌
(−)
D ) |𝑂′⟩

⃒⃒⃒
. (2.47)

Notemos que essa verossimilhança não é uma quantidade a priori. Ela depende da
escolha do observável a ser medido. A situação a priori é contabilizada apenas pelo
primeiro termo em (2.47), que em nosso caso é 1

2
, porque o interferômetro é simétrico. O

segundo termo de (2.47) contabiliza o ganho de informação de caminho devido à medição
dos estados dos marcadores. Caso não sejamos capazes de extrair essa informação
(por exemplo, por ocasião de uma escolha inadequada de observáveis) ou os estados
sejam indistinguíveis (𝜌(+)

D = 𝜌
(−)
D ), o segundo termo é nulo e, portanto, apenas nos

resta jogar uma moeda: cara é o caminho +1, coroa é o caminho −1, digamos. Nem
mesmo a estratégia de Greenberger e Yasin é eficiente aqui. A verossimilhança ótima,
porém, é obtida quando os autoestados do observável �̂� são autoestados da diferença

17Em ingês, Likelihood.
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𝜌
(+)
D − 𝜌

(−)
D [64]. Dessa forma, podemos encontrar um valor ótimo. Nesse caso,

Lótima(�̂�) =
1

2
(1 +𝐷)

=
1

2

(︂
1 +

1

2
trD

{︁⃒⃒⃒
𝜌
(+)
D − 𝜌

(−)
D

⃒⃒⃒}︁)︂
. (2.48)

Além da quantidade 𝐷 compreender o intervalo [0, 1], ela tem uma característica impor-
tante: ela é uma norma do traço18. Ela nos dá a distância entre os estados 𝜌(+)

D e 𝜌(−)
D .

Em outras palavras, fisicamente a quantidade 𝐷 é uma medida de quão distinguível
(por medição)19 um estado é do outro. Em nosso caso, como esses estados carregam a
informação de caminho, a distância entre eles é uma medida do quão distinguível um
caminho é do outro. Assim, 𝐷 representa o quanto de informação de caminho podemos
adquirir numa medição. Por exemplo, 𝐷 = 0 significa que nenhuma informação de
caminho está disponível, enquanto 𝐷 = 1 significa que os caminhos são completamente
distinguíveis, e uma medição ótima pode dizer precisamente por qual caminho o SQE
veio. Assim, sempre que a verossimilhança for ótima, 𝐷 é a distinguibilidade dos cami-
nhos [equação (2.48)]. A palavra sempre é muito importante aqui. Se a verossimilhança
não for ótima (por exemplo, no caso em que não temos acesso ao observável que permite
a extração ótima de informação), os caminhos podem ser fisicamente mais distinguíveis
do que nossas medições nos permitem dizer. Colocando em poucas palavras, o que
determina, fisicamente, quão distinguíveis são os caminhos é a interação do SQE com
os marcadores de caminho. Porém, o que determina o quanto dessa distinguibilidade
podemos acessar é a escolha dos observáveis de medição dos estados dos marcadores de
caminho. Quando a escolha de observáveis é a melhor possível, a informação de cami-
nho acessível por medições coincide com o que a teoria quântica admite ser acessível
por ocasião da interação [equação (2.41)].

Seguindo os passos de Englert, suponhamos que os marcadores comecem num estado
puro dado por

𝜌D = |𝑑⟩ ⟨𝑑| . (2.49)

A definição da visibilidade da interferência dada nas equações (2.44) e (2.43), a qual
depende do estado dos marcadores, implica que

𝑉 =
⃒⃒⃒
⟨𝑑| �̂�−�̂�

†
+ |𝑑⟩

⃒⃒⃒
≡ |⟨𝑑−| 𝑑+⟩| . (2.50)

18Trace-class norm [64].
19Não confundir com a “indistinguibilidade intrínseca” de Mandel.
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Da equação (2.48), a distinguibilidade dos caminhos é dada por20

𝐷 =

√︂
1 −

⃒⃒⃒
⟨𝑑| �̂�−�̂�

†
+ |𝑑⟩

⃒⃒⃒2
≡

√︁
1 − |⟨𝑑−| 𝑑+⟩|2. (2.51)

Na situação em que a interação entre o SQE e os marcadores leva os estados dos mar-
cadores, os quais armazenam a informação de caminho, para estados completamente
ortogonais, ⟨𝑑−| 𝑑+⟩ = 0, a distinguibilidade atinge seu máximo, 1. Nessa mesma si-
tuação, uma visibilidade nula é registrada. Isso significa que quando os marcadores
disponibilizam toda informação de caminho, não existe qualquer interferência. A pre-
ditibilidade como medida de informação de caminho a priori toma ainda mais sentido:
começamos com uma situação de visibilidade a priori máxima. Não podíamos predizer
nada sobre a população dos caminhos. Ao acrescentar marcadores num estado puro, so-
mos capazes de reverter dramaticamente a situação inicial. Com estados ortogonais dos
marcadores tornando os caminhos maximamente distinguíveis, reduzimos a visibilidade
a zero e, através da medição ótima, extraímos toda informação de caminho. Começamos
com nenhuma informação de caminho a priori, e visibilidade a priori máxima. Termina-
mos com máxima informação de caminho e visibilidade nula. Esse comportamento nos
leva a uma advertência sobre o funcionamento da complementaridade. O fato de não
acessarmos a informação de caminho, por si só não garante uma alta visibilidade; tam-
pouco uma visibilidade nula garante que informação de caminho se tornou disponível.
A implicação funciona apenas na direção oposta: 100% de visibilidade impede qual-
quer aquisição de informação de caminho; aquisição de 100% da informação de caminho
reforça o desaparecimento das franjas de interferência.

O ponto culminante ainda nos resta. Como observado por Englert, se olharmos para
a forma das equações (2.50) e (2.51), vemos que a soma delas estabelece uma nova
relação de dualidade entre informação de caminho (distinguibilidade) e visiblidade de
interferência:

𝑉 2 +𝐷2 = 1. (2.52)

A forma geral dessa dualidade, estendida para incluir estados mistos, pode ser escrita
como

𝑉 2 +𝐷2 ≤ 1, (2.53)

onde a igualdade só é atingida com estados puros21. Essa desigualdade completa a ex-
tensão do trabalho de Wootters e Zurek [25]. Lá, a tela 1 na figura 1.3 era o sistema

20Esse passo não é tão direto assim. Precisamos saber como calcular a norma do traço na equação
(2.48) para chegar à equação (2.51). Essa norma pode ser definida como o traço do módulo de um

operador, esse último definido por
⃒⃒⃒
�̂�
⃒⃒⃒
=
√︀
�̂�†�̂� , onde �̂� é um operador linear no espaço de Hilbert.

Para estados puros quaisquer |𝜓⟩ e |𝜙⟩, a norma do traço é dada por
√︁
1− |⟨𝜓|𝜙⟩|2 [50]. Dessa forma,

a substituição apropriada nos permite chegar à expressão (2.51).
21Os detalhes da demonstração podem ser vistos em [64].
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auxiliar fazendo o papel de marcador de caminho. A partir da medição de graus de liber-
dade da tela 1 (seu momento final), adotamos uma estratégia para retrodizer o caminho
(fenda 𝐴 ou 𝐵) dos fótons. A estratégia de Wootters e Zurek era escolher o caminho dos
fótons (na fenda dupla) que mais contribuía para os resultados da medição do momento
final da tela 1, como discutido na seção 1.2. De forma análoga, Englert opta pelo cami-
nho que mais contribui para os resultados da medição do observável que disponibiliza a
informação de caminho [equação (2.46)], nos permitindo retrodizer o caminho do SQE
no interferômetro. Uma outra analogia aparece quando notamos que o tratamento de
Wootters e Zurek, ao se basear na resposta de Bohr, estende o debate Einstein-Bohr,
que lida com domínios extremos da complementaridade (ver seção 1.1). Enquanto isso,
o trabalho de Englert, ao se basear no tratamento de SEW para marcadores de cami-
nho [17], estende o trabalho desses, que também lida com domínios extremos da com-
plementaridade. Além disso, à luz de SEW, discutido na seção 2.2, Englert lida com
marcadores de caminho num formalismo mais intuitivo do que Wootters e Zurek em [25].
E, de novo, sem qualquer menção explícita a argumentos de incerteza [64]. Finalmente,
o conteúdo geral da complementaridade em domínios intermediários é apresentado na
forma de dualidade interferométrica, assim como a dualidade Greenberger-Yasin estu-
dada na seção 2.1. Agora, porém, com a informação de caminho sendo disponibilizada
por marcadores. Essa nova dualidade interferométrica [equação (2.53)] é encontrada
na literatura sob o nome de “dualidade Englert-Greenberger-Yasin” (EGY) ou varia-
ções [11, 16, 66, 67]. Ainda seria possível incluir o nome de Jaeger, Shimony e Vaidman
(JSV) [34], embora a quantidade de nomes torne a estética desagradável. A inclusão de
JVS é devido ao fato de vários trabalhos [11,35,61,68,69] reconhecerem que eles deram
um passo extremamente importante, senão uma derivação independente, que aponta
para a desigualdade (2.53). Nas palavras do próprio Englert, eles perderam a prova

completa da relação de dualidade por um fio de cabelo22 [70].

2.3.3 Hierarquia do conhecimento de caminho

A situação derivada por Englert levanta uma questão interessante: apesar de sermos
capazes de quantificar a informação de caminho antes de qualquer medição (preditibili-
dade 𝑃 ), essa quantificação não representa todo o conhecimento que podemos adquirir
sobre os caminhos. Por outro lado, a visibilidade final 𝑉 estabelece um limite para
a quantidade de informação de caminho que pode ser armazenada nos marcadores.
Podemos ter certeza de que o registro de um padrão de interferência, ainda que com vi-
sibilidade parcial, é uma marca de que a quantidade de informação de caminho que está
nos marcadores não é a mesma que estaria se essa visibilidade fosse nula. Isso significa
que existe uma hierarquia em nosso conhecimento sobre os caminhos. Podemos sumari-
zar essa hierarquia da seguinte forma. Se 𝐾(�̂�) representa o conhecimento que podemos
ter sobre o caminho de um SQE num interferômetro quando fazemos uma medição, que

22Tradução livre.
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depende do observável �̂�, então 𝐾(�̂�) está sujeito à hierarquia dada por [70]:

𝑃 ≤ 𝐾(�̂�) ≤ 𝐷. (2.54)

A preditibilidade, que representa a quantidade de informação disponível a priori, é o
menor conteúdo informacional que podemos ter. É um limite inferior, uma vez que
não podemos perder informação a priori [64]. Já a distinguibilidade é uma forma de
imposição da teoria quântica23 sobre todo conhecimento acessível dos caminhos [70].
Num experimento com marcadores, nenhuma informação a priori ou escolha esperta de
observável pode implicar num ganho de informação melhor do que o quantificado pela
distinguibilidade. Isso é tudo que a teoria quântica nos permite conhecer sobre o sistema.
O conhecimento de caminho 𝐾, portanto, representa o que sabemos sobre os caminhos
de modo que possamos apostar no mais provável. Isso inclui tanto o que podemos
conhecer a priori (quantificado pela preditibilidade 𝑃 ), quanto o que podemos conhecer
a posteriori (quantificado pela distinguibilidade 𝐷). Nesse sentido, o conhecimento de
caminho 𝐾 se relaciona à verossimilhança, a qual nos informa como apostar num dos
caminhos, através da expressão [51]:

𝐾 = 2L − 1, (2.55)

onde 0 ≤ 𝐾 ≤ 1. Quando não existem marcadores no experimento, a única forma
presente de informação de caminho é a priori. Nesse caso,

𝐾 = 2La priori − 1 = 2

[︂
1

2
(1 + 𝑃 )

]︂
− 1

= 𝑃. (2.56)

Por outro lado, se não temos qualquer informação a priori, mas existem marcadores
no experimento e podemos extrair informação de caminho deles de forma ótima, nosso
conhecimento de caminho [ver equação (2.48)] é dado por

𝐾 = 2Lótima − 1 = 2

[︂
1

2
(1 +𝐷)

]︂
− 1

= 𝐷. (2.57)

Motivado por essa quantificação do conhecimento dos caminhos, é interessante também
observar o caso geral em que todas as formas de informação de caminho e de visibilidade
(a priori e a posteriori) estão disponíveis parcialmente no experimento. Considerando
valores arbitrários 𝑃 e 𝑉0 para as condições a priori24, Englert mostra que a equação
(2.44) torna-se:

𝑉 = |𝐶|𝑉0. (2.58)

23No sentido de que, assumindo os postulados da teoria, não é possível extrair mais informação do
que a distinguibilidade.

24Ao contrário da seção anterior, em que 𝑃 = 0 e 𝑉0 = 1.
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A verossimilhança ótima definida na equação (2.48) é substituída por uma expressão
que agora leva em conta a assimetria inicial do interferômetro, contabilizada por 𝑃 ̸= 0,
de modo que os braços não são mais equiprováveis:

Lótima(�̂�) =
1

2

(︁
1 + trD

{︁⃒⃒⃒
𝑤+𝜌

(+)
D − 𝑤−𝜌

(−)
D

⃒⃒⃒}︁)︁
. (2.59)

A diferença entre a expressão (2.59) e (2.48) está na equação (2.34). Na seção anterior,
quando 𝑃 = 0, 𝑤+ e 𝑤− assumiram um valor particular: 𝑤+ = 𝑤− = 1/2. Agora,
porém, como a preditibilidade assume um valor genérico 𝑃 , não podemos impor nada
sobre os valores de 𝑤+ e 𝑤−. Como consequência, as probabilidades 𝑤+ e 𝑤− aparecem
explicitamente na expressão (2.59). Dessa forma, com o intuito de formalizar a discussão
sobre a hierarquia do nosso conhecimento sobre os caminhos, chegamos numa expressão
que quantifica a hierarquia da melhor aposta que podemos fazer sobre eles, pressupondo
todas as formas de informação de caminho e visibilidade de interferência:

1

2
(1 + 𝑃 ) ≤ Lótima ≤

1

2
+

1

2

√︀
1 − (1 + 𝑃 2)(𝑉/𝑉0)2. (2.60)

Essa expressão representa uma generalização do conceito presente na expressão (2.48).
Se exigirmos as condições da subseção 2.3.2, 𝑃 = 0, 𝑉0 = 1, e utilizarmos a relação de
dualidade (2.52), a equação (2.60) se reduz a:

1

2
≤ Lótima ≤

1

2
(1 +

√
1 − 𝑉 2) =

1

2
(1 +𝐷). (2.61)

A presença da visibilidade a posteriori representa o limite superior do nosso conheci-
mento sobre os caminhos: se existe um padrão de interferência, a informação de caminho
disponível não pode ser total. Tendo em vista esse conhecimento, nós podemos ou jogar
uma moeda (limite inferior) ou utilizar a informação de caminho contida nos marcado-
res para apostar no caminho correto. Dessa forma, nosso conhecimento de caminho 𝐾
é bem representado pela distinguibilidade [ver expressão (2.57)]. Com isso em mente, a
expressão (2.60), que também pode ser encontrada em [64], nos mostra que enquanto a
preditibilidade é uma quantidade que favorece o experimentalista que deseja distinguir
entre dois caminhos25, a visibilidade final representa uma restrição sobre a informação
que pode ser encontrada nos marcadores. Substituindo o limite superior de Lótima da
expressão (2.60) na equação (2.48), podemos chegar na relação de dualidade abaixo com
um pequeno passo de álgebra:

(1 − 𝑃 2)

𝑉 2
0

𝑉 2 +𝐷2 ≤ 1. (2.62)

Essa expressão generaliza a desigualdade (2.53) para um contexto em que todas as
formas de informação de caminho e visibilidade (a priori e a posteriori) estão presentes.

25Pois ele pode fazer uso do conhecimento a priori como “chute inicial”.
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A expressão (2.62) representa a unificação dos ramos de predição e medição, explícitos
na elegante forma de dualidade interferométrica. Isso mostra que, embora possamos
diferenciar os cenários da complementaridade, e derivar relações quantitativas para cada
um, o mesmo aspecto da relação entre o conhecimento que pode ser adquirido e a
exibição de um padrão de interferência é evidenciado em todos os casos.

2.4 Teste da dualidade Englert-Greenberger-Yasin

Figura 2.7: Montagem experimental para realização do teste da dualidade EGY (2.53).
Os detalhes do experimento estão no texto. Figura retirada da referência [51].

Para finalizar o capítulo, é importante ressaltar o sucesso experimental da dualidade
EGY. Uma realização óptica da expressão (2.53) é apresentada em [51]. Os autores
utilizam a montagem experimental da figura 2.7, em que fótons são enviados para um
interferômetro de Mach-Zehnder e detectores registram o número de fótons nas saídas.
A polarização dos fótons faz o papel dos marcadores de caminho. A placa de meia onda
(HWP) no caminho 1 é responsável por emaranhar o grau de liberdade espacial (cami-
nhos) e a polarização dos fótons através da variação do ângulo 𝜃 de seu eixo óptico. Ela
atua girando o estado de polarização linear inicial em um ângulo definido (duas vezes
o ângulo 𝜃 entre o eixo óptico e a vertical). A variação desse ângulo 𝜃 permite que o
estado de polarização de um fóton no caminho 1 possa ser “rodado” em relação à polari-
zação de um fóton no caminho 2, que não sofre alteração. Dessa forma, a transformação
implementada pela placa de meia onda controla o produto interno entre os marcadores
de caminho. Quanto menor o produto interno entre eles, mais distinguíveis os caminhos
se tornam, e mais informação de caminho fica acessível [ver equação (2.51)]. No limite
em que esse produto interno é nulo, e portanto, os marcadores são ortogonais, toda a
informação de caminho está disponível, como discutido na subseção 2.3.2. A placa de
meia onda, portanto, faz o papel das transformações �̂�± na figura 2.6. Após o segundo
divisor de feixes, o qual faz o papel do recombinador de feixes na figura 2.6, encontramos
o conjunto de placas de quarto de onda (QWP) e meia onda, juntamente a um divisor
de feixes polarizado (PBS). Esses elementos possibilitam a medição da polarização em
qualquer base. Isso é importante, porque, como discutimos na seção anterior, a extração
de informação de caminho depende de como podemos medir os estados dos marcadores.
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Finalmente, a chegada dos fótons é anunciada pelo registro de contagens nos detectores
1 ou 2.

