




equipamento desse tipo. Hoje, a busca
pelo controle das propriedades intrín-
secas de átomos e moléculas não se res-
tringe às universidades. Gigantes da
informática, como IBM, Microsoft e He-
wlett Packard, investem pesado em pes-
quisas da área, de olho no mercado de
microprocessadores e memórias, que
movimenta US$ 100 bilhões anuais.

Deverão se passar anos ou mesmo
décadas até que um computador que
funcione com base em propriedades
das partículas atômicas chegue às lo-
jas. O estágio atual de desenvolvimen-
to da computação quântica seria equi-
valente ao da escolha do material a ser
usado para construir os alicerces de
um prédio. Os físicos tentam desco-
brir a alternativa mais viável para usar
como base de um computador quân-
tico: átomos presos em armadilhas
magnéticas, núcleos atômicos subme-
tidos a campos magnéticos, elétrons
presos em pequenas pirâmides (pontos
quânticos) ou até corpúsculos de luz
(fótons). É um estágio comparável ao
dos anos 50, nos primórdios da compu-
tação, com a invenção do transistor, que
substituiria as válvulas eletrônicas.

Embora seja provável que o primeiro
computador quântico saia de algum la-
boratório norte-americano, em vista dos
pesados investimentos que os pesquisa-
dores de lá recebem, o Brasil não está
fora da disputa. Desde o início dos estu-
dos nessa área, houve contribuições im-
portantes. Antes mesmo de se falar em
computador quântico, no começo dos
anos 80, Amir Caldeira, da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp), já
mostrava que alguns sistemas quânticos
em escala atômica - ou mesmo se com-
portando como átomos gigantes - per-
diam energia para o ambiente que os
envolve. Esse fenômeno, a dissipação
quântica, está associado a outro, a de-
coerência, que leva a um efeito indese-
jável: a perda da informação quântica
antes que possa ser interpretada.

Agora, são físicos mineiros e cario-
cas que trabalham juntos, estudando
um terceiro tipo de computador, o se-
miquântico, que une características do
clássico e do quântico e driblaria al-
gumas dificuldades técnicas. "Acredi-
tamos que ele será mais rápido que o
computador comum e mais lento que o
quântico", diz Carlos Monken, físico da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e coordenador da equipe.
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Houve um salto nas pesquisas nessa
área no país com a criação do Instituto
do Milênio de Informação Quântica, em
2001. Mantido pelo Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, conta com um orçamen-
to de R$ 5,2 milhões e reúne equipes do
Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais,
São Paulo e Pernambuco. Seu coorde-
nador, Luiz Davidovich, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), inves-
tiga propriedades de átomos e fótons
presos em cavidades formadas por es-
pelhos e produzidos de forma emara-
nhada, interligados por uma espécie de
propriedade telepática: tudo o que ocor-
re com uma partícula afeta a outra.

Com base nas partículas gê-
meas, o grupo da UFRJ pro-
pôs o primeiro experimento
de transferência de estado de
uma partícula para outra

distante, o chamado teletransporte
quântico, que se popularizou com o se-
riado de ficção científica Jornada nas
Estrelas. Em um artigo publicado em
2001 na Physical Review Letters, que
mereceu um comentário na Nature,
os físicos do Rio de Janeiro mostraram
que é possível proteger da decoerên-
cia o estado quântico de um átomo
em uma arma-
dilha magnética,
uma das opções
pensadas para os
protótipos de
computadores
quânticos.

O segredo do
desempenho des-
se tipo de com-
.putador é a forma
de manipular a
unidade de infor-
mação, o bit. No
computador co-
mum - ou clás-
sico -, os bits são
registrados por
transistores, mi-
núsculos dispositi-
vos de um circui-
to eletrônico que
deixam ou não
passar um sinal
elétrico e com-
põem o processa-
dor e os chips de
memória. Ao exe-
cutar um coman-

do, o computador clássico associa a
cada bit apenas um de dois valores: ou
O ou 1. Como cada transistor inter-
preta só um bit por vez e o número de
transistores num chip é limitado - um
processador Pentium 4, por exemplo,
tem 40 milhões de transistores -, a ca-
pacidade de cálculo dos computado-
res de hoje torna-se restrita, lembra
Iuri Pêpe, do Laboratório de Proprie-
dades Ópticas da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA).

