
ROTEIRO EXPLORATÓRIO 
INTERFERÔMETRO DE MACH-ZEHNDER 1 

 
 
1- Com o software aberto, localize o menu LANGUAGE e selecione o idioma. 
 
2- Selecione a opção VER FEIXES e observe o caminho que é seguido pela luz no interferômetro. 
Em seguida selecione novamente esta opção para desativar este comando. 
 
3- Vamos agora identificar as estruturas que compõem o interferômetro. Para isso basta você passar 
o mouse sobre cada um delas. Localize a fonte, os espelhos, espelhos semi-refletores e os anteparos. 
 
4- Selecione a opção LASER e em seguida LIGADO. Observe o que aparece na tela do 
interferômetro. Descreva o que você observa nos anteparos. 
 
 Formam-se figuras de interferência circulares nos dois anteparos. Observe que as figuras são 
complementares, isto é, onde há interferência construtiva em um anteparo, há interferência 
destrutiva na posição equivalente do outro anteparo. Pode-se dizer que onde há uma região escura 
no anteparo 1, forma-se uma região clara no anteparo 2 e vice-versa. A complementaridade dos 
padrões de interferência é resultado da conservação de energia – a intensidade total da luz que 
chega aos dois anteparos é igual a intensidade da luz emitida pela fonte, considerando que estamos 
supondo que não haja nenhuma dissipação do laser no trajeto até os anteparos e na interação com o 
material do anteparo.  
 
5- Procure explicar a formação dos padrões de interferência observados. (Dica: uma reflexão em 
um espelho semi-refletor introduz um deslocamento de fase na luz correspondente a um quarto de 
comprimento de onda da mesma. Faça a soma dos deslocamentos de fase dos feixes que chegam a 
cada anteparo.) 

 
Observe as frentes de onda provenientes dos dois caminhos no interferômetro chegam ao 

ponto central dos anteparos (esquema abaixo). Uma análise simples mostra que em um dos 

anteparos, as frentes de onda chegam com um atraso de 2
λ  (meio comprimento de onda) em 

relação ao feixe emitido pela fonte. Ambos os feixes, no entanto, estão em fase entre si e na 
superposição, depois do segundo semi-espelho, resultam numa interferência construtiva.  A mesma 
análise simples, mostra que no outro anteparo, as duas frentes de onda apresentam uma defasagem 

de 4
λ  (um quarto do comprimento de onda) revelando, portanto, uma interferência destrutiva. 

 

                                                
1  Roteiro adaptado a partir de Textos de Apoio ao Professor de Física, n. 14, 2003. 



6- Retire do interferômetro o espelho semi-refletor 2 (opção ESPELHO SEMI-REFL. 2). Qual a 
relação entre as intensidades da luz nos anteparos e a intensidade da luz emitida pela fonte? 
 
 Considerando-se espelhos ideais em que não haja nenhuma perda da intensidade da luz, a 
intensidade  nos anteparos é a mesma e corresponde a metade da intensidade da luz emitida pela 
fonte. Observe que quando falamos em intensidade da luz ou de onda em geral, falamos em uma 
grandeza diretamente proporcional ao quadrado da amplitude da onda.  
 
7- Recoloque o espelho semi-refletor 2 no interferômetro. 
 
8- A partir de meados da década de 1980, os avanços tecnológicos possibilitaram a utilização de 
fontes luminosas que operam em regime monofotônico, ou seja, a intensidade luminosa é tão baixa 
que apenas um fóton é emitido pela fonte de cada vez. Selecione a opção FÓTONS ÚNICOS e 
observe os anteparos. (Dica: no menu FÓTONS/SEGUNDO, a simulação poderá ser acelerada se 
for colocado o valor 10, para que a emissão de fótons a cada segundo seja maior.) 
 
9- Compare os padrões que vão se formando nos anteparos com os que foram observados quando o 
interferômetro foi utilizado com a opção LASER. Como é feita a detecção dos fótons nos 
anteparos? Após a detecção de um grande número de fótons, como podemos descrever a 
distribuição dessas detecções nos anteparos? (Dica: para responder a esta última pergunta, observe 
no canto superior direito da tela a contagem de fótons.) 
 
 A detecção dos fótons é puntual - representada na forma de pontos - os quais atingem os 
anteparos em determinadas regiões. A distribuição das detecções é aleatória (ora em um, ora em 
outro anteparo), mas segue uma distribuição em torno de 50% para cada anteparo. Conforme o 
número de detecções aumenta, é possível observar o aparecimento de um padrão de interferência  
igual ao obtido com a fonte laser. 
 
10- Coloque um detector num dos braços do interferômetro (opção DETECTOR 1). Observe 
novamente a contagem de fótons, nos anteparos e no detector. O que você observa? (Dica: clique 
no botão ACELERAR.) 
 