É necessário dizer que a informação de caminho nesse experimento é quantificada
não pela distinguibilidade, mas pelo conhecimento de caminho 𝐾, introduzido na subse-
ção 2.3.3. Como discutimos lá, na ocasião em que os marcadores disponibilizam alguma
informção de caminho, podemos extrair o máximo do conhecimento disponível, quando
a medição adotada para obter essa informação é ótima [equação (2.54)]. Nessa situação,
adquirimos o conhecimento real da distinguibilidade dos estados do marcador. Esse co-
nhecimento, porém, pode nem sempre estar acessível ao experimentalista, uma vez que
a medição ótima pode ser difícil de se conseguir experimentalmente. Por outro lado, o
experimentalista sempre pode medir a verossimilhança dos fótons terem passado por um
caminho ou outro. Por exemplo, olhando para a figura 2.7, um procedimento que nos
permitiria construir a verossimilhança é bloquear o caminho 2 e contar quantos fótons
chegam nos detectores 1 e 2. O conjunto de placas e o PBS, na saída do interferômetro,
determinam a análise da polarização de modo que enquanto o detector 1 fica associado
à polarização 𝜆, o detector 2 fica associado à polarização ortogonal 𝜆⊥. Analogamente,
bloqueamos o caminho 1 e contamos quantos fótons chegam nos detectores 1 e 2. Ado-
tando a estratégia de apostar no caminho que mais contribui para a probabilidade de
clicar no detector que, de fato, clicou26, esse procedimento, descrito em [51], nos per-
mite construir a verossimilhança L . Dessa forma, com a verossimilhança “em mãos”,
o conhecimento de caminho é dado pela equação (2.55). Na situação em que o fóton
entra no interferômetro com polarização vertical, e a placa de meia onda está alinhada
nessa direção, o estado de polarização é o mesmo em ambos os caminhos. Isto é, am-
bos os marcadores são idênticos. Nesse caso, o procedimento descrito nesta seção, e
presente em [51], construirá uma verossimilhança L = 1

2
. Como podemos concluir da

equação (2.55), o conhecimento de caminho 𝐾 é nulo. Tendo em mente as restrições
experimentais, a dualidade acessível a esse teste experimental é dada por

𝑉 2 +𝐾2 ≤ 1. (2.63)

A figura 2.8 mostra o comportamento da visibilidade e do conhecimento de caminho
𝐾 para diferentes ângulos da placa de meia onda no caminho 1, quando o estado de po-
larização na entrada do interferômetro é vertical. Percebemos a incrível correspondência
com a teoria. Como podemos notar da figura 2.8, o experimento foi realizado para dois
conjunto de medições: um conjunto na base {𝐻,𝑉 }, cujos resultados constroem a curva
pontilhada, representando as medições na base sub-ótima; e outro conjunto na base{︀

𝜙1+𝜙2

2
+ 𝜋

4
, 𝜙1+𝜙2

2
− 𝜋

4

}︀
, onde 𝜙1 e 𝜙2 representam os ângulos de polarização da luz nos

caminhos 1 e 2, respectivamente. Os resultados das medições nessa base constroem a
curva contínua, representando a base ótima. Os casos extremos podem ser notados:
para 𝜃 = 0, alinhado com a vertical, a placa de meia onda (HWP) não implementa

26Que é, essecialmente, a estratégia adotada na construção da verossimilhança na equação (2.47), e
por Wootters e Zurek [25], como discutido na subseção 1.2.1.
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alteração no estado de polarização. Nesse caso, nenhuma informação de caminho está
disponível. Vemos que tanto medições na base sub-ótima {𝐻,𝑉 }, quanto na base ótima
{+𝜋

4
,−𝜋

4
}, são incapazes de nos fornecer algum conhecimento 𝐾 de caminho. O gráfico

nos mostra uma visibilidade essencialmente 1. Para 𝜃 = 𝜋/4, os marcadores de caminho
são ortogonais, tornando os caminhos completamente distinguíveis. Agora, nesse caso,
o conhecimento de caminho 𝐾 adquirido no experimento é máximo independente da
escolha de base. Do gráfico, vemos que o conhecimento de caminho é essencialmente 1 e
a visibilidade é nula. Isso nos permite concluir que a “sub-otimalidade” e “otimalidade”
das medições são conceitos aplicáveis apenas no domínio intermediário, quando os mar-
cadores de caminho são não ortogonais. Essa é uma questão de fundamental relevância
no estudo da complementaridade. Afinal, os casos extremos, os quais independem da
escolha de base, representam o domínio discutido por Einstein e Bohr (seção 1.1), além
do experimento proposto por SEW (seção 2.2) e o exemplo dramático de Englert (sub-
seção 2.3.2). Esses exemplos, porém, correspondem a apenas dois pontos no gráfico da
figura 2.8. A conclusão que se segue é a de que, no que se refere à complementaridade
em domínios intermediários, os casos que mais contribuem para a compreensão do pro-
blema são aqueles em que os marcadores de caminho são não ortogonais. Dessa forma,
esse é certamente um tema que merece maior atenção. Por esse motivo, vamos dedicar
o próximo capítulo para abordá-lo.

Figura 2.8: Curvas teóricas e dados experimentais para o comportamento da visibilidade
e do conhecimento de caminho 𝐾 como função do ângulo da placa de meia onda HWP
no caminho 1. O sistema de detecção foi selecionado na base ótima (linha contínua) e
sub-ótima (linha pontilhada). Figura retirada da referência [51].

2.5 Considerações finais

Como conclusão de toda essa revisão do conceito de complementaridade ao longo de
cerca de setenta anos, apresentada nos dois primeiros capítulos deste trabalho, vemos
que os dois ramos discutidos anteriormente são parte de um sistema central. Por mais
que as figuras de predição e medição foram tomadas, desde o início, como manifesta-
ções diferentes de um mesmo conceito, ao final deste capítulo podemos colocá-las na
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mesma expressão [equação (2.62)] e evidenciar que formam um fenômeno único. É
possível, ainda, chamar atenção para o desenvolvimento da discussão sem a insistência
de atribuir uma semântica típica de conceitos clássicos aos objetos quânticos, como no
termo “dualidade onda-partícula”. Destacamos, também, que a forma quantitativa da
complementaridade nos permite ver, de maneira elegante, como é o intercâmbio entre
observáveis incompatíveis. Isso certamente representa um grande progresso tendo em
vista que o início da discussão se deu em torno do debate Einstein-Bohr. Finalmente,
observamos que o estudo da complementaridade quando os estados dos marcadores de
caminho são não ortogonais é o aspecto central na derivação de relações quantitativas.
Por causa disso, no capítulo a seguir vamos explorar esse aspecto, procurando entender
como uma medição que permite distinguir entre estados não ortogonais de forma ótima
se relaciona à distinguibilidade de Englert.



Capítulo 3

Marcadores de caminho e estados

quânticos não ortogonais

No capítulo anterior, estudamos vários experimentos interferométricos, alguns men-
tais, outros reais, que contribuíram para a representação quantitativa da complementa-
ridade entre informação de caminho e visibilidade de interferência em domínios interme-
diários. Durante o processo, evidenciamos dois ramos dessa representação: um baseado
em predições, caracterizado pela preditibilidade 𝑃 , e outro baseado em medições, carac-
terizado pela distinguibilidade 𝐷. A discussão dessa representação quantitativa levou
à expressão dos conceitos na forma elegante de dualidades interferométricas, presentes
nas equações (2.10) e (2.53). Em todos os casos, para atingir uma compreensão mais
precisa da informação de caminho, foi crucial a definição de estratégias de aposta nos
caminhos para construir os quantificadores 𝑃 e 𝐷. Para obter esse segundo, porém, nos
envolvemos com um sistema físico adicional: os marcadores de caminho. Enquanto no
trabalho de Greenberger e Yasin [32], discutido na seção 2.1, a estratégia de predição
parece ser mais clara, o trabalho de Englert [64], discutido na seção 2.3, parece omitir
alguns passos que definem sua estratégia de retrodição, a qual é baseada na medição dos
estados dos marcadores. Além disso, embora a distinguibilidade de Englert na equação
(2.51) seja válida para estados puros não ortogonais dos marcadores, o exemplo proposto
para demonstrar a diferença dramática entre informação de caminho a priori e infor-
mação de caminho adquirida na medição, exige que a interação entre o SQE (sistema
quântico na entrada do interferômetro, podendo ser um fóton, elétron, átomo, etc.) e os
marcadores produza estados finais ortogonais dos marcadores, permitindo uma distinção
total dos caminhos (𝐷 = 1). Embora esse seja o caso mais instrutivo para evidenciar
o poder dos marcadores de caminho, ele se situa nos extremos da complementaridade
(𝑉 = 0, 𝐷 = 1). Dessa forma, o estudo da complementaridade em domínios intermediá-
rios só está completo quando estudamos também os casos em que os estados finais dos
marcadores são não ortogonais, correspondendo a valores arbitrários de 𝑉 e 𝐷. Sendo
esse o ponto central na representação quantitativa da complementaridade baseada em
medições, vamos dedicar todo esse capítulo para entender como a informação de ca-
minho armazenada em estados puros não ortogonais dos marcadores pode ser extraída
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de modo que nosso conhecimento sobre os caminhos seja o maior possível. Ao anali-
sarmos diferentes protocolos de medição que realizam essa tarefa, poderemos entender
precisamente a estratégia utilizada por Englert em [64], relacioná-la ao trabalho expe-
rimental [51] discutido na seção 2.4 e capturar melhor o conceito de “distinguibilidade”
empregado por Englert.

3.1 O problema da não ortogonalidade

Se olharmos para o trabalho de Englert, discutido na seção 2.3, com uma “visão aérea”,
vamos encontrar vários paralelos com o fenômeno do apagador quântico, introduzido na
seção 2.2. Nesse último, o interferômetro discutido na subseção 2.2.1 é análogo ao in-
terferômetro simétrico de Englert, representado pelas equações (2.37). Em ambos os
casos, nenhuma informação de caminho a priori está disponível e a visibilidade a priori
é máxima. Na subseção 2.2.3, em analogia à discussão do exemplo de Englert [logo
após a equação (2.51)], a interação entre o átomo e os marcadores de caminho (cavida-
des) produziu o estado emaranhado (2.15), com estados ortogonais desses marcadores.
A disponibilidade total da informação de caminho, ocasionada pela distinguibilidade
máxima dos estados dos marcadores, reverte completamente a situação inicial (visibi-
lidade a priori máxima) e anula toda a interferência, como mostra a equação (2.17).
Como dito no final da seção 2.2, o trabalho de SEW [17] lida com domínios extremos da
complementaridade. E assim, vemos que o exemplo de Englert também. A retrodição
perfeita do caminho dos átomos em [17] e do SQE no exemplo de Englert [64] só é
possível porque os estados dos marcadores, que carregam a informação de caminho, são
ortogonais.

Nesse estágio introdutório pode parecer que, se os estados dos marcadores fossem
não ortogonais, isso não representaria maiores desafios na identificação dos caminhos.
Talvez bastasse alguma pequena mudança na estratégia de aposta, ou — quem sabe?
— escolher um observável mais esperto, mas ainda associado à informação de caminho,
que realizasse a tarefa. Tendo isso em mente, para começar a ilustração do problema,
vamos continuar aproveitando os exemplos do capítulo 2. Consideremos, mais uma vez,
as figuras 2.7 e 2.8. Para fótons verticalmente polarizados entrando no interferômetro,
a orientação 𝜃 do eixo da placa de meia onda (HWP) no caminho 1 produz diferentes
marcações de caminho. Para 𝜃 = 𝜋/4, o estado desses fótons após a HWP pode ser
escrito como

1√
2

(|1⟩ |𝐻⟩ + |2⟩ |𝑉 ⟩) , (3.1)

onde {|1⟩ , |2⟩} e {|𝐻⟩ , |𝑉 ⟩} representam os seus estados de caminho e de polarização,
respectivamente. Nessa situação, a informação de caminho está armazenada em estados
ortogonais de polarização. Toda informação está disponível e medições na base {𝐻,𝑉 }
identificam perfeitamente por qual caminho os fótons vieram. Na figura 2.8, a linha
pontilhada corresponde a medições nessa base. Podemos ver que o conhecimento de
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caminho 𝐾 é máximo para 𝜃 = 𝜋/4. Por outro lado, se 𝜃 = 𝜋/8, temos

1√
2

(|1⟩ |+45∘⟩ + |2⟩ |𝑉 ⟩) , (3.2)

onde |+45∘⟩ = 1√
2

(|𝐻⟩ + |𝑉 ⟩), o que implica que ⟨𝑉 | + 45∘⟩ = 1√
2
. Com estados não

ortogonais carregando a informação de caminho, medições na base {𝐻,𝑉 } nos levam a
retrodições erradas em 25% dos casos. Para todos os outros ângulos da placa de meia
onda a mesma situação se repete, mas com diferentes taxas de retrodições erradas. Isso
apenas não acontece no limite em que os marcadores são ortogonais, isto é, 𝜃 = 𝜋/4.
Olhando para a figura 2.8, vemos que o conhecimento que pode ser adquirido sobre os
caminhos, nos permitindo fazer retrodições, aumenta à medida que o produto interno
entre estados marcadores de caminho diminui, sugerindo uma relação mais profunda
entre não ortogonalidade e a distinguibilidade de Englert.

Ainda na figura 2.8, vemos que a base {𝐻, 𝑉 } é chamada de “sub-ótima”, deixando
claro que existem medições mais espertas. Como discutimos na seção 2.4, embora a
disponibilização da informação de caminho seja consequência da interação entre o SQE e
os marcadores, a extração da informação disponível depende da escolha da medição [51].
Para todos os ângulos, exceto 𝜃 = 𝜋/4, uma medição na base {𝐻,𝑉 } nunca extrai toda
informação disponível, e por isso a desigualdade (2.63) nunca é saturada, mesmo para
estados puros (ver figura 2.8). Já que existem medições mais informativas do que a
“sub-ótima”, poderia se pensar que tudo isso é um tipo de dificuldade técnica, e com um
protocolo de medições engenhoso, essa dificuldade poderia ser contornada. Um passo
natural seria insistir em medições que permitam identificar perfeitamente, sem qualquer
ambiguidade, por qual caminho um SQE passou.

Suponhamos que num interferômetro de dois caminhos, como proposto por Englert,
os caminhos sejam marcados pelos estados |𝑑+⟩ e |𝑑−⟩. Gostaríamos que uma medição
associada ao operador1 Π̂+ (Π̂−) identificasse o estado |𝑑+⟩ (|𝑑−⟩) sem ambiguidade,
e portanto nos permitisse retrodizer perfeitamente o caminho do SQE. Essa exigência
pode ser escrita como

Π̂+ |𝑑−⟩ = 0,

Π̂− |𝑑+⟩ = 0, (3.3)

onde os operadores Π̂+ e Π̂− geram o espaço de Hilbert dos dois estados, o que significa
que

Π̂+ + Π̂− = 𝐼. (3.4)

Como mostrado por Bergou [71], se multiplicarmos ambos os membros da equação (3.4)

1Esses operadores podem ser tanto projetores ortogonais, quanto elementos de um POVM. Estuda-
remos a diferença entre esses tipos medição na seção 3.2.
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por ⟨𝑑+| à esquerda e |𝑑+⟩ à direita, em vista das condições (3.3), teremos

𝑝+⏞  ⏟  
⟨𝑑+| Π̂+ |𝑑+⟩+ ⟨𝑑+| Π̂− |𝑑+⟩⏟  ⏞  

0

= ⟨𝑑+| 𝐼 |𝑑+⟩ = 1, (3.5)

onde o termo 𝑝+ é a probabilidade de identificarmos o caminho |𝑑+⟩ numa medição as-
sociada ao operador Π̂+. Nesse caso, a probabilidade de executar essa tarefa é 1, o que
parece satisfazer nossa exigência de retrodição perfeita. Fazendo o mesmo para |𝑑−⟩ e
Π̂−, encontraremos 𝑝− = 1. Parar por aí nos levaria à conclusão de que é possível iden-
tificar cada um dos estados com probabilidade 1, o que significa que encontramos uma
medição capaz de identificar os estados {|𝑑+⟩ , |𝑑−⟩} sem qualquer ambiguidade, nos
permitindo retrodizer o caminho perfeitamente, independente da não ortogonalidade
desses estados. Nessa situação, independente da condição em que os estados dos mar-
cadores se encontram após a interação com o SQE (isto é, se são descritos por estados
ortogonais ou não), parece ser possível retrodizer o caminho do SQE perfeitamente. Se
agora, porém, multiplicarmos ambos os membros da equação (3.4) por ⟨𝑑+| à esquerda
e |𝑑−⟩ à direita, satisfazendo as condições (3.3), teremos

0⏞  ⏟  
⟨𝑑+| Π̂+ |𝑑−⟩+ ⟨𝑑+| Π̂− |𝑑−⟩⏟  ⏞  

0

= ⟨𝑑+| 𝐼 |𝑑−⟩ = ⟨𝑑+| 𝑑−⟩

∴ ⟨𝑑+| 𝑑−⟩ = 0. (3.6)

Uma vez que os estados |𝑑+⟩ e |𝑑−⟩ representam os estados dos marcadores de caminho,
o conteúdo do resultado (3.6) expressa que a tarefa de identificar os caminhos quando a
informação é armazenada em estados não ortogonais dos marcadores não é apenas uma
dificuldade técnica, mas uma impossibilidade. Em outras palavras, ao tentar construir
um protocolo de medição com dois operadores quaisquer Π̂+ e Π̂− satisfazendo a con-
dição (3.4), vemos que a exigência de não ambiguidade (3.3) é satisfeita somente se os
estados dos marcadores são ortogonais.

3.2 Medições projetivas versus medições generaliza-

das

Motivado pelo conteúdo da equação (3.6), é conveniente entender como as propri-
edades de uma medição em mecânica quântica impõem restrições sobre os resultados
que podemos obter. Aqui vamos discutir dois tipos de medições: as projetivas e as
generalizadas.



3.2. Medições projetivas versus medições generalizadas 65

3.2.1 Medições projetivas

Medição projetiva é o tipo de medição mais presente em livros-texto de mecânica
quântica e está associada ao postulado da teoria no qual para cada observável (no
nosso caso, um observável que carrega a informação de caminho) existe um operador
hermitiano �̂� cujos autovalores 𝜆𝑗 são os possíveis valores desse observável [1]. Devido
à hermiticidade do operador �̂�, ele admite a decomposição espectral dada por

�̂� =
𝑁∑︁
𝑗=1

𝜆𝑗�̂�𝑗, (3.7)

onde o operador �̂�𝑗 é um projetor sobre o subespaço de �̂� associado ao autovalor 𝜆𝑗.
As propriedades de medições utilizando esses operadores estão sumarizadas na caixa
3.2.1. Para um estado qualquer 𝜌, a probabilidade de se obter 𝜆𝑗 como resultado dessa
medição é dada pela regra de Born:

𝑝𝑗 = tr (�̂�𝑗𝜌). (3.8)

Propriedades de medições projetivas

De modo geral, o conjunto de operadores {�̂�𝑗} implementa medições projetivas
quando esses exibem as seguintes propriedadesa

𝑁∑︁
𝑗=1

�̂�𝑗 = 𝐼, (3.9a)

�̂�𝑗 ≥ 0, (3.9b)

�̂�𝑗 = �̂�†
𝑗 , (3.9c)

�̂�𝑖�̂�𝑗 = 𝛿𝑖𝑗�̂�𝑗. (3.9d)

aA condição de hermiticidade (3.9c) é, na verdade, redundante na presença da condição
de semi-positividade (3.9b). Evidenciar a hermiticidade dos projetores, porém, é comum à
literatura de mecânica quântica. Em [72], no entanto, Watrous argumenta que exigir semi-
positividade de um operador é equivalente a exigir sua hermiticidade com autovalores não ne-
gativos.