No mundo das partículas atômicas-
cerca de cem mil vezes menores que um
transistor -, essa relação não é de exclu-
são, mas de sobreposição. Por estranho
que pareça, em vez de assumir apenas
um valor ou outro (O ou 1), o bit quân-
tico - ou qubit, na abreviação em inglês
- pode representar os infinitos valores
existentes entre O e 1, inclusive O e 1.To-
dos ao mesmo tempo. É uma proprie-
dade das partículas atômicas conhecida
como superposição de estados quânti-
cos, que deve reger o funcionamento das
novas máquinas.

É essa superposição de estados que
permite que cada qubit manipule in-
finitas informações simultaneamente,
como se fossem inúmeros computado-
res comuns atuando ao mesmo tempo



a em um cálculo e garantindo ao com-
putador quântico uma superioridade de
processamento inigualável. Bem, ao
menos em tese, porque a superposição
de estados também gera uma dificulda-
de. Outra regra da mecânica quântica -
o princípio da incerteza, segundo o
qual é impossível conhecer a posição e
a velocidade de uma partícula ao mes-
mo tempo - impede que se saibam to-
dos os valores que os qubits podem as-
sumir de uma única vez ao fazer uma
conta qualquer. A teoria indica que o
computador deverá se comportar co-
mo quântico na hora de processar a
informação e como clássico ao forne-
cer o resultado das operações. Haveria
então vantagem em construir um
computador desse tipo?

A resposta é sim, desde que se saiba
como tirar proveito da sobreposição de
estados quânticos. Para isso, os físicos
lidam com a probabilidade de obter
um resultado específico. Um exemplo:
há ao menos duas formas de descobrir
quantas pessoas de um grupo de dez
gostam de sorvete de chocolate. Nas
duas, cada entrevistado só pode res-
ponder sim ou não. A primeira manei-
ra, adotada pelo computador atual, é
perguntar a cada pessoa se gosta de sor-

vete de chocolate. Depois, somar as res-
postas e obter o resultado final, num total
de 11 operações consecutivas (dez per-
guntas e a contagem final). O compu-
tador quântico consegue dar a resposta
em uma única operação, desde que se
queira saber não as respostas individu-
ais, mas qual percentagem delas res-
ponderia sim à indagação. "O segredo
é fazer ao computador perguntas dife-
rentes, de um modo mais inteligente",
explica o físico Reinaldo Oliveira Vian-
na, da UFMG.

Protótipos - O que mais se aproxima de
um computador quântico está hoje nos
laboratórios de física experimental de
universidades norte-americanas, euro-
péias e até mesmo brasileiras - como a
UFMG, a UFRJ e a Universidade de São
Paulo (USP). Ainda assim, os equipa-
mentos construídos são apenas protóti-
pos primitivos, que realizam operações
bastante simples, como o cálculo dos di-
visores do número 15 ou uma busca em
um banco de dados de apenas oito itens.
Mas é só o começo, claro. "Não existe
nenhum impedimento físico à realiza-
ção da computação quântica em larga
escala", assegura Ivan Oliveira, pesqui-
sador do Centro Brasileiro de Pesquisas

Físicas (CBPF),
no Rio. "O com-
putador será fei-
to. É uma questão
de tempo e inves-
timento." Com fí-
sicos da USP e da
Universidade Fe-
deral do Espíri-
to Santo (UFES),
Oliveira utiliza
ressonância mag-
nética nuclear, a
mesma técnica
que produz ima-
gens do corpo hu-
mano, para fazer
operações lógicas
básicas (somas, di-
visões e multipli-
cações) com nú-
cleos atômicos.