 Cerca de 50% dos fótons são detectados no detector 1 e os 50% restantes se dividem quase 
que igualmente entre os anteparos. Com o uso de detectores, os fótons têm o atributo posição 
definido, isto é, podemos dizer por qual braço do interferômetro o fóton seguiu e o fóton apresenta 
um comportamento corpuscular. Os anteparos não exibem mais um padrão de interferência.  
 
11- Observe agora os anteparos. O padrão de impactos revela interferência?Explique. 
 
 Não se observa interferência, pois quando se pode dizer o trajeto do fóton por meio de uma 
medida (no caso ao se usar um detector em um dos braços do interferômetro), o fóton se comporta 
como uma partícula. Esse é a problemática da dualidade onda-partícula na Física Quântica. 
 
12- Coloque mais um detector no interferômetro (opção DETECTOR 2). O que se observa na 
contagem de fótons nos detectores e nas luzinhas dos detectores e da fonte? E na tela? Clique uma 
vez no botão ACELERAR. O que se observa nas contagens dos detectores? 
 
 Cerca de 50% dos fótons é absorvida em cada detector e, cada detecção é representada por 
uma luzinha sobre o detector. Estas luzinhas nunca acendem simultaneamente. Não se observa 
figura de interferência nos detectores, visto que os fótons são absorvidos. Acelerando-se as 
emissões verifica-se que a distribuição das detecções continua em cerca de 50% para cada detector. 
 



13- Considerando apenas um fóton sendo emitido na fonte, descreva como se comporta um espelho 
semi-refletor. Obs.: um espelho semi-refletor (separador de feixe) divide um feixe luminoso em 
dois feixes de igual intensidade. 
 
 Tudo depende do arranjo experimental que o fóton encontra. No caso descrito acima, em 
que há um detector em um dos braços ou um detector em cada um dos braços do interferômetro, a 
trajetória do fóton fica bem definida e o fóton se comportará como partícula.  Assim, o fóton será 
refletido ou transmitido com a mesma probabilidade, seguindo por um dos caminhos do detector. 
 
14- Se um fóton atravessa o aparelho de cada vez, como você descreve a formação do padrão de 
interferência observado na tela? (Dica: o padrão não foi formado pela interferência entre diferentes 
fótons, pois, a cada instante apenas um fóton atravessa o interferômetro e chega aos anteparos). 
 
 Primeiramente, observe que para haver um padrão de interferência, não há detectores nos 
braços do interferômetro. Isso significa que, ao mandarmos um único fóton de cada vez para o 
interferômetro, não podemos dizer com certeza, qual o caminho que o fóton seguiu. Tudo se passa 
como se o fóton seguisse pelos dois braços ao mesmo tempo. Como o fóton não se divide, abrimos 
mão de conceber o fóton como uma partícula e pensamos no fóton como uma onda. A onda então, 
se divide em duas frentes de onda e cada uma segue por um braço. As ondas se reencontram, então,  
após o segundo espelho semi-refletor e podem exibir as interferência destrutiva ou construtiva que 
determinam as probabilidades de detecção do fóton em cada posição do anteparo. 

 
15- Vamos agora testar a atuação dos filtros polaróides. Clique na janela FILTRO POLARÓIDE 1 e 
selecione a opção FÓTONS ÚNICOS. Que padrão é observado nos anteparos? 
 
 Observa-se o mesmo padrão de interferência obtido com luz laser ou com os fótons únicos. 
Nesse simulador, a fonte operando no modo LASER emite luz linearmente polarizada. Você poderá 
usar dois polarizadores perpendiculares entre si para determinar a polarização da luz e 
conseqüentemente, a polarização do fóton.  
 
16 Coloque, agora, o filtro polaróide 2 no interferômetro. Houve alguma alteração em relação ao 
que você observou antes? 
 
 A presença do polaróide 2 não afetou as figuras de interferência. 
 
17- Mude a inclinação de um dos filtros polaróides, digitando um valor para o ângulo ou girando-o 
diretamente. Descreva os padrões de interferência observados. Houve alguma alteração em relação 
ao que foi observado nas questões 2 e 3? Tente explicar o que você observou. 
 
 Os fótons são absorvidos quando se altera a inclinação do filtro polaróide. Dessa forma, 
observa-se que quanto maior é o ângulo de inclinação do filtro polaróide, mais o padrão de 
interferência se distancia do padrão observado anteriormente. As figuras de interferência começam 
a ficar borradas. 
 
18- A detecção de cada fóton nos anteparos ocorre de forma localizada, numa posição definida. É 
natural, então, perguntar: no interferômetro, o fóton também possui a propriedade posição bem 
definida? Proponha uma maneira de descobrir isto usando uma combinação de filtros polaróides. 
 
 Sim, é possível descobrir por onde o fóton passou. Quando o filtro polaróide está em 900 as 
detecções não formam padrão de interferência. Se colocarmos um filtro polaróide perpendicular ao 
outro podemos saber por qual dos caminhos o fóton passou. 
 