As três primeiras propriedades da caixa 3.2.1 dizem respeito às condições necessárias
para que o número 𝑝𝑗 em (3.8) possa ser interpretado, de fato, como probabilidade: a
soma de todos os 𝑝𝑗 deve ser igual a 1 [equação (3.9a)], ser não negativo [equação
(3.9b)] e pertencer ao conjunto dos números reais [equação (3.9c)]. A propriedade
(3.9d) quando 𝑖 = 𝑗, chamada de indepotência, é a que define o operador �̂�𝑗 como um
projetor no sentido usual em álgebra linear [73]. Quando 𝑖 ̸= 𝑗, a propriedade (3.9d)
declara a ortogonalidade entre os elementos do conjunto {�̂�𝑗} de operadores de medição.
Uma das consequências dessa ortogonalidade é que o número de elementos em {�̂�𝑗}
implementando medições projetivas está restrito à dimensão 𝑁 do espaço de Hilbert
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gerado pelos estados, dessa forma, restringindo também a 𝑁 o número de resultados
possíveis.

Um caso de medição projetiva que ilustra o efeito dessa restrição é o experimento
da figura 2.7, discutido nas seções 2.4 e 3.1. A medição projetiva “sub-ótima” é imple-
mentada pelos projetores ortogonais dados por

�̂�𝐻 = |𝐻⟩ ⟨𝐻| ,
�̂�𝑉 = |𝑉 ⟩ ⟨𝑉 | . (3.10)

A informação de caminho é disponibilizada pelos estados de polarização do fóton, os
quais marcam seu caminho no interferômetro. Quando o estado preparado pelo in-
terferômetro é aquele na equação (3.2), podemos ver na figura 3.1 a ambiguidade na
identificação do estado de polarização (e, portanto, dos caminhos) quando implemen-
tamos medições projetivas através dos operadores em (3.10). O resultado da medição
implementada por �̂�𝑉 (isto é, um clique no detector associado a �̂�𝑉 ) não pode ser inequi-
vocamente associado ao estado |𝑉 ⟩. De fato, nenhuma medição projetiva, não apenas a
medição em (3.10), é capaz de identificar os estados não ortogonais dos marcadores de
caminho inequivocamente, como vimos na seção 3.1. Essa limitação decorre do fato de
tais medições admitirem um número de resultados possíveis restrito à dimensão do es-
paço de Hilbert gerado pelos estados. A seguir, veremos um formalismo que nos permite
contornar essa restrição.

3.2.2 Medições generalizadas e o formalismo POVM

Como o nome generalizada sugere, medições generalizadas são construídas relaxando
restrições sobre os operadores de medição. Uma vez que as três primeiras propriedades
na caixa 3.2.1 estão ligadas ao conceito de probabilidade, não é interessante mudá-las.
Por outro lado, se desistirmos da propriedade (3.9d), os operadores de medição não mais
serão ortogonais entre si e não serão identificados como elementos de uma medição pro-
jetiva (descrita através de projetores ortogonais). Quando uma medição é implementada
pelo conjunto de operadores de medição {Π̂𝑗} que satisfazem as condições (3.9a), (3.9b),
(3.9c), mas não satisfazem a condição (3.9d), dizemos que foi implementada uma medi-
ção generalizada. Para diferenciar do caso anterior, vamos representar esses operadores
como Π̂𝑗. Naturalmente, quando os operadores do conjunto {Π̂𝑗} são ortogonais entre
si, eles são equivalentes ao conjunto de elementos da medição projetiva {�̂�𝑗}. Além de
não podermos identificar os operadores Π̂𝑗 como projetores ortogonais (exceto no caso
citado), existem algumas consequências de abandonar a propriedade (3.9d). A que mais
nos interessa aqui, e é a justificativa do código de cores utilizado nesta seção (e que não
será utilizado nas demais), é que agora o número de resultados possíveis �̄� não está
mais restrito à dimensão 𝑁 do espaço de Hilbert gerado pelos estados. O conjunto de
operadores de medição {Π̂𝑗} pode conter um número arbitrário de elementos, desde que
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Figura 3.1: Ilustração da identificação dos estados de polarização em (3.2) através
da medição projetiva (3.10). A retrodição do caminho depende da identificação dos
marcadores de caminho {|𝑉 ⟩ , |45∘⟩}. A ilustração mostra que a medição projetiva (3.10)
não pode realizar essa tarefa sem ambiguidade: a projeção em |𝐻⟩ sempre identifica o
estado de polarização |45∘⟩ e, portanto, a passagem do fóton pelo caminho 2. Porém, a
projeção em |𝑉 ⟩ não nos permite assegurar por qual caminho o fóton passou já que o
estado |45∘⟩ também possui componente nessa direção.

esses somem para a identidade:
�̄�∑︁
𝑗=1

Π̂𝑗 = 𝐼. (3.9a′)

No que se refere às medições generalizadas, o que mais nos interessa neste capítulo é
obter a probabilidade de ocorrência de um dado resultado, já que nossa principal tarefa
aqui é utilizar os resultados das medições para retrodizer o caminho de um SQE num
interferômetro. Assim, em nosso caso, não é interessante estudar todas as suas propri-
edades, como, por exemplo, a forma de obtenção do estado após a medição2. Sendo
assim, nos é suficiente apenas utilizar o conjunto de elementos {Π̂𝑗}�̄�𝑗=1 como forma
de computar as probabilidades de obtenção de resultados de medições generalizadas.
Nesse caso, essas medições são tratadas pelo formalismo de medida com valores em ope-

radores positivo e o conjunto de elementos de medição {Π̂𝑗}�̄�𝑗=1 é conhecido como um
conjunto POVM3. Um POVM é definido como o conjunto de operadores satisfazendo

2Ao abandonar a condição (3.9d), o estado após a medição é fornecido pelos operadores de Kraus
𝐴𝑗 , onde 𝐴

†
𝑗𝐴𝑗 ≥ 0, os quais são uma generalização dos projetores ortogonais �̂�𝑗 e estão relacionado

aos elementos de POVM Π̂𝑗 (ver nota 3 para definição do termo POVM) através da decomposição
Π̂𝑗 ≡ 𝐴†

𝑗𝐴𝑗 [74].
3Do inglês, positive-operator valued measure. Também é possível encontrar a sigla POM (probability-

operator measure) como sinônimo de POVM.
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as propriedades de completeza [equação (3.9a′)], hermiticidade [equação (3.9b)] e semi-
positividade [equação (3.9c)], mas não necessariamente a propriedade de ortogonalidade
[equação (3.9d)], e cada operador do conjunto é comumente chamado de elemento de

POVM [74]. Esses operadores são responsáveis apenas por nos fornecer a probabilidade
com que um dado resultado ocorre.

Recaptulando as questões levantadas na seção 3.1 à luz da discussão sobre medi-
ções, podemos ponderar algumas coisas. Levando em conta a última frase da seção
3.1, quando utilizamos dois operadores somos proibidos de identificar os caminhos sem
qualquer ambiguidade quando os estados dos marcadores são não ortogonais. Quando
esses operadores implementam medições projetivas a figura 3.1 ilustra essa impossibi-
lidade. Porém, diante do formalismo POVM, podemos nos fazer uma pergunta: o que
ganharíamos nesse mesmo problema ao usar esse protocolo de medições?

3.2.3 Discriminação de estados quânticos

O problema de retrodizer o caminho de um SQE quando essa informação está arma-
zenada em estados não ortogonais de marcadores faz parte de uma classe mais geral
de problemas conhecida como discriminação de estados quânticos não ortogonais. Num
problema típico de discriminação de estados, existem duas partes envolvidas: uma parte
𝐴 prepara um estado de um conjunto de estados {𝜌}𝑁𝑗=1 com probabilidades a priori
{𝜂}𝑁𝑗=1 (

∑︀
𝑗 𝜂𝑗 = 1) e o envia para a parte 𝐵. A parte 𝐵 tem total conhecimento sobre

quais são os estados desse conjunto e com qual probabilidade cada estado é preparado.
Usando esse conhecimento, a tarefa da parte 𝐵 é discriminar (isto é, identificar) o estado
recebido. Esse é exatamente o cenário em que estamos envolvidos: os estados 𝜌𝑗 repre-
sentam os caminhos possíveis, populados com probabilidade a priori 𝜂𝑗. Nossa tarefa
é utilizar estratégias de discriminação, as quais se baseiam em protocolos de medição
generalizada ou projetiva, para retrodizer o caminho do SQE no interferômetro. O con-
teúdo da distinguibilidade de Englert compartilha o mesmo arcabouço das estratégias
de discriminação, revelando uma relação muito mais próxima entre complementaridade
e discriminação de estados quânticos. Embora o desenvolvimento desses tópicos tenha
ocorrido separadamente, um dos intuitos deste capítulo, e deste trabalho como um todo,
é fazer um estudo conjunto dos dois.

3.3 Discriminação sem ambiguidade

Vamos voltar ao problema original do capítulo. Agora, porém, sabemos duas coisas:

i. É impossível realizar medições que identifiquem estados não ortogonais sem am-
biguidade [ver equações (3.3), (3.4) e (3.6)] quando o número de operadores (e,
portanto, o número de resultados) desta medição é igual ao número de estados
que queremos discriminar.
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ii. Existe um formalismo que nos permite implementar medições com um número
arbitrário de resultados, desde que os operadores associados a cada resultado
(elementos de POVM) satisfaçam as condições (3.9a′), (3.9b) e (3.9c).

Num caso geral para estados puros, queremos discriminar N estados {|𝜓𝑗⟩}𝑁𝑗=1 sem
ambiguidade. Assim, a condição (3.3) pode ser escrita na seguinte forma:

⟨𝜓𝑖| Π̂𝑗 |𝜓𝑖⟩ = 𝑝𝑗𝛿𝑖𝑗, (3.11)

onde 0 ≤ 𝑝𝑗 ≤ 1. O lado direito da equação é nulo sempre que tentarmos relacionar
o resultado 𝜔𝑗 (associado ao elemento de POVM Π̂𝑗) a um estado |𝜓𝑖⟩. Em outras
palavras, a probabilidade 𝑝𝑗 de um detector associado ao resultado 𝜔𝑗 clicar quando o
estado preparado foi |𝜓𝑖⟩ é nula. Quando, porém, o resultado 𝜔𝑗 é obtido, o elemento de
POVM Π̂𝑗 nos informa que esse evento acontece com uma probabilidade 𝑝𝑗 sempre que
o estado preparado foi |𝜓𝑗⟩. A forma explícita dos elementos de POVM satisfazendo
essas condições pode ser expressada introduzindo os estados recíprocos

⃒⃒
𝜓⊥
𝑗

⟩︀
[75]. Um

estado recíproco é ortogonal a todos os outros estados a serem discriminados, exceto
|𝜓𝑗⟩:

⟨𝜓𝑖| 𝜓⊥
𝑗

⟩︀
= ⟨𝜓𝑗| 𝜓⊥

𝑗

⟩︀
𝛿𝑖𝑗. (3.12)

Assim, escrevemos os elementos de POVM Π̂𝑗 como

Π̂𝑗 =
𝑝𝑗⃒⃒

⟨𝜓𝑗| 𝜓⊥
𝑗

⟩︀⃒⃒2 ⃒⃒𝜓⊥
𝑗

⟩︀ ⟨︀
𝜓⊥
𝑗

⃒⃒
, (3.13)

para 𝑗 = 1, . . . , 𝑁 . Esses operadores satisfazem nosso requerimento de discriminação
sem ambiguidade (3.11). Em analogia à nossa tentativa anterior, discutida no final da
seção 3.1, a implementação desse conjunto de operadores nos permite identificar cada
estado |𝜓𝑗⟩ sem cometer qualquer erro.

Num interferômetro de dois caminhos, onde 𝑁 = 2, a implementação das operações
(3.13) nos permitiria discriminar os caminhos sem a ambiguidade vista na figura 3.1,
mesmo quando eles são marcados por estados não ortogonais, como em (3.2). Nesse
sentido, parece que nosso objetivo inicial foi alcançado. E, em vista da equação (3.13),
os operadores que satisfazem as condições (3.3) serão dados por

Π̂+ =
𝑝+⃒⃒

⟨ 𝑑+| 𝑑⊥+
⟩︀⃒⃒2 ⃒⃒𝑑⊥+⟩︀ ⟨︀𝑑⊥+⃒⃒ ,

Π̂− =
𝑝−⃒⃒

⟨ 𝑑−| 𝑑⊥−
⟩︀⃒⃒2 ⃒⃒𝑑⊥−⟩︀ ⟨︀𝑑⊥−⃒⃒ , (3.14)

onde
⃒⃒
𝑑⊥+
⟩︀

(
⃒⃒
𝑑⊥−
⟩︀
) é ortogonal a |𝑑−⟩ (|𝑑+⟩). Embora os dois operadores não ortogonais

da equação (3.14) satisfaçam a exigência de não ambiguidade (3.3), eles não satisfazem
a relação de completeza (3.4), também expressa em (3.9a) e, portanto, não representam
uma medição fisicamente realizável. Isso demonstra a extensão da derivação que leva à
expressão (3.6): com a exigência (3.4), não existe uma medição de dois resultados capaz
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de nos oferecer confiança total de que um dado resultado está inequivocamete associado
a um dos estados quando esses não são ortogonais. Mesmo se os operadores associados
à identificação dos estados são não ortogonais. A única forma possível de implementar
uma medição utilizando os operadores (3.13), os quais nos permitem alcançar nosso
objetivo de retrodição sem erros, é admitindo um número de operadores não ortogonais
maior que a dimensão 𝑁 do espaço de Hilbert gerado pelos estados [ver item (ii) no início
desta seção]. Isto é, implementando as medições generalizadas discutidas na subseção
3.2.2. Esse recurso, porém, não vem sem algum custo, como poderia se esperar.

3.3.1 Custo da exigência de discriminação sem ambiguidade

Resultados inconclusivos

Para que o conjunto de 𝑁 operadores em (3.13) defina uma medição fisicamente
realizável, é estritamente necessário que eles somem para a identidade. Esses operadores
não satisfazem essa condição. Isso significa que precisamos introduzir um operador
adicional de modo que a condição (3.9a′) seja satisfeita. Esse operador será dado por:

Π̂? = 𝐼 −
𝑁∑︁
𝑗=1

Π̂𝑗 ≥ 0. (3.15)

Isto é, Π̂? é um operador semi-positivo. Com essa introdução, todo o conjunto de
elementos, agora, forma um POVM capaz de discriminar os estados sem ambiguidade.
Se cada elemento de POVM (3.13) identifica cada estado |𝜓𝑗⟩ sem erro, o elemento Π̂?

não identifica nenhum deles. A condição de não ambiguidade, porém, não permite que
existam erros nas medições [ver equações (3.13) e (3.3)]. Um resultado associado a esse
operador, então, não pode ser nem um erro, nem uma identificação. Logo, o resultado
é uma resposta inconclusiva. Quando um detector associado a esse elemento de POVM
clica, a única resposta plausível para a pergunta “qual foi o estado?” é simplesmente
“não sei”. Um protocolo de identificação de estados que implementa medições com essas
características é conhecido na literatura como “discriminação sem ambiguidade”.

Levando essa discussão para o nosso contexto de identificação de dois caminhos num
interferômetro, comentado no início da seção 3.1, é interessante contrastar o status da
discussão até agora com a noção ingênua de que poderíamos exigir a discriminação
sem ambiguidade de estados não ortogonais (representando os marcadores de caminho)
de maneira trivial: saímos de medições projetivas para medições generalizadas; para
realizar essas medições, precisamos de pelo menos �̄� = 3 operadores de medição, em
vez de apenas 𝑁 = 2; dos três resultados possíveis na implementação desses operadores,
apenas dois resultados estão associados à identificação dos caminhos, enquanto um
corresponde a uma resposta inconclusiva. Ademais, a implementação experimental da
tarefa de identificar os dois caminhos sem ambiguidade quando os marcadores são não
ortogonais vai além da simplicidade do conjunto de placas de onda e um divisor de
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feixes, como mostrado no interferômetro da figura 2.7 (análogo ao interferômetro da
figura 2.6). Um experimento capaz de discriminar estados como o da equação (3.2)
pode ser visto em [76].

Otimização da discriminação sem ambiguidade

Uma vez que não é possível escapar da ocorrência de resultados inconclusivos, quase
sempre estamos interessados não apenas em conhecer a probabilidade de obter esses re-
sultados (também chamada “probabilidade de falha”), mas também em determinar qual
é seu menor valor. Assim, queremos otimizar o problema, minimizando a probabilidade
de falha, a fim de encontrar a maior probabilidade de discriminar os estados (também
chamada de “probabilidade de sucesso” em oposição à falha). Sejam N estados puros
|𝜓𝑗⟩, cada qual preparado com uma probabilidade a priori 𝜂𝑗. A discriminação sem
ambiguidade ótima é possível quando o POVM {Π̂𝑗, Π̂?}𝑁𝑗=1 nos permite minimizar a
probabilidade média de falha dada por:

𝑝? = 1 −
𝑁∑︁
𝑗=1

𝜂𝑗 ⟨𝜓𝑗| Π̂𝑗 |𝜓𝑗⟩

= 1 −
𝑁∑︁
𝑗=1

𝜂𝑗𝑝𝑗, (3.16)

onde o segundo termo do lado direito corresponde à probabilidade média de sucesso.
Tudo isso nos permite enunciar a seguinte característica sobre a discriminação sem am-
biguidade: o custo de exigir uma condição de discriminação de estados não ortogonais
sem qualquer ambiguidade, é abrir mão de sempre (deterministicamente) obter resul-
tados conclusivos [77]. Portanto, a discriminação sem ambiguidade é um protocolo
de discriminação probabilístico que envolve resultados inconclusivos. No melhor caso,
podemos obter resultados inconclusivos com a menor taxa possível.

Independência linear dos estados

Ainda existem custos adicionais quando insistimos em discriminação sem ambiguidade.
Chefles [78] demonstrou que esta só se aplica quando os estados a serem discriminados
são linearmente independentes. Os detalhes dessa demonstração não nos interessa neste
trabalho, mas podem ser vistos [78]. Apenas nos interessa conhecer o alto custo que a
exigência (3.11) nos impõe, ressaltando a grande diferença entre estados ortogonais e não
ortogonais quando desejamos realizar a mesma tarefa: discriminá-los sem ambiguidade.
Dessa forma, mais uma vez temos uma implicação decorrente da exigência de ausência
de ambiguidade: além da probabilidade não nula de resultados inconclusivos, temos a
exigência da independência linear dos estados a se discriminar.

Além disso, não existem apenas custos dificultando a tarefa de discriminação sem
ambiguidade, alguns problemas são de ordem prática. Por exemplo, a probabilidade
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ótima de discriminação sem ambiguidade, que envolve a minimização da probabilidade
de falha, não é conhecida para um grande número de casos. Na realidade, a literatura
só oferece solução geral analítica para 𝑁 = 2 estados e para 𝑁 > 2 estados simétricos
equiprováveis4 [79]. No primeiro caso, Ivanovic [80], Dieks [81] e Peres [82] foram res-
ponsáveis pela solução analítica para dois estados puros não ortogonais com a mesma
probabilidade a priori 𝜂𝑗 = 1/2. Mais tarde, Jaeger e Shimony apresentaram a solução
para probabilidades a priori arbitrárias [83].

É interessante ressaltar que, embora um dos propósitos deste trabalho seja relacionar
complementaridade e Discriminação de estados, as estratégias de discriminação, tal
como a discriminação sem ambiguidade, foram derivadas num contexto completamente
independente de relações de complementaridade.