Mesmo os fí-
sicos duvidaram

Fileiras de átomos:
possível base para o
computador quântico

dessa idéia de utilizar átomos e molé-
culas para lidar com informação. Em
1959, o norte-americano Richard Feyn-
man (1918-1988, Prêmio Nobel de 1965)
sentiu na pele o ceticismo dos colegas
ao apresentar essa possibilidade. A
descrença persistiu até 1973, quando o
químico Charles Bennett, da IBM,
mostrou a possibilidade de realizar
operações lógicas reversíveis - preci-
samente o oposto do que acontece nos
computadores atuais, nos quais os bits
utilizados num determinado cálculo se
desfazem. Quase dez anos mais tarde,
Paul Benioff, do Laboratório Nacional
Argonne, nos Estados Unidos, propôs o
primeiro modelo de computador quân-
tico, capaz de executar essas operações
reversíveis.

Só em 1994 esse assunto ga-
nhou importância estratégi-
ca. Foi quando Peter Shor, um
cientista da AT&T, apresentou
um processo de cálculo que

permitiria a um computador quântico
desvendar os componentes de núme-
ros com milhares de dígitos em menos
passos e mais rapidamente que o com-
putador clássico (o número 15, por
exemplo, pode ser decomposto em 3 e
5). Esse malabarismo com os números
é a base dos sistemas de proteção de da-
dos adotados pelos bancos brasileiros,
que movimentam de R$ 2,5 trilhões a
R$ 6 trilhões por mês em 50 mil a 80
mil transações codificadas. "Um com-
putador quântico talvez tenha um po-
der de processamento que permita que-
brar esse código ao longo de um dia e
não de um ano'; comenta Maurício Ghe-
tler, diretor de tecnologia do Banco
Santos. "Mas essa não é a única prote-
ção do sistema e, no momento em que
um equipamento desse tipo estiver dis-
ponível, o sistema financeiro utilizará
outras formas de proteção."

Mais tarde, o físico Lov Grover, dos
Laboratórios Bell, propôs um proce-
dimento matemático que permitiria ao
computador quântico realizar buscas
em um banco de dados de uma manei-
ra que se torna mais eficiente à medida
que aumenta o tamanho do banco de
dados. Segundo esse método de cálculo,
conhecido como algo ritmo de Grover,
enquanto um computador comum tem
de realizar, em média, duas operações
para fazer uma busca num banco de da-
dos de quatro fichas, o quântico necessi-
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OS PROJETOS

• MINAS GERAIS

Desenvolvimento de Algoritmos
Quânticos

COORDENADOR
CARLOS HENRIQUE MONKEN - UFMG

INVESTIMENTO
R$ 631.245,00 (CNPq/MCT>

• RIO DE JANEIRO

Computação Quântica por
Ressonância Magnética Nuclear

COORDENADOR
ALBERTO GUIMARÃES PASSOS
FILHO - CBPF

INVESTIMENTO
R$ 7.200,00 (CNPq/MCT)

COORDENADOR
IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA
JÚNIOR -- CBPF

INVESTIMENTO
R$ 7.200,00 (CNPq/MCT)

Instituto de Informação Quântica

COORDENADOR
LUIZ DAVIDOVICH - U FRJ

INVESTIMENTO
R$ 2.144.000,00 (CNPq/MCT)

• sÃo PAULO

Métodos Não-Perturbativos em
Sistemas Eletrônicos Correlacionados

COORDENADOR
AMIR ORDACGI CALDEIRA - Unicamp

INVESTIMENTO
R$ 80.657,74 (FAPESP)

Materiais Nanoestruturados
Investigados por Microscopia
de Tunelamento e Força Atômica

COORDENADOR
GILBERTO MEDEIROS RIBEIRO - LNLS

INVESTIMENTO
R$ 501.136,62 (FAPESP)

Estudo da Dinâmica Lenta
em Polímeros Através de RMN

COORDENADOR
TITO JOSÉ BONAGAMBA - IFSC/USP

INVESTIMENTO
R$ 93.704,14 (FAPESP)
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ta de apenas um passo. Para uma con-
sulta num arquivo de 16 fichas, um
computador clássico faria, em média,
oito buscas, e o quântico, quatro.