19- Vamos tentar descobrir por qual caminho passa o fóton usando dois filtros polaróides, um em 
cada braço do interferômetro, com uma inclinação relativa de 900 entre eles. Assim, se o fóton 
passar por apenas um dos braços, terá que sair do interferômetro, necessariamente, com sua 
polarização dada pelo eixo de polarização do filtro polaróide que se encontra naquele braço. Como 
você poderá descobrir qual o estado de polarização do fóton emergente?  
 
 Colocando-se os três filtros polaróides no interferômetro e inclinando todos eles em 900, 
observa-se que todos os fótons são absorvidos. Quando os três filtros polaróides estão com 
inclinação 00 nenhum fóton é absorvido. Verifica-se, portanto, que o fóton tem polarização 
horizontal. Assim, se colocarmos o primeiro e o terceiro filtro polaróide com 900 de inclinação e o 
segundo com 00, observamos que o fóton passou pelo caminho onde está o segundo filtro polaróide. 
Também é possível orientar o segundo e terceiro filtro polaróide, deixando o primeiro com 00, 
verifica-se que o fóton segue o caminho do primeiro filtro. 
 
20- Selecione a orientação do filtro polaróide 1 para 00 ou 3600 e posicione o filtro polaróide 3 de 
modo que fique com orientação paralela ao primeiro. O que se observa nos anteparos? 
 
 Se o filtro polaróide 2 também estiver em 00 ou em 3600, os fótons serão detectados nos 
anteparos, formando figuras de interferência. Caso o filtro polaróide 2 esteja com uma inclinação 
diferente de 00 ou 3600, observa-se que as figuras de interferência começam a desaparecer, vindo a 
ser representadas simplesmente por pontos que não revelam figuras de interferência nos anteparos. 
 
21- O fóton tem ou não o atributo posição definido? 
 
 Sim, ele segue pelo caminho onde o filtro polaróide está com a mesma inclinação do filtro 
polaróide 3. 
 
22- E então, por onde passou o fóton? (Dica: cruze os eixos dos polaróides.) 
 
 Se o filtro polaróide 1 está paralelo a filtro polaróide 3, o fóton segue o caminho 1. Caso o 
filtro polaróide 2 esteja paralelo ao filtro polaróide 3, o fóton irá seguir o caminho 2. 
 
23- a) O que o resultado obtido no experimento até agora significa para o nosso modelo mental do 
fóton como um objeto que possui o atributo posição dentro do interferômetro? 
b) Quando observamos um padrão de interferência na tela, os fótons possuíam este atributo dentro 
do interferômetro? 
c) E quando não se observa um padrão de interferência? Por quê? (Dica: se os fótons possuíssem o 
atributo posição quando dentro do aparelho, então cada fóton só poderia interagir com um dos 
polaróides nos braços do aparelho, certo?). 
 
a) O fóton é uma partícula que “carrega” a informação posição. 
b) Quando se observa o padrão de interferência, o fóton não tem o atributo posição no 
interferômetro, podendo ter passado por qualquer um dos caminhos. 
c) Quando não se observa o padrão de interferência é possível descobrir o caminho seguido pelo 
fóton. A possibilidade de cada fóton só poder interagir com um dos polaróides nos braços do 
aparelho não se sustenta. Para o fóton “saber” se ele está destinado a atingir a tela onde antes de 
termos cruzado os eixos dos polaróides havia um mínimo de interferência e não chegava luz, ele 
teria que dispor da informação sobre os eixos de polarização de ambos os polaróides e não apenas 
daquele pelo qual ele teria passado, de acordo com o modelo mental de partícula possuidora do 
atributo posição. 
 



24- Coloque os detectores 1 e 2 no interferômetro. Verifique se os dois detectores registram 
simultaneamente a entrada de cada fóton individual no interferômetro. O que você observa? 
 
 O fóton segue o caminho 1 ou 2, visto que não ocorre detecção simultânea. 
 
25-Com os dois detectores de fótons colocados no interferômetro, qual a probabilidade de detecção 
do fóton no detector 1? E no detector 2? 
 
 A probabilidade de detecção é de cerca de 50% em cada detector. 
 
26- Considerando o item acima tente dar uma explicação em torno da dualidade onda-partícula para 
o que ocorre com o estado do fóton quando tentamos descobrir por qual dos braços ele passa. 
 
 Quando usamos polarizadores ou detectores de forma que o arranjo experimental permita 
saber qual o caminho seguido pelo fóton, então podemos inferir qual caminho o fóton seguiu. Nesse 
caso, dizemos que o fóton tem o atributo posição. Tendo o atributo posição, tudo acontece como se 
o fóton fosse uma partícula e como conseqüência, não verificamos nenhum padrão de interferência. 
Vale ressaltar que somente ondas exibem um padrão de interferência e ondas não têm o atributo 
posição definido. 