3.3.2 O limite Ivanovic-Dieks-Peres e o teorema de Naimark

Uma maneira interessante de realizar medições generalizadas e observar fisicamente a
implementação da tarefa de discriminação sem ambiguidade é através do Teorema de

Naimark. O teorema permite que a realização de um POVM num espaço de Hilbert H𝑠

seja equivalente à realização de uma medição projetiva no espaço estendido H𝑠 ⊗ H𝑎

sobre os graus de liberdade do espaço H𝑎 [84]. Seja {|𝜓𝑗⟩} um conjunto de estados
puros não ortogonais entre si num espaço de Hilbert H𝑠. Seja também um sistema
auxiliar em H𝑎, cujo estado inicial é dado por

|𝑎⟩ = 𝛼 |0⟩ + 𝛽 |1⟩ , (3.17)

onde ⟨0| 1⟩ = 0 e |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1. A essência do procedimento é ilustrada na caixa
3.3.2: uma operação unitária �̂� , atuando em H𝑠 ⊗ H𝑎, é construída de modo que
seja possível transformar os estados iniciais {|𝜓𝑗⟩} em estados ortogonais, com uma
certa probabilidade de sucesso. Essa operação unitária atua no estado inicial |𝜓𝑗⟩ |𝑎⟩,
produzindo o estado emaranhado (3.18). Em seguida, uma medição projetiva é realizada
sobre o sistema auxiliar na base {0,1}. A projeção em |0⟩ (|1⟩) com probabilidade
de sucesso 𝑝𝑗 (de falha 1 − 𝑝𝑗) transforma o estado |𝜓𝑗⟩ em |𝜍𝑗⟩ (|𝜑𝑗⟩). Os estados
{|𝜍𝑗⟩} são ortogonais entre si e podem ser perfeitamente discriminados através de uma
medição projetiva. Já os estados {|𝜑𝑗⟩} são linearmente dependentes, ainda mais não
ortogonais que os iniciais, e como visto na subseção 3.3.1, não podem ser discriminados
sem ambiguidade.

4Um conjunto de estados simétricos {|𝑑𝑗⟩}𝑁𝑗=1 gerando um espaço de Hilbert 𝐷-dimensional H𝐷

é aquele que satisfaz a seguinte propriedade: |𝑑𝑗⟩ = �̂� |𝑑𝑗−1⟩ = �̂� 𝑗−1 |𝑑1⟩, onde |𝑑1⟩ = �̂� |𝑑𝑁 ⟩ e
�̂� =

∑︀𝐷
𝑙=1 exp (2𝜋𝑖𝑙/𝑁) |𝑙⟩ ⟨𝑙|.
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Discriminação sem ambiguidade através do teorema de Naimark

Implementação física do protocolo de discriminação sem ambiguidade discutido
na seção 3.3:

�̂� |𝜓𝑗⟩ |𝑎⟩ =
√
𝑝𝑗 |𝜍𝑗⟩ |0⟩ +

√︀
1 − 𝑝𝑗 |𝜑𝑗⟩ |1⟩ (3.18)

Sucesso (projeção em |0⟩) Falha (projeção em |1⟩)

{|𝜓𝑗⟩}
𝑝𝑗−→ {|𝜍𝑗⟩} {|𝜓𝑗⟩}

1− 𝑝𝑗−−−→ {|𝜑𝑗⟩}
⟨𝜍𝑖| 𝜍𝑗⟩ = 𝛿𝑖𝑗 ∀𝑖, 𝑗 ⟨𝜑𝑖|𝜑𝑗⟩ ≠ 𝛿𝑖𝑗

Um caso particularmente instrutivo é o de dois estados equiprováveis, para o qual
Ivanovic, Dieks e Peres [80–82] produziram uma solução analítica. Sejam |𝑑+⟩ e |𝑑−⟩ não
ortogonais entre si, gerando o espaço de Hilbert H𝑠, e preparados com probabilidade
𝜂1 = 𝜂2 = 1/2. A otimização do problema (ver subseção 3.3.1) consiste na minimização
da probabilidade de falha 𝑝?. A menor probabilidade de falha define a maior proba-
bilidade de sucesso que é conhecida como o limite Ivanovic-Dieks-Peres (IDP), dada
por:

𝑝𝑠 = 1 − 𝑝?

= 1 − |⟨𝑑+| 𝑑−⟩| . (3.19)

Essa é a maior probabilidade com que vamos conseguir identificar os estados |𝑑+⟩ e
|𝑑−⟩. É interessante notar que para estados ortogonais 𝑝𝑠 = 1 e para estados idênticos
𝑝𝑠 = 0, o que é esperado. A figura 3.2 é uma representação da transformação (3.18)
para os estados |𝑑+⟩ e |𝑑−⟩. Se esses estados representam os marcadores de caminho de
um interferômetro, a equação (3.19) representa a probabilidade com que será possível
distinguir os dois caminhos sem qualquer erro. Dessa forma, a probabilidade ótima de
sucesso é também uma medida de distinguibilidade dos caminhos. Nesse sentido, em
analogia à distinguibilidade de Englert [equação (2.51)], vamos definir a distinguibilidade
IDP 𝐷IDP exatamente como na equação (3.19). Como mostra a equação (2.50), a
visibilidade é dada pelo módulo do produto interno entre os estados dos marcadores,
|⟨𝑑−| 𝑑+⟩|, e é independente da estratégia de identificação dos caminhos. Dessa forma,
apenas realizando uma soma linear desses quantificadores, vemos que

𝑉 +𝐷IDP = |⟨𝑑+| 𝑑−⟩| + 1 − |⟨𝑑+| 𝑑−⟩| = 1. (3.20)

Isso mostra que nossa capacidade de discriminar sem ambiguidade entre estados não
ortogonais dos marcadores é complementar à visualização de interferência. É possível
notar que embora a relação de dualidade (3.20) não exiba a mesma forma quadrática
da Dualidade Englert-Greenberger-Yasin, as duas expressões parecem compartilhar os
mesmos conceitos fundamentais.
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Figura 3.2: Representação do procedimento sumarizado na caixa 3.3.2 para o cenário
IDP. Os estados não ortogonais |𝑑+⟩ e |𝑑−⟩ são mapeados probabilisticamente num
conjunto ortogonal {|𝜍+⟩ , |𝜍−⟩} ou num conjunto ainda mais não ortogonal {|𝜑+⟩ , |𝜑−⟩}.
Na transformação ótima, representando o limite IDP, o caso de falha implica em ambos
os estados {|𝜑+⟩ , |𝜑−⟩} sendo transformados em |𝜑?⟩.

3.4 Discriminação com erro mínimo

Em vista do preço que devemos pagar para realizar a tarefa de discriminação sem
ambiguidade (ver subseção 3.3.1), é interessante buscar estratégias diferentes. Além
disso, existem aplicações que exigem respostas conclusivas sempre [84], o que motiva essa
busca. Se vamos rejeitar a ocorrência de resultados inconclusivos, consequentemente
caímos na impossibilidade de não cometer erros quando os estados são não ortogonais.
Para cada resultado, não existe a resposta “não sei”. Precisamos sempre tomar uma
decisão quanto ao estado que gerou o resultado. Nesse sentido, surge uma pergunta:
como decidir se um resultado é devido à detecção do estado que esperávamos?

3.4.1 Teste de hipóteses

O primeiro a responder essa pergunta foi Carl W. Helstrom [12] na década de 70. Seu
trabalho pretendia aplicar à mecânica quântica algumas ferramentas comuns em teoria
da comunicação de sinais. Em particular, ele pretendia mostrar como poderia ser frutí-
fero considerar medições quânticas como um processo de decisão entre alternativas de
estados. Esse processo de decisão é conhecido como teste de hipóteses e se refere a um
procedimento estatístico que procura escolher uma alternativa dentre várias outras [85].
De forma geral, formulamos hipóteses sobre a presença de um fenômeno e, baseado num
conjunto de resultados, decidimos se uma hipótese é verdadeira. Existem vários exem-
plos da aplicação de um teste de hipóteses, dos mais variados tipos: podemos submeter a
teste uma pessoa que diz ter habilidades telecinéticas, e definir uma regra de decisão que
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confirma ou não a hipótese de que a pessoa tem essa habilidade5. Analogamente, uma
equipe médica pode formular um teste de hipóteses sobre a presença de uma doença. E
o exemplo que nos interessa aqui: podemos formular hipóteses sobre estados quânticos
baseado nos resultados de medições. Definindo uma regra de decisão, optamos por um
dos estados. Esse último exemplo será o assunto desta seção, tanto no contexto de duas
hipóteses (ou dois estados), quanto de múltiplas hipóteses, e principalmente como esse
procedimento se relaciona ao problema de extrair informação de caminho dos estados
de marcadores quando esses não são perfeitamente distinguíveis.

3.4.2 Estrutura de um teste de hipóteses binário

A estrutura de um teste de hipóteses, com duas ou mais hipóteses, pode ser descrita
em linhas gerais da seguinte forma:

� Formulam-se hipóteses sobre a solução de um problema.

� Utiliza-se uma regra de decisão que determina qual das hipóteses deve ser escolhida
para um conjunto de resultados.

� Otimiza-se uma figura de mérito da regra de decisão para obter o maior número
de escolhas corretas.

Num teste de hipóteses binário, formulam-se duas hipóteses6: 𝐻0 e 𝐻1. Como indicado
em [86], o objetivo é encontrar uma regra de decisão que relaciona os resultados dos tes-
tes com as hipóteses 𝐻0 e 𝐻1. No caso de nosso interesse, os resultados são ocasionados
por processos probabilísticos. Assim, é importante definir três tipos de probabilidade:
𝑃 (𝐻0|𝐻1), a probabilidade de decidir pela hipótese 𝐻0 quando a hipótese 𝐻1 é verda-
deira; 𝑃 (𝐻1|𝐻0), a probabilidade de decidir pela hipótese 𝐻1 quando a hipótese 𝐻0 é
verdadeira; 𝑃 (𝐻𝑗|𝐻𝑗) com 𝑗 = 0, 1, isto é, a probabilidade de decidir por 𝐻𝑗 quando
𝐻𝑗 é verdadeira. As probabilidades 𝑃 (𝐻0|𝐻1) e 𝑃 (𝐻1|𝐻0) representam erros, enquanto
a probabilidade 𝑃 (𝐻𝑗|𝐻𝑗) representa acertos [86].

No contexto do teste de hipóteses, existem várias regras de decisão, algumas pre-
sentes em [12,85]. Aqui, porém, vamos destacar uma regra presente em [12] que seguiu
da proposta do matemático e pastor presbiteriano Thomas Bayes [87]: assinalamos um
número, chamado de custo, à cada decisão errada. Com isso, adotamos uma estratégia
em que a hipótese escolhida (𝐻0 ou 𝐻1, no caso binário) é aquela que minimiza o custo
médio 𝐶𝐵 [75], levando em conta que a probabilidade a priori de ocorrência de cada
hipótese é 𝜂𝑗. Em vista da pergunta inicial da seção, estamos, agora, em condições de
relacionar o teste de hipóteses ao problema de discriminação de estados quânticos.

5Embora esse exemplo acrescente um pequeno alívio cômico ao texto, existem nomes mundialmente
conhecidos de pessoas que dedicaram grande parte de sua vida na investigação desse tipo de alegação.

6Em estatística, elas são chamadas de hipótese nula e hipótese alternativa, respectivamente [12,85,
86].
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3.4.3 Teste de hipóteses quântico

Seguindo a revisão de Chefles [75] da solução proposta por Helstrom [12] para o pro-
blema de discriminação de estados quânticos não ortogonais quando rejeitamos resulta-
dos inconclusivos, vamos considerar um conjunto de 𝑁 estados {𝜌𝑗}𝑁𝑗=1. Nossa tarefa é
identificar qual estado foi preparado a partir de um resultado obtido. De acordo com o
procedimento listado na subseção 3.4.2, dado um resultado 𝜔𝑗, vamos fazer a hipótese
de que a ocorrência foi devido à detecção do estado 𝜌𝑗, o qual foi preparado com proba-
bilidade a priori 𝜂𝑗. Conforme discutido na seção 3.1, se os estados são não ortogonais
é impossível identificá-los sem cometer alguns erros7. Em analogia às probabilidades
sobre as hipóteses na subseção 3.4.2, definimos 𝑃 (𝜔𝑘|𝜌𝑗) como a probabilidade de que
o resultado 𝜔𝑘 tenha sido obtido quando o estado preparado foi 𝜌𝑗, enquanto 𝑃 (𝜔𝑗|𝜌𝑗)
é a probabilidade de que 𝜔𝑗 tenha sido obtido quando o estado preparado foi 𝜌𝑗. Na-
turalmente, identificamos 𝑃 (𝜔𝑘|𝜌𝑗) como probabilidade de erro, enquanto 𝑃 (𝜔𝑗|𝜌𝑗) é a
probabilidade de acerto. Importante mencionar que, para cada estado 𝜌𝑗, as probabili-
dades obedecem a relação de completeza

𝑁∑︁
𝑘=1

𝑃 (𝜔𝑘 |𝜌𝑗) = 1, (3.21)

que nos diz que cada estado preparado irá produzir algum resultado com probabilidade
1. A probabilidade média de acerto 𝑃𝐴 é dada por

𝑃𝐴 =
𝑁∑︁
𝑗=1

𝜂𝑗𝑃 (𝜔𝑗|𝜌𝑗). (3.22)

Assim, a probabilidade média de erro será

𝑃𝐸 = 1 − 𝑃𝐴 = 1 −
𝑁∑︁
𝑗=1

𝜂𝑗𝑃 (𝜔𝑗 |𝜌𝑗) . (3.23)

Aplicando a regra de decisão destacada na subseção 3.4.2, podemos construir o teste
de hipóteses quântico. Como mencionado em [12] e também em [75], dado o resultado
𝜔𝑘, o custo de fazer a hipótese de que o estado preparado foi 𝜌𝑘, quando, na verdade,
o estado preparado8 foi 𝜌𝑗 é 𝐶𝑘𝑗, enquanto o custo de uma hipótese correta 𝐶𝑗𝑗 é nulo.
Portanto, o custo médio 𝐶𝐵 de optar por hipóteses erradas é dado por

𝐶𝐵 =
𝑁∑︁

𝑗,𝑘=1

𝜂𝑗𝐶𝑘𝑗𝑃 (𝜔𝑘 |𝜌𝑗) . (3.24)

Na subseção 3.4.2, vimos que uma estratégia para otimizar o número de hipóteses cor-
7Isto é, já que vamos exigir que toda medição seja conclusiva.
8Situação essa que ocorre com probabilidade 𝑃 (𝜔𝑘|𝜌𝑗), como definido anteriormente.
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retas é escolher as hipóteses que minimizam o custo médio [12,75]. Levando em conta a
relação de completeza (3.21), quando o custo 𝐶𝑘𝑗 de cada hipótese errada em (3.24) for
o mesmo e igual a 1, 𝐶𝐵 = 𝑃𝐸, e, portanto, a estratégia de minimização do custo médio
em (3.24) é equivalente à minimização da probabilidade média de erro (3.23), como
notado em [75]. Com as probabilidades sendo fornecidas pela regra de Born [equação
(3.8)] em mecânica quântica, reescrevemos a equação (3.23) como

𝑃𝐸 = 1 −
𝑁∑︁
𝑗=1

𝜂𝑗 tr (Π̂𝑗𝜌𝑗). (3.25)

Holevo [88] e Yuen [89] demonstraram que, para minimizar a probabilidade média de
erro, uma medição de 𝑁 resultados definida pelos elementos de POVM {Π̂𝑗}𝑁𝑗=1 precisa
satisfazer as seguintes condições:

Π̂𝑗 [𝜂𝑗𝜌𝑗 − 𝜂𝑘𝜌𝑘] Π̂𝑘 = 0,
𝑁∑︁
𝑘=1

𝜂𝑘Π̂𝑘𝜌𝑘 − 𝜂𝑗𝜌𝑗 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑘. (3.26)

Nesse caso, o teste de hipóteses quântico implementa um processo conhecido na lite-
ratura como discriminação com erro mínimo [77]. Assim como outras estratégias de
discriminação, a discriminação com erro mínimo também esbarra na dificuldade de se
obter soluções analíticas. Apenas alguns casos são conhecidos, como o de dois esta-
dos (puros ou mistos) com probabilidades a priori arbitrárias [12] e o de 𝑁 estados
simétricos equiprováveis [90, 91]. Também como no caso sem ambiguidade, a estraté-
gia de discriminação com erro mínimo foi derivada independentemente do contexto de
complementaridade.