As descobertas de Shor e Grover
impulsionaram os estudos na área - o
número de publicações sobre o tema
aumentou até em revistas científicas
mais gerais. Foi em um artigo na Natu-
re, por exemplo, que Daniel Gottesman,
do Laboratório Nacional Los Alamos,
e Isaac Chuang, da IBM, demonstra-
ram que outra propriedade da mecâ-
nica quântica, o teletransporte, per-
mitiria construir um computador
quântico com a tecnologia de hoje.
Chuang já havia revelado que seria fac-
tível manipular o alinhamento de nú-
cleos atômicos em relação a um campo
magnético. Tal qual a agulha de uma
bússola, alguns núcleos atômicos apre-
sentam magnetismo - bastaria que fos-
sem controlados por meio da ressonân-
cia magnética nuclear. Em janeiro deste
ano na Nature, Chuang comprovou
outro processo de cálculo, que indica
se uma moeda é verdadeira (um lado é
cara e o outro, coroa) ou falsa (tem
duas caras ou duas coroas), olhando
apenas uma de suas faces. Qualquer
pessoa precisa observar os dois lados da
moeda antes de dar uma resposta min-
imamente confiável.

Uma questão ainda incomoda
os pesquisadores: na prática,
o processamento dos cálculos
feitos por um computador
quântico realmente seria mais

rápido que no clássico? Para saber, seria
necessário construir um equipamento
com algumas dezenas de qubits que já
se aproximasse de um protótipo de um
computador quântico real. Nem é pre-
ciso que seja muito grande. Um com-
putador desse tipo com cerca de 300
qubits seria capaz de manipular mais
estados quânticos que o número de
átomos do Universo, o equivalente ao
número 1 seguido de 80 zeros.

Para Reinaldo Oliveira Vianna, da
UFMG, os experimentos feitos até o
momento, com cerca de 7 qubits, não
são suficientes para mostrar que o mé-
todo quântico de fazer contas seria
mais rápido. "A preparação dos dados
na forma de qubits pode ser demorada,
pois ainda é complicado produzir cen-
tenas de qubits", explica o físico. "Só
será possível descobrir se o computa-

dor quântico é realmente mais ágil
quando se construir um."

Versão mineira - Como ainda não se
conseguiu ultrapassar a barreira da de-
zena de qubits no computador quânti-
co, Vianna, Carlos Monken e Sebastião
Pádua, da UFMG, ao lado de Paulo Hen-
rique Souto Ribeiro, da UFRJ, todos li-
gados ao Instituto do Milênio, exami-
nam uma alternativa que parece mais
simples. É o computador semiquântico,
inspirado em um modelo proposto por
Jeffrey Yepez, do Laboratório de Pes-
quisa da Força Aérea dos Estados Uni-
dos. Esse equipamento híbrido realiza o
processamento de informações de ma-
neira quântica, por meio de fótons, e
armazena os resultados num chip de
memória clássico. Seria mais rápido que
o computador clássico por necessitar
de menos qubits para processar uma
mesma quantidade de informação,
como demonstraram os cálculos da e-
quipe de Minas.

O grupo de Monken fez ainda outro
progresso na forma de armazenar a
informação no computador quântico.
Normalmente se associa a unidade de
informação à direção de vibração (po-
larização) dos fótons, corpúsculos de
luz que se comportam como ondas
eletromagnéticas vibrando no espaço,
como cordas sendo agitadas. À polari-
zação da luz, horizontal ou vertical, a
equipe da UFMG conseguiu associar
outra característica: a forma espacial do
fóton. Ao fazer o corpúsculo de luz atra-
vessar um cristal especial, os físicos
conseguiram dividi-lo em dois, que se
propagam paralelamente, alinhados na
horizontal ou na vertical. Codificaram,
assim, em um único fóton não um qu-
bit, mas dois: um na direção de polari-
zação e outro no alinhamento espacial,
conforme mostra artigo a ser publica-
do na Physical Review Letters.

