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Ação fantasmagórica 
Equipe de Campinas detalha 
fenômeno que torna 
possível a criptografia quântica 

RICARDO ZORZETTO 

Em um espaço milhões de ve- 
zes menor que a ponta de 
uma agulha, a natureza se 
comporta de um modo mui- 
to curioso. Nesse mundo ul- 

tramicroscópico, duas ou mais partícu- 
las - ou mesmo dois ou mais conjuntos 
distintos de partículas - podem com- 
partilhar uma propriedade peculiar que 
desafia a intuição e, às vezes, lembra a 
telepatia. Prevista em 1935 e compro- 
vada experimentalmente na década de 
1960, essa propriedade es- 
pecial chamada emaranha- 
mento ou entrelaçamento 
quântico - em inglês, quan- 
tum entanglement - é uma 
espécie de pacto selado que 
as partículas ou os conjun- 
tos de partículas mantêm 
entre si para cumprir uma 
determinada condição. 

Sem um correspondente 
no mundo macroscópico - 
governado pelas leis da física 
propostas por Isaac Newton, 
que explicam, por exemplo, 
a queda de uma manga ma- 
dura da árvore rumo ao so- 
lo -, essa propriedade parece 
um tanto obscura até para os 
físicos, que ainda não a com- 
preendem por inteiro. Mas 
o apoio de uma analogia 
ajuda entender esse fenô- 
meno, cujos detalhes come- 
çam agora a ser conhecidos, 
com a contribuição de físicos 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). 

É mais fácil explicar o entrelaça- 
mento quando se deixam as partículas 
de lado e, como costuma fazer o físico 
Daniel Turolla Vanzella, da Universida- 
de de São Paulo (USP), pensa-se em um 
par de dados - desses de seis faces, usa- 
dos nos jogos de tabuleiro. Primeiro é 
preciso torná-los entrelaçados. Imagi- 
ne-se então uma máquina de emara- 
nhar dados. Com os dados no interior 
desse aparelho fictício, o próximo pas- 
so é escolher a característica que as pe- 

Fótons emaranhados: propriedades compartilhadas 

ças deverão compartilhar - digamos, 
que as faces voltadas para cima somem 
sempre 7, depois de jogados os dados. 
Digitado o programa, gira-se a manive- 
la e... voilà um par de dados emaranha- 
dos. Em um teste, rola-se o primeiro da- 
do sobre uma mesa e a face superior 
mostra 2. O entrelaçamento ajustado 
garante que, ao ser lançado, o segundo 
dado só pode dar como resultado a su- 
perfície com o número 5. 

Se novamente um deles for jogado 
e parar com a face 6 para o 
alto, o outro certamente exi- 
birá o número 1. Mais curio- 
so: antes de lançar qualquer 
um dos dados, não é pos- 
sível saber qual será o nú- 
mero que cada um deles 
mostrará individualmente - 
cada dado pode cair com 
qualquer das seis faces para 
cima. Apenas depois que um 
dos dados é lançado é que o 
outro torna-se obrigado a 
exibir a face que, somada à 
anterior, dê como resultado 
o número 7. 

Quem não se convencer 
de que as partículas possam 
se comportar dessa forma 
não será exceção. O físico 
Albert Einstein, que previu 
esse fenômento em 1935 
em um estudo com Boris 
Podolsky e Nathan Rosen, 
também via o emaranha- 
mento com desconfiança. 

Embora seja impossível 
os dados de tabuleiro - as- 
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sim como todos os objetos macros- 
cópicos - apresentarem esse comporta- 
mento na realidade, os experimentos 
realizados em laboratório confirmam 
que é assim mesmo que a natureza se 
comporta no mundo das partículas, no 
qual as distâncias são medidas em na- 
nômetros (milionésimos de milíme- 
tro), explica o físico Antônio de Toledo 
Piza, da USP. 

Em dois estudos teóricos publica- 
dos no início deste ano, os físicos Car- 
los Escobar e Daniel Rigolin, da Uni- 
camp, ajudam a desvendar sutilezas do 
emaranhamento quântico. Em linhas 
gerais, eles verificaram que a intensida- 
de do emaranhamento entre dois com- 
ponentes de um sistema - sejam duas 
partículas distintas, sejam dois conjun- 
tos de partículas - diminui conforme 
aumenta a distância entre um compo- 
nente e outro. De volta aos dados, é 
como se o emaranhamento enfraque- 
cesse à medida que um dado é levado 
para longe do outro, reduzindo a certe- 
za de que a segunda peça ficará com a 
face 5 para o alto assim que a primeira 
revela o número 2. 