3.4.4 O limite de Helstrom e a distinguibilidade de Englert

Quando nos restringimos a apenas duas hipóteses, representando a identificação de dois
estados puros não ortogonais |𝑑+⟩ e |𝑑−⟩, preparados com probabilidades 𝜂+ e 𝜂−, a
probabilidade média de erro mínima 𝑃EM é dada por [12]:

𝑃EM =
1

2

(︂
1 −

√︁
1 − 4𝜂+𝜂− |⟨𝑑+| 𝑑−⟩|2

)︂
. (3.27)

A probabilidade média de acerto ótima 𝑃𝐴(ótima), portanto, será

𝑃𝐴(ótima) = 1 − 𝑃EM =
1

2

(︂
1 +

√︁
1 − 4𝜂+𝜂− |⟨𝑑+| 𝑑−⟩|2

)︂
. (3.28)
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Esse valor ótimo para discriminação dos estados é conhecido como limite de Helstrom.
Para preparações equiprováveis (𝜂+ = 𝜂− = 1

2
), teremos

𝑃𝐴(ótima) =
1

2

(︂
1 +

√︁
1 − |⟨𝑑+| 𝑑−⟩|2

)︂
. (3.29)

Olhando para o segundo termo entre parênteses, reconhecemos nele a distinguibilidade
de Englert para estados puros do marcador, como mostrado na expressão (2.51). De
fato, com o auxílio da equação (2.51), temos

𝑃𝐴(ótima) =
1

2
(1 +𝐷). (3.30)

Fazendo também uma analogia entre o limite de Helstrom e a verossimilhança máxima
dada na equação (2.48), consideremos o caso em que os marcadores são descritos por
estados puros não ortogonais 𝜌(+)

D = |𝑑+⟩ ⟨𝑑+| e 𝜌(−)
D = |𝑑−⟩ ⟨𝑑−|. Nessa situação, a

verossimilhança máxima é dada por:

Lótima =
1

2

(︂
1 +

1

2
trD

{︁⃒⃒⃒
𝜌
(+)
D − 𝜌

(−)
D

⃒⃒⃒}︁)︂
=

1

2

(︂
1 +

√︁
1 − |⟨𝑑−| 𝑑+⟩|2

)︂
= 𝑃𝐴(ótima). (3.31)

Dessa forma, vemos que Englert implementou um processo de discriminação com erro
mínimo. A aplicação do formalismo proposto por Helstrom nos permite formular a
hipótese de que um clique no detector foi devido a um estado particular (associado
a um dos caminhos no interferômetro) e chegar exatamente às mesmas conclusões de
Englert em [64]. Conforme discutido na subseção 2.3.2, a retrodição dos caminhos é
feita escolhendo-se o caminho que mais contribui para a detecção do SQE. Por exem-
plo, vamos considerar que o estado (3.2) é produzido pelo interferômetro da figura 2.7.
Com o sistema de detecção implementando medições na base {𝐻,𝑉 }, um clique no de-
tector 1 pode ser devido a um SQE vindo tanto do caminho 1, quanto 2. Apesar disso,
um SQE vindo pelo caminho 2 com polarização vertical é o que mais contribui para a
frequência de cliques. Nessa situação, faz-se a hipótese de que um clique no detector 1

é devido a um SQE vindo pelo caminho 2. Estaremos errados 25% das vezes. Como
demonstrado experimentalmente em [51], essa contribuição para os cliques depende da
base de medição, e a base que consideramos até aqui, {𝐻,𝑉 }, é sub-ótima para a tarefa
de identificar o caminho do SQE (linha pontilhada na figura 2.8). Por outro lado, a
estratégia de Englert consiste em maximizar a verossimilhança em (2.47), o que é equi-
valente a maximizar a probabilidade de acerto 𝑃𝐴 [ver equações (3.30) e (3.31)]. Para
isso, deve-se encontrar uma medição que otimize o processo. Em [51], essas medições
ótimas, cujos resultados estão na figura 2.8 (linha contínua), são realizadas pelo sis-
tema de detecção implementando medições projetivas na base

{︀
𝜙1+𝜙2

2
+ 𝜋

4
, 𝜙1+𝜙2

2
− 𝜋

4

}︀
,
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(a) (b)

Figura 3.3: Bases ótimas fornecidas pela estratégia de discriminação com erro mínimo.
Essas bases foram usadas no teste experimental da dualidade Englert-Greenberger-
Yasin [51] para fornecer os dados da curva contínua na figura 2.8. Na figura (a),
projeções na base {sin (3𝜋/8) |𝐻⟩+cos (3𝜋/8) |𝑉 ⟩ , sin (−𝜋/8) |𝐻⟩+cos (−𝜋/8) |𝑉 ⟩} dis-
criminam entre |𝑉 ⟩ e |+45∘⟩ de forma ótima. Enquanto na figura (b), projeções na base
{sin (𝜋/3) |𝐻⟩ + cos (𝜋/3) |𝑉 ⟩ , sin (−𝜋/6) |𝐻⟩ + cos (−𝜋/6) |𝑉 ⟩} discriminam entre os
estados |𝑉 ⟩ e |+30∘⟩ de forma ótima.

onde 𝜙1 e 𝜙2 representam os ângulos de polarização da luz nos caminhos 1 e 2, respec-
tivamente. Notando que a maximização de 𝑃𝐴 (que é equivalente à maximização da
verossimilhança) é equivalente à minimização da probabilidade de erro 𝑃𝐸 em (3.23),
reiteramos que a estratégia de Englert é equivalente à estratégia de discriminação com
erro mínimo, a qual fornece exatamente a mesma medição ótima: projeções em estados
ortogonais localizados simetricamente ao redor dos estados de polarização 𝜙1 e 𝜙2 [74].
Isso é ilustrado na figura 3.3.

As equações (3.30) e (3.31) também confirmam uma nota de rodapé em [92] sobre
a relação entre o custo médio 𝐶𝐵 mínimo e a verossimilhança ótima no trabalho de
Englert9. Em [92] é afirmado que, usando a notação adotada neste trabalho, Lótima =

1 − 𝐶𝐵(mínimo). Uma vez que 𝐶𝐵 = 𝑃𝐸 na derivação das equações (3.30) e (3.31), então
𝐶𝐵(mínimo) = 𝑃EM. Dessa forma, 1−𝐶𝐵(mínimo) = 𝑃𝐴(ótima) = Lótima, conforme a equação
(3.30), confirmando a relação apresentada10. Para completar a analogia, Englert obteve
a expressão ótima para a verossimilhança (2.48) de forma geral (isto é, estados puros
e mistos com probabilidades a priori arbitrárias) em termos da distância do traço [ver
equação (2.59)]. As referências [12, 94, 95] oferecem uma relação entre essa última e
a discriminação com erro mínimo, derivando uma expressão idêntica à 1 − Lótima(�̂�),
com essa última dada na equação (2.59). Mais uma vez, corroborando a relação entre a

9O processo de minimização do custo médio 𝐶𝐵 no teste de hipóteses binário quando as probabi-
lidades a priori são iguais também é chamado de teste da verossimilhança máxima [86], o que pode
explicar o uso do termo por Englert.

10Apenas como forma de curiosidade e de corroborar a relação entre a distinguibilidade e a discri-
minação com erro mínimo, uma estratégia em que um custo negativo igual a −1 é assinalado para
hipóteses corretas, usado para recompensar essas hipóteses, e nulo para hipóteses erradas, também é
uma estratégia equivalente à discriminação com erro mínimo, e é discutida em [12,93].
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distinguibilidade de Englert e essa estratégia de discriminação de estados não ortogonais.
Além disso, o uso do termo distinguibilidade já reflete essa relação, uma vez que a tarefa
de discriminação também é referida na literatura como distinção e distinguibilidade de
estados [81,83,96].

3.5 Discriminação com confiança máxima

3.5.1 Uma família de estratégias

A essa altura é desnecessário dizer como a discriminação de estados não ortogonais
não é algo tão trivial quanto poderia parecer à primeira vista. Apesar disso, é uma
tarefa de grande importância para nós, uma vez que a interação entre o marcadores de
caminho e o SQE pode codificar a informação de caminho em estados não ortogonais.
Até agora, abordamos o problema de duas formas: nós exigimos que a extração de
informação a partir dos estados do marcador fosse sem ambiguidade (3.11), isto é, não
cometemos nenhum erro (𝑃𝐸 = 0). Vimos, porém, que isso é possível somente se os
estados são linearmente independentes e se implementamos medições generalizadas que
admitem resultados inconclusivos, os quais ocorrem com probabilidade 𝑝?. Em caso de
sucesso (ver caixa 3.3.2), estaremos plenamente confiantes de que identificamos o estado
corretamente. Por outro lado, se rejeitarmos a ocorrência de resultados inconclusivos,
isto é, 𝑝? = 0, não podemos escapar de cometer alguns erros, e o melhor que podemos
fazer é construir uma medição obedecendo as condições (3.26), a qual identifica os
estados com probabilidade média de erro mínima. Croke et al [97] propuseram uma
estratégia de discriminação que tem 𝑝? = 0 e 𝑃𝐸 = 0 como casos particulares, mas com
a vantagem de que os estados a serem discriminados podem ser linearmente dependentes.
Isso quer dizer que ao identificar um estado, não estaremos plenamente confiantes de
que acertamos (𝑃𝐸 ̸= 0) e ainda há uma probabilidade não nula de obter resultados
inconclusivos (𝑝? ̸= 0). Isso motiva a pergunta: qual é a máxima confiança possível em
identificar um estado corretamente?

Para responder à perguntada levantada, consideremos 𝑁 estados não ortogonais
{𝜌𝑗}𝑁𝑗=1 preparados com probabilidade {𝜂𝑗}𝑁𝑗=1. Podemos quantificar a confiança através
da probabilidade condicional 𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗). Usando a regra de Bayes e as probabilidades
dadas pela regra de Born (3.8), teremos:

𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗) =
𝑃 (𝜌𝑗)𝑃 (𝜔𝑗|𝜌𝑗)

𝑃 (𝜔𝑗)
=
𝜂𝑗 tr (Π̂𝑗𝜌𝑗)

tr (Π̂𝑗𝜌)
, (3.32)

onde 𝜌 =
∑︀

𝑖 𝜂𝑖𝜌𝑖 é a matriz densidade a priori do sistema. A expressão (3.32) representa
a probabilidade 𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗) de que dado o resultado 𝜔𝑗, o estado preparado foi 𝜌𝑗. Se
𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗) = 1 ∀ 𝑗 = 1, . . . , 𝑁 , estamos plenamente confiantes de que o resultado 𝜔𝑗

foi devido à detecção do estado 𝜌𝑗, o que representa o cenário de discriminação sem
ambiguidade. Fora desse caso particular, nosso interesse aqui é maximizar 𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗),
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isto é, encontrar o operador Π̂𝑗 que maximize essa probabilidade (confiança) para cada
estado do conjunto individualmente. Para estados puros, essa tarefa é facilitada com o
ansatz [97]:

Π̂𝑗 = 𝑐𝑗𝜌
−1𝜌𝑗𝜌

−1. (3.33)

Quando os operadores da equação (3.33) são implementados de modo que a confiança,
quantificada pela equação (3.32), é maximizada para cada elemento Π̂𝑗 do conjunto
POVM, implementamos um protocolo conhecido na literatura como discriminação com

confiança máxima. É interessante notar a liberdade existente na escolha das constantes
𝑐𝑗: uma vez que essa escolha não tem efeito sobre a equação (3.32), existe uma família de
estratégias, cada uma determinada pela escolha de 𝑐𝑗, que discriminam os estados 𝜌𝑗 com
confiança máxima. Assim como a discriminação sem ambiguidade é um caso particular
das estratégias com confiança máxima [𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗) = 1 ∀ 𝑗), quando as constantes 𝑐𝑗 que
definem os elementos de POVM Π̂𝑗 na expressão (3.33) são escolhidas de maneira que a
confiança (3.32) é a mesma para todos os estados 𝜌𝑗 e, além disso,

∑︀𝑁
𝑗=1 Π̂𝑗 = 𝐼, estamos

num cenário de discriminação com erro mínimo. Dessa forma, os cenários conhecidos,
discriminação sem ambiguidade e com erro mínimo, ficam bem estabelecidos como casos
particulares da estratégia introduzida em [97].

3.5.2 Otimização da discriminação com confiança máxima

Fora dos cenários particulares discutidos acima, nosso interesse é não apenas maximizar
a confiança 𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗) em (3.32), mas também minimizar 𝑝?, que é obtida através de Π̂?

dado pela equação (3.15), com os elementos de POVM Π̂𝑗 dado pelo ansatz (3.33). Nesse
caso, da família de estratégias que definem medições com confiança máxima, vamos
escolher aquela que também oferece a menor probabilidade de resultados inconclusivos.
Como observado em [97], nossa tarefa é escolher as constantes que definem os elementos
da expressão (3.33) de maneira a minimizar a probabilidade de resultados inconclusivos
𝑝?:

min {𝑝? = tr (Π̂?𝜌)}, sujeito a Π̂? ≥ 0. (3.34)

Se 𝑝? é a menor probabilidade de resultados inconclusivos possível e os elementos de
POVM são dados por (3.33), implementamos um protocolo ótimo de discriminação com
confiança máxima. Dessa forma, podemos também entender esse protocolo como uma
generalização da discriminação sem ambiguidade para estados linearmente dependentes.
Mais uma vez, esse protocolo também foi desenvolvido independentemente do contexto
de complementaridade.

3.6 Considerações finais

Como conclusão deste capítulo, notamos como a discriminação de estados quânticos não
ortogonais não é um termo acessório no estudo da complementaridade entre informação
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de caminho e visibilidade de interferência. Antes, ela é um dos aspectos essenciais no
estabelecimento de relações quantitativas, bem como na compreensão do significado fí-
sico da distinguibilidade dos caminhos. Nesse sentido, podemos notar também como o
formalismo do teste de hipóteses é fundamental nesse papel: ele nos permite visualizar a
equivalência entre a distinguibilidade de Englert e o limite de Helstrom. Essa equivalên-
cia, explorada aqui explicitamente e também de forma associativa, aparece na literatura
em afirmações bastante modestas, geralmente em notas de rodapé ou de forma implícita
no texto de alguns trabalhos [51,92,94,98]. Tendo isso em mente, olhar para o trabalho
de Englert à luz do limite de Helstrom nos oferece um terreno sólido para interpretar
o significado da distinguibilidade: ela é um quantificador da capacidade que temos de
discriminar estados quânticos não ortogonais. Como essa tarefa (de discriminar estados
não ortogonais) depende da estratégia empregada, essa interpretação nos convida a es-
tender o conceito da distinguibilidade de Englert a outros protocolos de discriminação.
Isso também torna mais claro a complementaridade entre a distinguibilidade IDP 𝐷IDP

na equação (3.20) e a visibilidade (2.50). O conteúdo físico da distinguibilidade IDP
é o mesmo empregado na distinguibilidade de Englert, diferindo apenas pela estraté-
gia adotada. Nesse caso, não é surpresa que 𝐷IDP e 𝑉 estivessem amarrados por uma
relação de dualidade, embora essa dualidade não esteja numa forma quadrática como
a dualidade Englert-Greenberger-Yasin. Apesar disso, a equação (3.20) nos motiva a
investigar formas de distinguibilidade baseada em outras estratégias, como a descrita
na seção 3.5.



Capítulo 4

Dualidades interferométricas em

cenários de múltiplos caminhos

4.1 Problemas não solucionados em complementari-

dade

Uma breve retrospectiva

Antes de entrarmos no assunto deste capítulo, cabe uma pequena retrospectiva para
situar nossa próxima discussão neste trabalho como um todo. Olhando para os dois
primeiros capítulos, vimos que, entre o debate Einstein-Bohr (seção 1.1) e o trabalho de
Wootters e Zurek (seção 1.2), a discussão da complementaridade em interferômetros de
dois caminhos saiu de domínios extremos para domínios intermediários. A preocupação
não era mais se a obtenção de informação de caminho impedia a produção de um padrão
de interferência, mas sim qual quantidade dessa informação estava associada a qual
visibilidade do padrão de interferência. Duas formas distintas de disponibilização da
informação de caminho determinaram os dois ramos da complementaridade estudados.
Assimetrias no experimento nos permitiam predizer qual caminho seria mais populado
(seção 2.1), enquanto marcadores de caminho, os quais foram essenciais no problema
do apagador quântico (seção 2.2), nos permitiam retrodizer o caminho do SQE1 no
interferômetro baseado no resultado de uma medição (seção 2.3). O primeiro ramo,
das predições, deu origem à dualidade Greenberger-Yasin entre a preditibilidade e a
visibilidade a priori [equação (2.10)], enquanto o segundo ramo, das medições, deu
origem à dualidade Englert-Greenberger-Yasin entre a distinguibilidade e a visibilidade
a posteriori [(2.53)]. Dessa forma, para interferômetros de dois caminhos, esses trabalhos
foram os principais responsáveis pela análise quantitativa da complementaridade.

Embora essa retrospectiva tenha um tom de “fechamento”, podemos citar pelo menos
dois problemas conceituais em complementaridade que até hoje não são completamente

1Relembrando, um sistema quântico (elétron, fóton, nêutron, átomo, etc.) entrando num interferô-
metro.

83
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compreendidos.

Mecanismos por trás da Complementaridade

Bohr, e mais tarde Feynman, entendiam que, no contexto do experimento de fenda du-
pla, os fatores incontroláveis que impediam medições arbitrariamente precisas de posição
e momento, o que é descrito pelas relações de incerteza de Heisenberg, eram o meca-
nismo que gera a observação da complementaridade. Por esse motivo, Einstein propôs
o experimento de fenda dupla com recuo, estudado na seção 1.1, tendo em mente a eli-
minação desses fatores (e, consequentemente, a participação das relações de incerteza),
permitindo que informação de caminho estivesse disponível sem o custo do desapare-
cimento da interferência, dessa forma, frustrando a observação da complementaridade.
Como foi discutido, Bohr consegue recuperar a participação das relações de incerteza
nesse problema, permitindo que a complementaridade entre informação de caminho e
visibilidade de interferência fosse observada. Já em alguns trabalhos do capítulo 2, é
possível notar a intenção de se compreender a complementaridade independentemente
das relações de incerteza. De fato, o apagador quântico de SEW [17], discutido na seção
2.2, aborda o emaranhamento entre o SQE e os marcadores (ou detectores) de caminho
como o papel fundamental na observação da complementaridade, sem a necessidade de
recorrer às relações de incerteza. Isso levantou um grande debate sobre o mecanismo
fundamental por trás da relação de troca entre informação de caminho e visibilidade
de interferência: quem é mais fundamental, a complementaridade ou as relações de
incerteza? Alguns trabalhos que tomam uma posição quanto a essa pergunta podem
ser vistos em [99–103]. Recentemente, uma nova contribuição foi dada a esse debate.
Coles, Kaniewski e Wehner demonstraram a equivalência entre dualidades interfero-
métricas (representação quantitativa da complementaridade) e relações de incerteza,
quando essas são formuladas em termos de relações de incerteza entrópicas [35]. Isso
talvez não encerre o debate, mas é uma contribuição relevante em prol da unificação das
duas abordagens. Embora esse seja um tópico muito interessante, não é o foco deste
trabalho. Dessa forma, não vamos investigar esse debate mais a fundo do que esta breve
apresentação do estado do problema.

Tentativas de generalização de dualidades interferométricas

O segundo problema que permanece sem uma solução definitiva é o da generalização das
dualidades interferométricas para interferômetros de múltiplos caminhos. Um dos fato-
res complicadores é a dificuldade de se obter soluções analíticas para a distinguibilidade
ou mesmo uma definição plausível para a visibilidade nesse cenário. Conforme estudado
no capítulo 3, se interpretarmos a distinguibilidade como a capacidade de discriminar
(através de uma determinada estratégia) os estados quânticos que disponibilizam a in-
formação de caminho, a inexistência de soluções analíticas gerais para os casos em que
o número de estados é 𝑁 > 2 explica a ausência de uma distinguibilidade generali-
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zada. De maneira semelhante, a generalização da visibilidade para interferômetros de
múltiplos caminhos também aguarda soluções.

Vários trabalhos manifestaram a intenção de produzir dualidades interferométricas
nesse contexto. Já no período entre a dualidade Greenberger-Yasin [32] e a dualidade
Englert-Greenberger-Yasin [64], Jaeger et al [34] tentaram propor uma forma para a
distinguibilidade em interferômetro de múltiplos caminhos, mas reconheceram que não
tinham idéia de como obter soluções para a visibilidade em cenários mais gerais. Talvez
a tentativa mais importante, e uma das mais citadas na literatura, seja a de Dürr [104].
Ele propôs uma generalização para a complementaridade num regime preditivo (isto é,
generalizações da preditibilidade 𝑃 e da visibilidade a priori 𝑉0), assim como também
uma generalização do trabalho de Englert [64]. Em ambos os casos, Dürr derivou du-
alidades interferométricas. Pouco tempo depois, Bimonte e Musto [105] aplicaram a
generalização de Dürr para a distinguibilidade e a visibilidade num interferômetro de
três caminhos, onde os estados tanto do SQE quanto dos marcadores são puros. O
problema proposto por Bimonte e Musto mostrou que a generalização de Dürr permitia
que a aquisição de informação de caminho e a visibilidade aumentassem ou diminuíssem
simultaneamente. Isso representava uma séria dificuldade para a validade da proposta
de Dürr para a distinguibilidade e a visibilidade generalizadas, uma vez que esse com-
portamento violava a noção intuitiva de complementaridade, onde o aumento de uma
das quantidades implica em diminuição da outra, quando os estados são puros [como
observado pela relação (2.52) no caso de interferômetros de dois caminhos].