No Instituto de Física de São Car-
los, da USP, a equipe de Tito Bonagam-
ba busca uma forma de superar a perda
de informação quântica (decoerência)
durante o processamento dos dados com
ressonância magnética nuclear. Em ex-
perimentos com cristal líquido, realiza-
dos com Ivan Oliveira, Roberto Sarthour
e Alberto Passos Guimarães Filho, do
CBPF, e Jair Checon de Freitas, da UFES,
Bonagamba descreveu com precisão o
tempo de decoerência da informação
quântica: um qubit é capaz de arrnaze-
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ná-la por até 15 milésimos de segundo.
Agora, a equipe está propondo novas
maneiras de efetuar experimentos mais
rápidos ou preservar a informação por
mais tempo, garantindo a possibilidade
de fazer cálculos complexos.

Antonio Vidiella-Barranco e José
Antonio Roversi, da Unicarnp, trabalham
de modo diferente: manipulam a infor-
mação com fótons e íons (átomos com
carga elétrica) presos em cavidades for-
madas por espelhos. Na Physícs Letters A
de julho de 2001, eles mostraram ser pos-
sível realizar operações lógicas com esse
sistema. "Propusemos uma alternativa
que envolve um sistema mais robusto
para armazenar a informação (a vibra-
ção dos íons), associado à luz, que é
boa para transmitir dados", diz Barran-
co. Num outro trabalho, apontaram
que é possível recuperar a informação
original mesmo após ela se perder por
causa da decoerência. Ao jogar um fei-
xe de luz sobre um outro, preso na ca-
vidade, eles desenvolveram um esque-

ma onde tudo se passa como se as ope-
rações pudessem ocorrer com o tempo
congelado.

Pirâmides - Por causa da dificuldade
de controlar a coerência de um número
suficiente de qubits que um computa-
dor quântico capaz de funcionar em
sistemas que utilizam fótons ou resso-
nância magnética nuclear deve ter, al-
guns físicos apostam que a alternativa
mais promissora são os íons aprisiona-
dos. Mas o engenheiro elétrico Gilberto
Medeiros Ribeiro, do Laboratório Na-
cional de Luz Síncrotron (LNLS), em
Campinas, discorda. Para ele, a forma
final de um processador quântico será
algum tipo de semicondutor, como
ocorreu com os computadores atuais.
"O computador de hoje começou com
válvulas e depois migrou para os semi-
condutores", diz Ribeiro, que produz
estruturas centenas de vezes menores
que os transistores, os pontos quânti-
cos, pirâmides de 20 nanômetros de

base e 3 nanômetros de altura - o na-
nômetro é a milionésima parte do mi-
límetro. No interior delas se aprisiona
um único elétron com o objetivo de
controlar seu sentido de rotação, ou spin,
para realizar operações lógicas.

Ribeiro já mostrou ser possível con-
trolar o número de elétrons presos nos
pontos quânticos de arseneto de índio,
um material semicondutor que forma
ilhotas sobre o arseneto de gálio. Em
artigo a ser publicado na Physícal Re-
víew Letters, ele aponta como prever a
distribuição e o tamanho de pontos
quânticos em outro material semicon-
dutor, o germânio depositado sobre si-
lício. No momento, Ribeiro e Harry
Westfahl, do LNLS, e Amir Caldeira, da
Unicamp, estudam o tempo de decoe-
rência da informação armazenada no
spin de elétrons nos pontos quânticos,
com apoio da HP do Brasil. Não será
fácil chegar ao computador quântico,
mas o que se aprenderá em sua busca
deve compensar o esforço. •

PESQUISA FAPESP 86 • ABRIL DE 2003 • 59