Outros autores também ofereceram candidatos para a distinguibilidade e a visibi-
lidade em interferômetros de múltiplos caminhos [70, 92, 106, 107], embora nenhuma
resposta definitiva tenha sido dada. Uma das principais dificuldades de todos esses
trabalhos era encontrar um quantificador análogo à visibilidade, e que ainda estivesse
relacionado à interferência de forma intuitiva. Nesse sentido, este capítulo procura
começar apresentando uma recente proposta de quantificação da coerência de estados
quânticos no contexto de teoria de recursos [108]. Em seguida, veremos como o recurso
coerência se relaciona às estratégias de discriminação de estados não ortogonais defi-
nidas no capítulo 3, apresentando alguns passos em direção à obtenção de dualidades
interferométricas em cenários de múltiplos caminhos. Finalmente, no mesmo espírito
de Bimonte e Musto, olhamos particularmente para um interferômetro de três cami-
nhos a fim de obter alguns insights sobre o problema de generalização das dualidades
interferométricas.

4.2 Coerência como recurso: uma generalização da vi-

sibilidade?

Tentar definir o papel da coerência na física (ou mesmo em outras ciências) é certamente
uma tarefa difícil, uma vez que ela é uma propriedade que permeia diversos campos
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de estudo. Apesar disso, podemos destacar seu aspecto “subversivo” de protagonizar
revoluções e inovações nesses campos. Podemos citar sua atuação na discussão sobre
a natureza da luz, levando à teoria ondulatória do eletromagnetismo. Nos primeiros
passos da teoria quântica, a coerência liderou também a discussão sobre a natureza da
matéria e, mais uma vez, da luz, levando à ruptura dos conceitos clássicos de onda e
partícula. Mais tarde, ela também se mostrou uma poderosa ferramenta para explorar
novas tecnologias e aplicações inovadoras, como em computação quântica, circuitos
fotônicos, metrologia, fenômenos de transporte em biologia molecular, etc. Ainda hoje
é tema de pesquisa científica, por exemplo, o papel da coerência no entendimento do
limite clássico da física quântica. A lista de presença da coerência em diversos temas
parece interminável, e neste capítulo ainda vamos estudar uma nova e recente abordagem
da coerência, tendo em vista o progresso que foi feito nos últimos anos ao abordar o
emaranhamento da mesma forma.

Tentando nos aproximar de uma visão de teoria de recursos, podemos definir coerên-
cia como a propriedade física que, quando presente, nos permite explicar o aumento ou
a supressão de eventos através de interferência entre alternativas [109]. Recentemente,
Baumgratz, Cramer e Plenio [108] propuseram uma abordagem de teoria de recursos
para a coerência que os permitiu quantificá-la de maneira rigorosa e fisicamente moti-
vada. O propósito geral desta seção é apresentar os resultados de Baumgratz et al de
modo que, mais à frente no capítulo, possamos estudar a relação entre o recurso coe-
rência e as estratégias de discriminação de estados não ortogonais, da mesma forma que
estudamos a relação entre a visibilidade e a distinguibilidade de Englert. Dessa forma,
assim como fizemos com o teste de hipóteses na seção 3.4.2, aqui também é conveniente
descrever de forma simples a estrutura geral de uma teoria de recursos quântica para
que possamos compreender a definição de Baumgratz et al para a coerência.

4.2.1 Estrutura de uma teoria de recursos

Começando por definir os termos e conceitos essenciais, os recursos são propriedades
físicas que permitem a execução de tarefas que, em sua ausência, não seriam possíveis.
Dessa forma, uma abordagem de teoria de recursos é composta, principalmente, de
três ingredientes: estados que contém os recursos, os estados livres (que não contém
os recursos) e as operações livres (que executam transformações sem a necessidade do
recurso) [110]. Adicionalmente, uma preocupação comum nesse contexto é encontrar
uma medida que informe a quantidade do recurso que está presente num dado sistema,
permitindo definir uma eficiência para as tarefas a serem executadas quando o recurso
for consumido. Nesse sentido, podemos estruturar a abordagem em três etapas:

i. Caracterização: definem-se os estados com recurso e sem recurso.

ii. Manipulação: definem-se as operações livres.

iii. Quantificação: define-se uma medida do recurso.
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A consequência mais frutífera da abordagem de teoria de recursos em informação quân-
tica é a teoria do emaranhamento. Os estados são caracterizados em estados emaranha-
dos (com recurso) e estados separáveis (sem recurso). A manipulação desses estados é
feita através de LOCC2 (operações livres). E a quantificação é feita por várias medidas,
tais como a entropia de von Neumann e a concorrência [74]. Um exemplo de tarefa
que só pode ser realizada através do consumo de emaranhamento é o teletransporte
quântico [111].

4.2.2 Coerência quântica

Caracterização

De maneira análoga aos estados maximamente emaranhados e aos estados separáveis,
Baumgratz et al caracterizam os estados relacionados à coerência em estados maxima-
mente coerentes e estados incoerentes. Como eles observam [108], o primeiro passo para
o desenvolvimento de uma teoria de recursos para a coerência é concordar quais são os
estados que não possuem o recurso. Como vimos na seção 2.3, estados analisados em
bases diferentes apresentavam padrões de interferência diferentes. Nesse sentido, vamos
aqui fixar uma base para introduzir os estados incoerentes e maximamente coerentes.

Seja uma base ortonormal de referência {|𝑖⟩}𝑁𝑖=1 gerando um espaço de Hilbert 𝑁 -
dimensional H , onde os estados da base representam possíveis alternativas em que
um sistema quântico pode se encontrar (como possíveis caminhos num interferômetro).
Baumgratz et al [108] definem o conjunto incoerente ℐ ⊂ H como sendo o conjunto de
todas as matrizes densidade 𝛿 diagonais nessa base. Dessa forma, os estados incoerentes
são dados por

𝛿 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝛿𝑖 |𝑖⟩ ⟨𝑖| , (4.1)

onde 𝛿𝑖 são seus autovalores. Em contrapartida, os estados maximamente coerentes são
definidos por

|𝜓𝑁⟩ ≡
1√
𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

|𝑖⟩ , (4.2)

os quais correspondem a uma superposição igualmente ponderada entre todas as alter-
nativas. Com essas definições, qualquer estado que na base {|𝑖⟩} não possa ser escrito
como (4.1), nem como (4.2), será um estado parcialmente coerente.

Manipulação

Definidos os estados, nosso próximo passo é definir as operações sobre eles. Em mecâ-
nica quântica, as operações são representadas pelos operadores de Kraus 𝐴𝑗 (ver nota
2 no capítulo 3), os quais satisfazem a relação de completeza

∑︀
𝑗 𝐴

†
𝑗𝐴𝑗 = 𝐼, e atuam

sobre os estados de modo que 𝜌 −→
∑︀

𝑗 𝐴𝑗𝜌𝐴
†
𝑗 [50,74,94]. As operações livres propostas

2Do inglês, local operations and classical communication: operações locais e comunicação clássica.
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pelos autores foram chamadas de operações incoerentes, que são aquelas que não geram
o recurso coerência3 . Eles distinguem duas classes de operações incoerentes: (I) as ope-
rações completamente positivas e que preservam traço ΦCPPT(𝜌) =

∑︀
𝑗 𝐴𝑗𝜌𝐴

†
𝑗. E (II) as

operações que admitem subseleção de resultados de medições. Nesse caso, cada resul-
tado acontece com probabilidade 𝑝𝑗 = tr (𝐴𝑗𝜌𝐴

†
𝑗) e o estado associado a esse resultado

é 𝜌𝑗 = 𝐴𝑗𝜌𝐴
†
𝑗/𝑝𝑗 [108]. Isso quer dizer que, conhecendo individualmente cada resultado,

podemos obter conhecimento sobre a coerência em cada medição. A característica mais
importante dessas duas classes de operações é dada por

𝐴𝑗ℐ𝐴†
𝑗 ⊂ ℐ ∀ 𝑗. (4.3)

Esse é um requerimento fundamental dessa abordagem. Ele garante que, tendo ou não
acesso a cada resultado 𝑗, não seria possível concluir que alguma coerência tenha sido
gerada numa transformação global do tipo 𝜌 −→

∑︀
𝑗 𝐴𝑗𝜌𝐴

†
𝑗 satisfazendo (4.3), caso o

estado inicial seja incoerente [equação (4.1)].

Quantificação

Finalmente, a etapa da estrutura que mais nos importa, uma vez que a abordagem de
Baumgratz et al pode contribuir significativamente com toda a discussão deste traba-
lho sobre dualidades interferométricas. Os autores propõem medidas de coerência de
modo que possamos identificar a quantidade desse recurso que está presente num es-
tado quântico. Para tal, eles exigem que qualquer medida válida de coerência obedeça
a algumas condições. Seja 𝐶, o qual identificamos como um quantificador de coerência,
um funcional mapeando estados em números não negativos. Nesse caso,

1. 𝐶(𝛿) = 0 se, e somente se, 𝛿 ∈ ℐ [ver equação (4.1)]. Isso implica que 𝐶(𝜌) ̸= 0

sempre que 𝜌 contém alguma coerência.

2. 𝐶 não deve aumentar sob operações incoerentes [ver equação (4.3)].

(a) Monotonicidade sob operações incoerentes completamente positivas e que
preservam traço: 𝐶(𝜌) ≥ 𝐶(ΦCPPT(𝜌)) ∀ ΦCPPT. Isto é, qualquer que seja a
operação incoerente implementada sobre o estado, após essa transformação
ΦCPPT, o novo estado 𝜌′ possui uma quantidade de coerência menor, ou no
máximo igual, à quantidade de coerência do estado inicial 𝜌.

(b) Monotonicidade em média sob medições seletivas: 𝐶(𝜌) ≥
∑︀

𝑗 𝑝𝑗𝐶(𝜌𝑗)

∀ {𝐴𝑗} satisfazendo a condição (4.3). Isto é, em medições implementadas
por operações incoerentes, em que somos capazes de conhecer resultados indi-
viduais e subselecioná-los, a coerência média é sempre menor, ou no máximo
igual à coerência inicial.

3Assim como as LOCC são as operações livres que não geram o recurso emaranhamento.
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3. 𝐶 não deve aumentar sob mistura de estados quânticos:
∑︀

𝑗 𝑝𝑗𝐶(𝜌𝑗) ≥ 𝐶(
∑︀

𝑗 𝑝𝑗𝜌𝑗)

∀ {𝜌𝑗} e 𝑝𝑗 ≥ 0 tal que
∑︀

𝑗 𝑝𝑗 = 1. Isto é, nenhuma operação que leva o estado
inicial para um estado mais misto deve aumentar a coerência.

Todas essas condições, presentes em [108], permitiram que os autores determinassem
duas medidas válidas de coerência baseadas em medidas de distância. A idéia é que
uma medida apropriada de coerência deveria ser associada à menor distância entre um
estado 𝜌 e o conjunto dos estados incoerentes ℐ:

𝐶𝒟(𝜌) = min
𝛿 ∈ℐ

𝒟(𝜌, 𝛿), (4.4)

onde 𝒟 representa uma medida de distância. Como ponto mais importante desta seção,
destacamos aqui apenas o resultado de Baumgratz et al de um quantificador da coerência
presente num estado quântico baseado na norma4 𝑙1, a qual satisfaz as condições (1–3).
Conforme apresentado em [108], e levando em conta a expressão (4.4), esse quantificador
é dado por

𝐶𝑙1(𝜌) = min
𝛿 ∈ℐ

⃦⃦⃦
𝜌− 𝛿

⃦⃦⃦
𝑙1
. (4.5)

Notamos que a minimização dessa expressão é alcançada para 𝛿 =
∑︀𝑁

𝑖=1 ⟨𝑖| 𝜌 |𝑖⟩ |𝑖⟩ ⟨𝑖|
[ver (4.1)], o que nulifica os termos na diagonal de 𝜌 em (4.5) [16]. Dessa forma, a
coerência baseada na norma 𝑙1 é dada por

𝐶𝑙1(𝜌) =
𝑁∑︁

𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

|𝜌𝑖𝑗| . (4.6)

Assim como foi o caso das estratégias de discriminação de estados não ortogonais, a
quantificação da coerência através da expressão (4.6) foi também derivada num contexto
bem diferente da complementaridade.

4.2.3 Coerência e interferômetros de múltiplos caminhos

Ao contrário dos capítulos 1 e 2, em que todos os interferômetros eram de dois caminhos
[fenda dupla (figuras 1.1, 1.2, 1.3, 2.3) e interferômetros de Mach-Zehnder (figuras 1.6,
2.5, 2.6, 2.7)], neste capítulo estamos preocupados com a situação geral em que um
interferômetro possui um número arbitrário de caminhos. As figuras 4.1 e 4.2 mostram
generalizações dos interferômetros estudados nos capítulos 1 e 2. Como vimos ao longo
deste trabalho, um experimento interferométrico típico consiste numa disposição de ca-
minhos por onde um SQE (sistema quântico de entrada, podendo ser fótons, elétrons,
nêutrons, átomos, etc.) pode passar antes de atingir um sistema de detecção (como uma
tela) na saída do interferômetro. Nessa saída, os caminhos se interceptam, permitindo
que o sistema de detecção registre interferência. No capítulo 2 fizemos uso, princi-

4A norma 𝑙1 de uma matriz �̂� é definida por ‖𝑀‖𝑙1 =
∑︀

𝑖,𝑗 |𝑀𝑖𝑗 | [112].
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Figura 4.1: Ilustração de um interferômetro de fenda quádrupla exibindo um padrão de
interferência característico.

palmente, da visiblidade para quantificar a qualidade do padrão de interferência. Em
interferômetros de 𝑁 = 2 caminhos, esse quantificador pode ser empregado conhecendo-
se as intensidades máxima e mínima na saída do interferômetro. Para 𝑁 > 2 caminhos,
porém, não existe uma forma analítica bem definida para visibilidade. Como discutimos
no início do capítulo, uma definição isenta de problemas para um análogo da visibili-
dade em interferômetros de múltiplos caminhos ainda permanece como questão aberta.
Sabemos, no entanto, que o efeito de interferência está associado ao SQE poder ser
escrito num estado de superposição dos caminhos, o que está intimamente relacionado
à presença de termos não nulos fora da diagonal da matriz densidade do SQE5. Nesse
sentido, o quantificador coerência de Baumgratz et al [108], definido em (4.6), parece
bastante promissor.

Na seção seguinte, procuramos entender trabalhos que reportam os primeiros passos
em direção à solução do prolongado problema da complementaridade entre informa-
ção de caminho e interferência num cenário de múltiplos caminhos. Nesse sentido, a
quantificação da coerência definida na equação (4.6), juntamente das estratégias de
discriminação, adquirem um papel central.

4.3 Coerência e discriminação sem ambiguidade

Vamos começar o estudo desses primeiros passos na determinação de relações de duali-
dades em interferômetros de muitos caminhos considerando o trabalho de Bera, Qureshi,
Siddiqui e Pati [16]. Na figura 2.6, o divisor de feixes é responsável por separar o ca-
minho dos feixes em dois, possibilitando que o SQE seja descrito por um estado de

5Não é coincidência que os termos fora da diagonal da matriz densidade são chamados de coerência.
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Figura 4.2: Ilustração de um interferômetro do tipo Mach-Zehnder com múltiplos ca-
minhos. O SQE sai de uma fonte e encontra um conjunto de desafadores 𝜙 e divisores
de feixe DF.

superposição dos dois caminhos, +1 e −1. De forma semelhante, Bera et al [16] con-
sideram um divisor de feixes, na entrada de um interferômetro, capaz de separar as
componentes do feixe inicial em 𝑁 caminhos, como ilustrado na figura 4.3.

Figura 4.3: Ilustração de um interferômetro genérico de múltiplos caminhos. O SQE sai
de uma fonte, encontra um divisor de feixes generalizado (DFG1) capaz de preparar o
SQE numa superposição de 𝑁 caminhos. Marcadores em cada braço do interferômetro
permitem a disponibilização de informação de caminho. Em seguida, um segundo divisor
de feixes generalizado (DFG2) recombina os caminhos, permitindo que o SQE possa
exibir interferência. Nas 𝑁 saídas do interferômetro são implmentados 𝑁 sistemas de
detecção, os quais registram a presença do SQE na saída do interferômetro.

Assim, após o divisor de feixes, o SQE é descrito por um estado de superposição de
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todos os 𝑁 caminhos, dado por:

|ΨSQE⟩ =
√
𝑝1 |1⟩ +

√
𝑝2 |2⟩ + . . .+

√
𝑝𝑁 |𝑁⟩ , (4.7)

onde os estados {|𝑖⟩}𝑁𝑖=1 formam uma base ortonormal no espaço de Hilbert 𝑁–dimen-
sional e {𝑝𝑖}𝑁𝑖=1 representa as probabilidade a priori de tomar um dos 𝑁 caminhos.
Dessa forma,

∑︀𝑁
𝑖=1 𝑝𝑖 = 1.

Especialmente nas subseções 2.2.3 e 2.3.2, estudamos como obter informação de
caminho num experimento envolvendo medições sobre graus de liberdade de marcadores.
Sem intenção de ser repetitivo, vamos trabalhar apenas em linhas gerais neste capítulo.
A fim de extrair a informação de caminho, acoplamos ao interferômetro um sistema
auxiliar, o qual faz o papel de marcador de caminho (ver figura 4.3. Inicialmente,
os marcadores são preparados no estado |𝑑0⟩. Após a interação entre o SQE e os
marcadores, o sistema total é descrito por um estado emaranhado entre os graus de
liberdade do SQE e os graus de liberdade do marcador:

|Ψ⟩ =
√
𝑝1 |1⟩ |𝑑1⟩ +

√
𝑝2 |2⟩ |𝑑2⟩ + . . .+

√
𝑝𝑁 |𝑁⟩ |𝑑𝑁⟩ . (4.8)

onde os estados do marcador {|𝑑𝑖⟩}𝑁𝑖=1 formam um conjunto sob o qual não há nenhuma
restrição: esses estados podem ser ortogonais ou não e podem ser linearmente indepen-
dentes ou dependentes. Esse é um ponto em que cabe uma observação: nos trabalhos
discutidos nas seções 2.2, 2.3 e 2.4, demos total ênfase ao papel ativo dos marcadores
de caminho. Porém, no tratamento da complementaridade em domínios intermediários,
o qual é a motivação por trás da derivação de dualidades interferométricas, o arma-
zenamento de informação de caminho em estados não ortogonais dos marcadores é o
aspecto essencial. Esses trabalhos, porém, fazem pouca menção a essa condição, o que
motivou a discussão do capítulo 3. Lá, vimos que o conceito implícito na distinguibili-
dade de Englert é a capacidade de distinguir os caminhos do interferômetro através de
estratégias de discriminação de estados quânticos não ortogonais (os quais descrevem
os marcadores). Dessa forma, assim como foi considerado em [16], vamos enfatizar que
os estados dos marcadores na equação (4.8) são, em geral, não ortogonais entre si. A
ortogonalidade é simplesmente um caso particular.

4.3.1 Norma 𝑙1 da coerência como generalização da visibilidade

O trabalho de Bera et al [16] foi o primeiro no qual empregou-se a quantificação da
coerência através da norma 𝑙1, dada na equação (4.6), no mesmo sentido em que se
emprega a visibilidade. Como vimos no capítulo 2, num interferômetro de dois ca-
minhos a visibilidade quantifica a qualidade do padrão de interferência, o qual é uma
marca de que o SQE pode ser descrito num estado de superposição dos caminhos (e,
portanto, a informação sobre um caminho particular está pouco ou nada disponível).
Dessa forma, para contabilizar a exibição de interferência, é necessário que a matriz
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densidade descrevendo o SQE tenha termos fora da diagonal não nulos6. De fato, um
SQE num estado misto em que todos os termos fora da diagonal da matriz densidade
são nulos não exibe qualquer interferência [51,61]. Nesse sentido, é importante ressaltar
que essa relação entre um quantificador da qualidade do padrão de interferência e os
termos fora da diagonal do estado do SQE não é algo particular do trabalho de Bera
et al. A grande maioria das tentativas de generalizar as dualidades interferométricas se
baseiam numa relação desse tipo e, de modo geral, essa tem sido feito através da norma
de Hilbert-Schmidt (ou norma 𝑙2). Nesse caso, a coerência seria dada por

𝐶𝑙2(𝜌) =
𝑁∑︁

𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

|𝜌𝑖𝑗|2 . (4.9)

Como demonstrado em [108], essa não é uma medida válida de coerência. A norma de
Hilbert-Schmidt não satisfaz a condição de monotonicidade sob operações incoerentes
com medições seletivas (ver seção 4.2.2). Todas as medidas usadas como visibilidade
generalizada em [70, 92, 106, 107] fizeram uso dessa norma, e portanto não representam
generalizações válidas [15]. Nesse sentido, fazemos aqui uma distinção clara entre o
trabalho de Bera et al e essas tentativas de generalização.

De forma análoga ao caso bidimensional (dois caminhos), conforme discutido na
subseção 2.3.2, tomamos o traço parcial sobre os graus de liberdade dos marcadores no
estado emaranhado (4.8) e obtemos

𝜌SQE =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝑗=1

√
𝑝𝑖𝑝𝑗 ⟨𝑑𝑗| 𝑑𝑖⟩ |𝑖⟩ ⟨𝑗| , (4.10)

o qual representa o estado do SQE apenas. Na abordagem de Englert, o traço parcial
sobre os graus de liberdade dos marcadores na equação nos permitiu identificar a visibili-
dade [equações (2.42), (2.43) e (2.44)]. Num interferômetro de muitos caminhos, porém,
identificar um termo semelhante à visibilidade não é uma tarefa trivial. Como vimos,
não foi por falta de tentativas que uma generalização da visibilidade ficou desconhecida
por muito tempo. Porém, como discutido na seção 4.2, recentemente Baumgratz et

al [108] propuseram a norma 𝑙1 como medida confiável do recurso coerência, a qual é
definida na equação (4.6), onde onde 𝜌𝑖𝑗 = ⟨𝑖| 𝜌 |𝑗⟩ com 𝑖 ̸= 𝑗 são os elementos fora da
diagonal de 𝜌. Em [16] Bera et al utilizam uma versão normalizada dessa quantidade,
dada por

𝐶𝑙1(𝜌) =
1

𝑁 − 1

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

|𝜌𝑖𝑗| , (4.11)

a qual se encontra no intervalo [0,1]. Dessa forma, a partir de agora, nesta seção, quando
nos referirmos à coerência, deve ser entendido como a coerência normalizada (4.11). A

6Para uma certa base representando os caminhos.
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quantidade de coerência restante no estado reduzido do SQE após a interação com os
marcadores de caminho [equação (4.10)] é dada por

𝐶𝑙1 =
1

𝑁 − 1

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

|⟨𝑖| 𝜌SQE |𝑗⟩|

=
1

𝑁 − 1

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

√
𝑝𝑖𝑝𝑗 |⟨𝑑𝑗| 𝑑𝑖⟩| . (4.12)

De fato, vemos que a coerência só é nula quando todos os estados dos marcadores são
ortogonais entre si. Após a interação, tanto o SQE, quanto os marcadores são partes
não separáveis de um sistema total [equação (4.8)]. O estado reduzido da equação
(4.10) não admite uma quantidade de coerência que seja independente dos estados
dos marcadores. Esse comportamento não é uma surpresa: isso é exatamente o que
acontece num interferômetro de dois caminhos. Na equação (2.50) também vemos que
a visibilidade só é nula quando os estados dos marcadores são ortogonais.

É interessante ressaltar que os contextos das abordagens (coerência e complementa-
ridade) são diferentes: de um lado, temos uma abordagem de teoria da informação para
a coerência. Comumente, preocupa-se com o tipo de tarefa que pode ser executada sob
o custo de consumir um recurso (no caso, a coerência). Do outro lado, preocupa-se em
ganhar novos insights sobre os fundamentos da física quântica.

4.3.2 Um limite superior como distinguibilidade dos caminhos

Seguindo o mesmo raciocínio da subseção 3.2.3, cada estado |𝑑𝑖⟩ representando cada
marcadores está associado a um dos 𝑁 caminhos do interferômetro. Obter informação
de caminho está associado à nossa capacidade de extrair informação desses estados. Em
outras palavras, dizer por qual caminho um SQE passou é equivalente a executar uma
tarefa de discriminação dos estados dos marcadores. Bera et al [16] propuseram utilizar
o protocolo de discriminação sem ambiguidade para os𝑁 estados dos marcadores. Como
vimos na seção 3.3, a principal característica desse protocolo probabilístico é que ele é
dividido em dois passos: ou ele funciona, e podemos discriminar os estados sem erros; ou
ele falha, e não podemos dizer nada. Como vimos também nessa mesma seção, mesmo
para estados puros (descrevendo os marcadores) não existe uma solução analítica geral
para esse problema, senão quando 𝑁 = 2. Para contornar isso, Bera et al utilizaram um
limite superior para a probabilidade de sucesso do protocolo, o qual é dado por [113]:

𝑃
(S)
𝑁 ≤ 1 − 1

𝑁 − 1

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

√
𝑝𝑖𝑝𝑗 |⟨𝑑𝑖| 𝑑𝑗⟩| . (4.13)
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É importante notar que esse limite significa que, caso encontremos uma forma de dis-
criminar entre 𝑁 estados sem ambiguidade, para qualquer valor de 𝑁 , a probabilidade
de sucesso do protocolo não assume um valor superior àquele dado na equação (4.13).
Por exemplo, quando 𝑁 = 2 e 𝑝𝑖 = 𝑝𝑗 = 1/2, 𝑃 (S)

𝑁 se reduz ao limite IDP [ver equação
(3.19)], o qual é o limite superior para a discriminação sem ambiguidade de 𝑁 = 2 es-
tados. Isso não significa, porém, que o limite (4.13) possa ser alcançado para qualquer
𝑁 ou qualquer conjunto de estados {|𝑑𝑖⟩}. Tudo o que a equação (4.13) diz é que esse
limite não pode ser excedido. No entanto, como foi feito em [16], vamos assumir que,
de fato, existe uma estratégia ótima que permite a igualdade em (4.13) ser alcançada.
Dessa forma, a distinguibilidade generalizada 𝐷SA quando adotamos o protocolo de dis-
criminação sem ambiguidade para retrodizer o caminho do SQE no interferômetro de
múltiplos caminhos será definida como:

𝐷SA ≡ 1 − 1

𝑁 − 1

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

√
𝑝𝑖𝑝𝑗 |⟨𝑑𝑖| 𝑑𝑗⟩| . (4.14)

4.3.3 Montando o quebra-cabeça

Estamos, agora, em posição de juntar todas as peças. A coerência 𝐶𝑙1 em (4.12) faz
o papel de visibilidade generalizada, enquanto o limite superior (4.13) faz o papel de
distinguibilidade generalizada 𝐷SA, definida em (4.14). O principal resultado de Bera
et al em [16] vem da comparação entre as equações (4.12) e (4.14): somando essas
expressões, chegamos a uma relação de complementaridade entre essas duas quantidades
definidas para estados puros:

𝐶𝑙1 +𝐷SA = 1. (4.15)

Esse é um resultado interessante de várias formas. O limite superior para a probabi-
lidade de sucesso do protocolo de discriminação sem ambiguidade [equação (4.13)] foi
demonstrado num contexto completamente diferente da definição de coerência como
recurso. Além disso, esses dois resultados estão separados em cerca de treze anos. Do
ponto de vista da complementaridade, a equação (4.15) captura o essencial: um aumento
da coerência, implica numa redução da distinguibilidade, demonstrando a incompatibi-
lidade entre a capacidade de um SQE exibir interferência e disponibilizar informação de
caminho. A equação (4.15) ainda pode ser generalizada para estados mistos, como foi
demonstrado em [16], levando à sua forma mais geral:

𝐶𝑙1 +𝐷SA ≤ 1. (4.16)

Como podemos ver, Bera et al chegam a uma relação de dualidade linear, ao contrário
da relação quadrática obtida por Englert (que, como já vimos, está relacionada a outra
estratégia de discriminação) num interferômetro de dois caminhos.
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Um caso conhecido

Quando 𝑁 = 2 e os caminhos são equiprováveis (𝑝𝑖 = 𝑝𝑗 = 1/2), sabemos que o limite
superior (4.13) se reduz ao limite IDP [equação (3.19)]. Nesse caso, a distinguibilidade
generalizada (4.14) se reduz ao que definimos na subseção (3.3.2) como distinguibilidade
IDP 𝐷IDP:

𝐷SA = 1 − 1

𝑁 − 1

𝑁=2∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

√
𝑝𝑖𝑝𝑗 |⟨𝑑𝑖| 𝑑𝑗⟩|

= 1 − |⟨𝑑1| 𝑑2⟩|
= 𝐷IDP. (4.17)

Nesse cenário, a coerência (4.12) também se reduz à visibilidade [equação (2.50)]:

𝐶𝑙1 =
1

𝑁 − 1

𝑁=2∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

√
𝑝𝑖𝑝𝑗 |⟨𝑑𝑗| 𝑑𝑖⟩|

= |⟨𝑑1| 𝑑2⟩|
= 𝑉. (4.18)

Dessa forma, a equação (4.15) se torna

𝑉 +𝐷IDP = 1, (4.19)

que é exatamente o que tínhamos encontrado na equação (3.20).
Finalmente, notamos que, dado que o limite empregado na equação (4.14) não re-

presenta a probabilidade ótima de discriminação sem ambiguidade para qualquer caso,
é interessante fazer a investigação apresentada aqui, e originalmente proposta em [16],
para estados simétricos equiprováveis, já que é um dos poucos casos com 𝑁 > 2 que
possui solução analítica [79]. Além disso, o protocolo empregado aqui só pode ser exe-
cutado quando os estados são linearmente independentes [ver subseção 3.3.1], o que
impõe algumas restrições sobre sistemas físicos que podem ser utilizados numa veri-
ficação experimental da dualidade7 (4.16). Isso sugere dois próximos passos: definir
a distinguibilidade generalizada usando a estratégia de discriminação com confiança
máxima (seção 3.5), que é válida para estados linearmente dependentes, e também a
estratégia de discriminação com erro mínimo (seção 3.4). Embora essa última necessari-
amente implique em cometer alguns erros, ela é também válida para estados linearmente
dependentes e oferece a melhor taxa média de acertos.

7Por exemplo, com um átomo de 𝑁 níveis de energia fazendo o papel de marcador de caminho,
podemos implementar o protocolo de discriminação sem ambiguidade sobre os estados do marcador.
Isso não seria possível com polarização, a qual nos permitiria implementar apenas dois marcadores
linearmente independentes (que é uma condição necessária para a aplicação desse protocolo).
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4.4 Coerência e discriminação com erro mínimo

Como vimos na subseção 3.4.4, Englert [64] utilizou (sem mencionar explicitamente)
o protocolo de discriminação com erro mínimo para derivar a forma da distinguibilidade
para um interferômetro de dois caminhos. O uso desse protocolo, portanto, motiva a
generalização de seu trabalho, tendo em vista as ferramentas desenvolvidas no contexto
de discriminação de estados quânticos, o qual discutimos em parte no capítulo 3. Nesta
seção, portanto, vamos discutir uma proposta de generalização das relações de dualidade
para interferômetros de muitos caminhos feita por Bagan, Bergou, Cottrell e Hillery [15],
a qual é inspirada no trabalho de Bera et al [16].

Uma vez que esta seção é completamente análoga à seção 4.3, vamos começar do
ponto em que o SQE, permitido passar por 𝑁 caminhos no interferômetro, interage com
marcadores de caminho, e ambos são encontrados no estado emaranhado da equação
(4.8). Tomando o traço parcial sobre os graus de liberdade do marcador na equação
(4.8), obtemos o estado reduzido do SQE após a interação, o qual é dado pela equação
(4.10).

Bagan et al [15] introduziram a coerência normalizada de uma forma ligeiramente
diferente daquela presente na equação (4.11). Aqui, e ao longo desta seção, ela é dada
por

𝑋 =
1

𝑁
𝐶𝑙1 (𝜌) , (4.20)

onde 𝐶𝑙1 (𝜌) é pela na equação (4.6). Isso não representa nenhuma alteração, senão no
fato de que a coerência normalizada 𝑋 se encontra no intervalo

[︀
0, 𝑁−1

𝑁

]︀
. Calculando a

coerência 𝑋 restante no estado (4.10), temos

𝑋 =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1
𝑖 ̸=𝑗

√
𝑝𝑖𝑝𝑗 |⟨𝑑𝑗| 𝑑𝑖⟩| . (4.21)

Mais uma vez notamos que a não ortogonalidade dos estados do marcador implica
numa coerência não nula restante no estado reduzido do SQE. Tomando o traço parcial
sobre os graus de liberdade do SQE na equação (4.8), obtemos o estado reduzido dos
marcadores:

𝜌D =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑝𝑖𝜌𝑖, (4.22)

onde 𝜌𝑖 = |𝑑𝑖⟩ ⟨𝑑𝑖|. Em [64], Englert utilizou esses estados (para o caso de dois marca-
dores em estados equiprováveis) para, através da estratégia de discriminação com erro
mínimo, obter a distinguibilidade. Como vimos, para o caso de Englert, esse é um
problema com solução analítica geral. Isso, porém, não é possível aqui, em que esta-
mos interessados em 𝑁 estados com probabilidades a priori arbitrárias. Dessa forma,
precisamos de outra abordagem para obter a distinguibilidade.



4.4. Coerência e discriminação com erro mínimo 98

4.4.1 Outro limite superior como distinguibilidade dos caminhos

Como discutimos nas subseções 2.3.2 e 3.4.4, Englert notou que a extração da informa-
ção de caminho armazenada nos marcadores dependia da estratégia de discriminação
adotada. Quando essa estratégia é ótima, ela representa a distinguibilidade dos cami-
nhos. Bagan et al [15], a fim de estender a distinguibilidade de Englert para o caso de
um interferômetro de 𝑁 caminhos, utilizam também o protocolo de discriminação com
erro mínimo (ver seção 3.4). Nesse protocolo, não existe a resposta “não sei”. Sempre
que um detector clica, nós decidimos por qual caminho o SQE passou. Como vimos,
devido à não ortogonalidade dos estados dos marcadores, vamos cometer alguns erros
nessa estratégia. Num caso geral, incluindo 𝑁 estados mistos, a probabilidade média de
erro é oferecida pela equação (3.23). A otimização dessa quantidade nos permite discri-
minar entre os estados com uma probabilidade média de erro mínima. Como também
vimos na subseção 3.4.3, o caso de dois estados com probabilidades a priori arbitrárias
é o único que possui solução analítica geral [12], tendo sido implementada por Englert
(ainda que de maneira implícita) no interferômetro de dois caminhos, como dissemos
na subseção anterior. De maneira análoga à seção 4.3, Bagan et al [15] propuseram a
utilização de um limite superior para a probabilidade média de acerto fornecida pelo
protocolo de discriminação com erro mínimo. Até o ano de 2010, existiam oito deriva-
ções de limites superiores, dois dos mais recentes, os quais fazem referência aos demais,
podem ser vistos em [114,115]. Apesar disso, os autores ainda derivam um novo limite,
o qual seria mais útil (para fins de comparação com a coerência) que os demais [15]. As-
sim, como derivado em [15], a probabilidade de identificarmos os estados dos marcadores
corretamente é limitada por

𝑃
(A)
EM ≤ 1

𝑁
+

1

2𝑁

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1

⃦⃦⃦
Λ̂𝑖𝑗

⃦⃦⃦
Tr
, (4.23)

onde Λ̂𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝜌𝑖 − 𝑝𝑗𝜌𝑗 é conhecido como matriz de Helstrom e a norma ‖.‖Tr é a norma
do traço (ver nota 20). Para estados puros, esse termo é dado por [15]:

⃦⃦⃦
Λ̂𝑖𝑗

⃦⃦⃦
𝑇𝑟

= 2

√︃(︂
𝑝𝑖 + 𝑝𝑗

2

)︂2

− 𝑝𝑖𝑝𝑗 |⟨𝑑𝑖| 𝑑𝑗⟩|2. (4.24)

Não nos interessa aqui entrar em detalhes sobre a prova desse novo limite superior,
a qual pode ser encontrada em [15]. Olhando para a equação (4.23), é interessante
notar que o primeiro termo representa uma aposta cega. Se somos incapazes de extrair
qualquer informação de caminho, o melhor que podemos fazer é uma adivinhação. Nesse
caso, estaremos certos 1/𝑁 vezes. Já o segundo termo representa exclusivamente o que
podemos dizer sobre os caminhos quando fazemos medições. Dessa forma, a quantidade
𝑃

(A)
EM −1/𝑁 é uma medida do limite superior do ganho de informação de caminho obtido

através de medições, comparado a uma aposta cega. Além disso, se 𝑁 = 2 e os caminhos
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são equiprováveis (𝑝𝑖 = 𝑝𝑗 = 1/2), a norma do traço da matriz de Helstrom
⃦⃦⃦

Λ̂𝑖𝑗

⃦⃦⃦
𝑇𝑟

dada para estados puros na equação (4.24) é igual à distinguibilidade de Englert para
estados puros dos marcadores de caminho [equação (2.51)]. Nesse cenário, 𝑃 (A)

EM na
equação (4.23) se reduz ao limite de Helstrom dado na equação (3.30), que é um limite
superior para 𝑁 = 2, e também representa a verossimilhança máxima [equação (2.48)]
calculada por Englert, que para estados puros é dada pela equação (3.31).

Conforme presente no trabalho de Bagan et al, é possível mostrar através das equa-
ções (4.21) e (4.23) que a relação entre 𝑃 (A)

EM − 1/𝑁 e a coerência normalizada 𝑋 é dada
por

𝑋2 +

(︂
𝑃

(A)
EM − 1

𝑁

)︂2

≤
(︂

1 − 1

𝑁

)︂2

. (4.25)

Dividindo ambos os membros da desigualdade pelo termo do lado direito, temos

(︂
𝑋

1 − 1/𝑁

)︂2

+

(︃
𝑃

(A)
EM − 1/𝑁

1 − 1/𝑁

)︃2

≤ 1. (4.26)

O primeiro termo do lado esquerdo dessa equação é exatamente igual ao quadrado da
coerência normalizada 𝐶𝑙1 de Bera et al [16] definida na equação (4.11). O principal
resultado de Bagan et al aparece quando definimos segundo termo do lado esquerdo
de (4.26) como o quadrado de uma distinguibilidade generalizada. Se essa for definida

como 𝐷EM ≡
(︂

𝑃
(A)
EM−1/𝑁

1−1/𝑁

)︂
, temos

𝐶2
𝑙1

+𝐷2
EM ≤ 1. (4.27)

Esse resultado representa a proposta de Bagan et al para a generalização da quantifica-
ção da complementaridade em interferômetros de múltiplos caminhos. De forma similar
à seção 4.3, para estados equiprováveis e 𝑁 = 2, a coerência 𝐶𝑙1 se reduz à visibilidade,
enquanto a distinguibilidade generalizada 𝐷EM se reduz à distinguibilidade de Englert,
como já comentamos. Dessa forma, a expressão (4.27) se reduz à familiar dualidade
Englert-Greenberger-Yasin [equação (2.53)]. De fato, essa redução deveria ser uma con-
dição necessária nesta seção, afinal Englert implementou um protocolo de discriminação
com erro mínimo.

Como comentário final, notamos, mais uma vez, a complementaridade entre coerên-
cia e discriminação de estados quânticos não ortogonais. Tal como na seção 4.3, o limite
superior empregado aqui não representa a probabilidade ótima de discriminação com
erro mínimo para todos os casos. Representa somente a impossibilidade da existência
de casos que excedam esse limite. Isso representa uma mudança curiosa em relação à
dualidade EGY. Num interferômetro de dois caminhos, estados puros sempre saturam
a desigualdade (2.53). Aqui, porém, podem existir estados puros que são discrimina-
dos com probabilidade média de acerto (probabilidade de sucesso) menor que o limite
superior oferecido em (4.23) [em (4.13)]. Um conjunto de 𝑁 > 2 estados puros pode
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ser fisicamente menos distinguível do que o que é quantificado por 𝐷EM (𝐷SA). Isso
acontece porque a relação de dualidade se dá entre a coerência e os limites superiores,
os quais não representam, necessariamente, a distinguibilidade física dos estados. Eles
apenas nos dizem que essa distinguibilidade física não pode ser maior que esse limite.
Isso certamente não acontece quando 𝑁 = 2, porque o limite superior para esse caso
(limite de Helstrom) é a solução analítica ótima para 𝑁 = 2.

4.5 Coerência e discriminação de estados linearmente

dependentes

Como última aplicação das estratégias de discriminação de estados quânticos não orto-
gonais, vamos utilizar os conceitos estudados até agora para o caso em que os estados
dos marcadores de caminho são linearmente dependentes. Como já discutimos na seção
3.3, a estratégia de discriminação sem ambiguidade não é aplicável nesse caso. Isso
nos deixa com a estratégia de erro mínimo (seção 3.4) e com a estratégia de confiança
máxima (seção 3.5). Dessa forma, vamos procurar uma relação entre coerência e dis-
tinguibilidade generalizada quando essa está relacionada a cada uma dessas estratégias
de discriminação. Para simplificar a análise e mostrar um exemplo concreto, vamos
considerar um interferômetro de 𝑁 = 3 caminhos equiprováveis cujos marcadores são
descritos por estados simétricos. Tanto a estratégia de erro mínimo quanto de confiança
máxima possuem soluções conhecidas nesse caso [97].

4.5.1 Um interferômetro de três caminhos com marcadores si-

métricos

Em um interferômetro de três caminhos, suponhamos que o estado do SQE e dos mar-
cadores após a interação entre eles seja dado por

|Ψ⟩ =
√
𝑝1 |1⟩ |𝑑1⟩ +

√
𝑝2 |2⟩ |𝑑2⟩ +

√
𝑝3 |3⟩ |𝑑3⟩ . (4.28)

Vamos considerar aqui uma situação em que os três caminhos são equiprováveis (𝑝1 =

𝑝2 = 𝑝3 = 1/3) e os estados marcadores dos caminhos, |𝑑1⟩ , |𝑑2⟩ e |𝑑3⟩, geram um espaço
de Hilbert bidimensional. Em outras palavras, são estados linearmente dependentes.
Essa situação representaria, por exemplo, o emprego de estados de polarização de um
fóton como marcadores num interferômetro de três caminhos. Consideraremos também
que os estados {|𝑑𝑗⟩} são simétricos (ver nota 4 no capítulo 3) parametrizados por um



4.5. Coerência e discriminação de estados linearmente dependentes 101

ângulo 𝜃 ∈ [0,𝜋/4]. Dessa forma

|𝑑1⟩ = cos (𝜃) |𝜓1⟩ + sin (𝜃) |𝜓2⟩ ,
|𝑑2⟩ = cos (𝜃) |𝜓1⟩ + exp (2𝑖𝜋/3) sin (𝜃) |𝜓2⟩ ,
|𝑑3⟩ = cos (𝜃) |𝜓1⟩ + exp (−2𝑖𝜋/3) sin (𝜃) |𝜓2⟩ , (4.29)

onde os estados {|𝜓1⟩ , |𝜓2⟩} formam uma base ortonormal no espaço de Hilbert bidi-
mensional.

Após a interação entre o SQE e os marcadores de caminho, a coerência restante no
SQE, calculada através das expressões (4.12), (4.28) e (4.29), será dada por

𝐶𝑙1 =
1

2

(︀⃒⃒
cos2 (𝜃) + exp (−2𝑖𝜋/3) sin2 (𝜃)

⃒⃒
+
⃒⃒
cos2 (𝜃) + exp (2𝑖𝜋/3) sin2 (𝜃)

⃒⃒
) . (4.30)

Com a coerência dada pela expressão acima, vamos analisar duas estratégias de discri-
minação dos estados dos marcadores de caminho [dados em (4.29)], enfatizando o papel
dessas como distinguibilidade generalizada.

4.5.2 Distinguibilidade com erro mínimo

Como já foi comentado no início da seção, a estratégia de discriminação com erro mínimo
é aplicável no contexto de estados linearmente dependentes. Para três estados simétri-
cos [ver equações em (4.29)] e igualmente prováveis, a probabilidade média ótima de
identificá-los corretamente é dada por 𝑃 (A)

EM = 1
3
(1+sin (2𝜃)) [97]. Utilizando a definição

de distinguibilidade com erro mínimo de Bagan et al [15], temos

𝐷EM ≡

(︃
𝑃

(A)
EM − 1/𝑁

1 − 1/𝑁

)︃
𝑁 = 3−−−→ 𝐷EM =

1

2
sin (2𝜃). (4.31)

Fazendo um gráfico das formas quadráticas, 𝐶2
𝑙1

e 𝐷2
EM, das expressões (4.30) e

(4.31), podemos analisar algumas características da relação de dualidade entre a coe-
rência e a distinguibilidade com erro mínimo. Como podemos ver no gráfico 4.4, quando
os marcadores são idênticos (𝜃 = 0), a coerência exibe seu valor máximo, 1. Quando,
porém, os marcadores são maximamente distinguíveis (𝜃 = 𝜋/4), ainda existe coerência
no sistema. Isso acontece devido ao fato dos marcadores serem não ortogonais. Em-
bora sejam maximamente distinguíveis, isso não significa que a marcação do caminho é
perfeita. Isso quer dizer que, com o emprego dos marcadores linearmente dependentes
dados por (4.29), não existe uma interação entre o SQE e esses marcadores capaz dispo-
nibilizar toda a informação de caminho e, assim, reduzir a zero a coerência restante no
SQE. Mesmo com uma estratégia ótima de extração da informação disponibilizada pelos
marcadores, estaremos limitados a uma quantidade de informação compatível com uma
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coerência não nula8 (e, portanto, veremos interferência). Também é possível notar que,
mesmo utilizando um SQE e marcadores de caminho em estados puros, a relação (4.27)
não é saturada nesse interferômetro de três caminhos. Como foi dito antes, a relação
de dualidade (4.27) descreve a relação entre um limite superior e a coerência. O limite
superior não representa a solução ótima de cada caso, apenas representa um valor que
não pode ser ultrapassado. Quando olhamos para casos particulares (por exemplo, os
três estados analisados aqui), esse limite pode não ser atingido. Aqui, resolvemos um
caso particular de forma exata e verificamos a não saturação da desigualdade (4.27).

Figura 4.4: Relação quadrática entre a coerência 𝐶2
𝑙1
(curva contínua na cor azul es-

curo) e a distinguibilidade com erro mínimo 𝐷2
EM (curva tracejada na cor roxo). A curva

pontilhado-tracejada na cor laranja representa a soma desses quantificadores. Obser-
vamos que, mesmo com marcadores de caminho em estados puros, a soma não atinge
1.

4.5.3 Distinguibilidade com confiança máxima: uma tentativa

Tendo em vista os estados linearmente dependentes em (4.29), vamos também utilizar
a estratégia de discriminação com confiança máxima estudado na seção 3.5. O primeiro
passo desse protocolo é encontrar a confiança máxima com que podemos identificar os
estados dos marcadores (4.29). Isto é, a probabilidade máxima 𝑃 (𝜌𝑗|𝜔𝑗) [equação (3.32)]
de que o estado era 𝜌𝑗 quando uma medição com objetivo de identificá-lo entregou o
resultado 𝜔𝑗. Para estados simétricos equiprováveis, a confiança máxima é um valor
calculável sem dificuldades a partir das equações (3.32) e (3.33), usando os estados
𝜌𝑗 = |𝑑𝑗⟩ ⟨𝑑𝑗| dados por (4.29). Nesse caso, teremos [97]

𝑃max(𝜌1|𝜔1) = 𝑃max(𝜌2|𝜔2) = 𝑃max(𝜌3|𝜔3) =
2

3
. (4.32)

8Isto é, o máximo que uma estratégia ótima é capaz de fazer é nos dar acesso ao que está disponível.
Ela não reduz a coerência.
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Lembrando que o protocolo de discriminação com confiança máxima também pode ser
dividido em sucesso e falha, na implementação dessa estratégia alguns resultados po-
dem ser inconclusivos. Dessa forma, queremos não apenas identificar os marcadores
com confiança máxima, mas queremos também obter o menor número possível de resul-
tados inconclusivos. A menor probabilidade de falha na identificação dos marcadores
equiprováveis (4.29), a qual pode ser obtida da expressão (3.34), será

𝑝? = cos (2𝜃). (4.33)

Assim, com os marcadores podendo ser discriminados com confiança máxima e o número
de resultados inconclusivos sendo o menor possível, somos capazes de implementar um
protocolo ótimo de discriminação com confiança máxima.

A probabilidade média ótima de se identificar corretamente os estados dos marca-
dores de caminho nesse protocolo será dada por

𝑃
(𝐴ótima)
CM =

3∑︁
𝑗=1

𝑝𝑗(1 − 𝑝?)𝑃max(𝜌𝑗|𝜔𝑗)

=
2

3
(1 − cos (2𝜃)), (4.34)

onde, nessa dedução, usamos as expressões (4.32) e (4.33), além de 𝑝𝑗 = 1/3 ∀ 𝑗. A
expressão (4.34) é o limite superior para a probabilidade de acerto quando empregamos
a estratégia de discriminação com confiança máxima para os estados em (4.29). Ana-
logamente ao procedimento das seções 4.3 e 4.4, vamos definir a distinguibilidade dos
caminhos como esse limite superior. Dessa forma,

𝐷CM ≡ 𝑃
(𝐴ótima)
CM =

2

3
(1 − cos (2𝜃)). (4.35)

Embora não tenha sido possível encontrar uma relação tão interessante quanto as ex-
pressões (4.16) e (4.27), o gráfico na figura 4.5 mostra como a coerência 𝐶𝑙1 restante no
SQE [equação (4.30)] se relaciona à distinguibilidade 𝐷CM [equação (4.35)]. O compor-
tamento complementar entre a coerência 𝐶𝑙1 restante no SQE e a distinguibilidade com
confiança máxima é quase perfeito. Para qualquer ângulo, observamos um aumento na
aquisição de informação de caminho acompanhado de uma redução de coerência. Além
disso, a soma da coerência e a distinguibilidade com confiança máxima está muito pró-
ximo de 1, o que é esperado para marcadores de caminho descritos por estados puros.
De fato, esse comportamento de não saturação também está presente nas dualidades
(4.16) e (4.27), e vemos também no gráfico 4.4. Há, porém, uma dificuldade de interpre-
tar o problema a partir de 𝜃 = 𝜋/6, em que as curvas apresentam formatos visivelmente
diferentes. Nesse regime aparece a objeção mais séria ao emprego da definição (4.35):
o fato da soma 𝐶𝑙1 + 𝐷CM superar o valor 1. Se queremos quantificadores que real-
mente fazem o papel de visibilidade e distinguibilidade, o esperado é que houvesse uma
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anti-correlação perfeita entre eles quando os marcadores de caminho são descritos por
estados puros. Isto é, gostaríamos de observar o aumento de um sempre acompanhado
da identicamente balanceada diminuição do outro, e vice-versa. A violação desse com-
portamento não captura a noção intuitiva de uma dualidade interferométrica. Dessa
forma, isso nos impede de seguir em frente com essa definição, sendo necessária uma
modificação adequada.

Figura 4.5: Relação entre a coerência 𝐶𝑙1 (curva contínua na cor azul) e a distin-
guibilidade com confiança máxima 𝐷CM (curva tracejada na cor vermelho). A curva
pontilhado-tracejada na cor preto representa a soma das duas quantidades. O compor-
tamento complementar entre as duas quantidades não é rigorosamente satisfeito, a soma
das quantidades exibe valores abaixo e acima de 1 (linha contínua na cor roxo). Ainda
assim, existe uma forte correlação entre as quantidades, de modo que uma redução na
coerência 𝐶𝑙1 é quase perfeitamente acompanhado de um aumento na distinguibilidade
𝐷CM.

Como forma de concluir esta seção, notamos que embora o gráfico da figura 4.5 apre-
sente comportamentos indesejáveis, ele também aponta para uma possível generalização
do trabalho de Bera et al [16] para estados linearmente dependentes dos marcadores de
caminho. A solução analítica deste problema também pode lançar uma luz mais clara
sobre o fato das expressões (4.16) e (4.27) não serem saturadas para alguns estados
puros. Isso também nos permite ter uma visão mais crítica a respeito da quantificação
da coerência como visibilidade, uma vez que, com soluções analíticas, podemos ter uma
idéia mais clara do papel exato de cada quantificador. Nesse sentido, podemos ver se
a coerência exibe, de fato, as características desejáveis de uma visibilidade generali-
zada. Dessa forma, mais uma vez ressaltamos a importância de aplicar os resultados
apresentados neste capítulo para estados simétricos equiprováveis.
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4.6 Considerações finais

Finalmente, vemos neste capítulo como o problema de discriminação de estados quân-
ticos não ortogonais é, mais uma vez, fundamental na discussão sobre complementari-
dade. No final do capítulo 2 levantamos a questão de que estados não ortogonais eram o
aspecto essencial na derivação de dualidades interferométricas. Por conta disso, dedica-
mos a eles o capítulo 3, de modo que pudéssemos explorar as estratégias envolvidas na
aquisição de informação quando os marcadores de caminho são descritos através desses
estados. Neste capítulo, então, vemos que essas estratégias não apenas participaram
de maneira essencial no desenvolvimento das dualidades interferométricas, mas ainda
podem oferecer novos passos na compreensão de cenários mais gerais. Paralelamente,
vemos também a importância da quantificação da coerência através da norma 𝑙1, permi-
tindo a observação da relação entre a coerência e o limite superior da discriminação sem
ambiguidade, abrindo caminho para novas propostas de generalização das dualidades
interferométricas, como foi o caso de Bagan et al [15] com a estratégia de discriminação
erro mínimo, e nossa análise da estratégia de discriminação com máxima confiança num
interferômetro de três caminhos.



Capítulo 5

Conclusão e perspectivas

Podemos ver, depois de tantas páginas, que complementaridade parece ser um as-
sunto inesgotável. É realmente surpreendente a atenção em torno do assunto desde os
seus primórdios, levando a uma literatura notadamente extensa. As referências que uti-
lizamos aqui certamente não atingem todos os desdobramentos da complementaridade.
Dessa forma, este trabalho não é uma revisão completa, nem definitiva, mas consiste
numa abordagem que localiza o papel das estratégias de discriminação de estados quân-
ticos não ortogonais no desenvolvimento de dualidades interferométrica. Como vimos
no capítulo 2, a derivação da dualidade Englert-Greenberger-Yasin só é possível se os
marcadores de caminho são descritos por estados não ortogonais. De fato, a descrição
desses marcadores através de estados ortogonais é apenas um caso particular. Nesse
sentido, embora esse último caso seja o mais drástico, a essência da complementridade
em domínios intermediários introduzida no capítulo 1, caracterizada pela presença par-
cial de informação de caminho e interferênia, é capturada apenas com marcadores em
estados não ortogonais. Explorando essa idéia a fundo no capítulo 3, vimos que a dis-
tinguibilidade de Englert está intimamente relacionada ao limite de Helstrom. Dessa
forma, relacionando a estratégia de Englert para apostar no caminho mais provável e
o teste de hipóteses quântico, vimos que sua estratégia é equivalente à implementação
do protocolo de discriminação de estados não ortogonais com erro mínimo, o que é
mencionado na literatura apenas de forma sutil. Motivados por essa relação, estudamos
diferentes estratégias de discriminação com o intuito de aplicá-las ao contexto de com-
plementaridade. No capítulo 4, essa relação aparece de forma explícita e promissora.
Com a introdução do recurso coerência, estudamos recentes trabalhos que se dirigem à
obtenção de dualidades interferométricas em cenários de múltiplos caminhos. É interes-
sante ressaltar, mais uma vez, como áreas que se desenvolveram de forma indiferente à
complementaridade, agora contribuem com passos importantes na solução de um pro-
blema aberto há tanto tempo. Finalmente, no final do capítulo 4 discutimos a utilização
do protocolo de discriminação com confiança máxima como distinguibilidade num in-
terferômetro de três caminhos marcado por estados linearmente dependentes. Como
vimos, embora a distinguibilidade com confiança máxima empregada nesse interferôme-
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tro apresente comportamentos insatisfatórios, com as modificações adequadas pode ser
possível transformar esse caso numa generalização do trabalho de Bera et al [16]. Mais
uma vez, um passo natural parece ser aplicar todas as idéias do capítulo 4 ao caso de
estados simétricos equiprováveis, o qual possui solução analítica. Como já foi dito, a
obtenção de dualidades interferométricas nesse caso pode nos oferecer uma noção mais
crítica dos quantificadores propostos. Além disso, um outro passo interessante seria
buscar uma definição de distinguibilidade baseada em protocolos de discriminação en-
tre conjuntos de estados quânticos. Nessa abordagem, aplicada ao interferômetro de
𝑁 caminhos, poderíamos não ter informação sobre cada caminho individualmente, mas
poderíamos ter alguma informação sobre um conjunto de caminhos. De que maneira a
coerência responderia a esse tipo de informação? Uma definição geral de distinguibili-
dade para 𝑁 > 2 caminhos não deveria incluir a noção de discriminação entre conjuntos
de caminhos? Num tom de conclusão, a expectativa é a de que não apenas essas pergun-
tas, mas a dissertação apresentada aqui, seja motivação para investigações que levem à
realização de novos trabalhos.
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