Outra descoberta é que a 
intensidade ou o grau 
do entrelaçamento entre 
componentes com níveis 
de energia diferentes é 

menor que entre componentes com ní- 
veis de energia semelhante. Talvez outra 
comparação ajude. A confiabilidade de 
que o pacto entre os dados se concreti- 
zará fica menor quando um deles é cha- 
coalhado com maior energia - e o ou- 
tro, com menos força - do que quando 
ambos são agitados com a mesma inten- 
sidade. Assim, a certeza de que os dados 
apresentarão o resultado programado - 
soma 7 - é maior quando ambos são 
agitados muito intensamente ou com 
intensidade menor, desde que se man- 
tenha o mesmo vigor. 

Num laboratório de física, claro, não 
há pesquisadores atirando dados sobre 
a mesa. Em vez disso, eles trabalham 
com conjuntos distintos de partículas 
de carga elétrica negativa (elétrons), 
que se movimentam ao redor dos nú- 
cleos dos átomos, ou ainda com feixes 
de laser, conjuntos de bilhões de partí- 
culas de luz, os fótons. O comporta- 
mento das partículas, porém, não dife- 
re daquele dos dados dotados dessa 
propriedade quase mágica. 

Complicado? Talvez. Mas é essa pro- 
priedade física que torna viável o desen- 
volvimento de tecnologias futuristas co- 
mo o teletransporte quântico, como é 
chamada a transferência de informações 
próprias de uma partícula para outra, 
distante - nada a ver, ao menos por ora, 
com a confortável forma de viajar do 
seriado Jornada nas estrelas porque a 
partícula não é transmitida no proces- 
so, apenas suas características. 

Acredita-se ainda que essa proprie- 
dade permita a produção comercial de 
sistemas ultra-seguros de codificação 
de informações, a criptografia quânti- 
ca. Os sistemas de criptografia atuais, 
como os usados pelos bancos, baseiam- 
se no embaralhamento dos dados a se- 
rem transmitidos, que só podem ser li- 
dos por quem conhece uma chave 
numérica, um número com milhares 
de dígitos que dá acesso à informação 
correta. Já a criptografia quântica se 
aproveita de propriedades das partícu- 
las para codificar a informação. Assim, 
a mensagem se torna inviolável, já que 
a mais sutil tentativa de espionagem al- 
tera a informação - como garante o 
Princípio da Incerteza, formulado pelo 
físico Werner Heisenberg - e denuncia 
o gatuno. 

Aos poucos, a teoria chega à práti- 
ca, ainda que de forma experimental. O 
primeiro físico a demonstrar em 1997 o 
teletransporte quântico, o austríaco An- 
ton Zeilinger, da Universidade de Viena, 
conseguiu em abril outro feito notável: 
usou fótons entrelaçados para codificar 
informações durante a transferência de 
uma doação de€ 3 mil (cerca de R$ 12 
mil) da prefeitura de Viena para a con- 
ta do laboratório no banco Áustria Cre- 
ditanstalt, em vez do sistema de cripto- 
grafia usual do banco. 

Os dois estudos brasileiros contri- 
buem para a compreensão desse fenô- 
meno por mostrar como o entrelaça- 
mento quântico deve se comportar em 
condições mais próximas às reais. Pu- 
blicados na Physical Review A, os traba- 
lhos ganharam destaque em duas pu- 
blicações virtuais de referência nessa 
área, o Virtual Journal of Quantum In- 
formation e o Virtual Journal ofNanos- 
cale Science and Technology. No artigo 
de 13 de janeiro, Escobar e seu aluno de 
doutorado Gustavo Rigolin avaliaram a 
intensidade do emaranhamento entre 
conjuntos de partículas com padrão dis- 
tinto de energias, por exemplo, feixes 
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de laser de cores diferentes, como ver- 
melho e azul - as cores são determi- 
nadas pelo nível de energia com que 
vibram os fótons, como os dados agita- 
dos com intensidades distintas. 

Por causa da dificuldade dos cálcu- 
los, não se chegou a valores exatos do 
grau de emaranhamento nesse caso. Mas 
Escobar e Rigolin apresentaram duas 
formas diferentes de calcular o limite 
mínimo a partir do qual pode se consi- 
derar que esses conjuntos de partículas 
estão entrelaçados. Nesse estudo, veri- 
ficaram ainda que o nível de entrelaça- 
mento entre conjuntos de partículas 
com níveis de energia distintos - ou 
que se encontram em estados não-si- 
métricos, como dizem os físicos - é in- 
ferior ao alcançado por conjuntos de 
partículas com mesmo nível de energia 
(estados simétricos). 

De outro modo, os físicos 
ajudaram a determinar a 
intensidade mínima des- 
sa conexão tão diáfana 
quanto íntima, classifica- 

da pelo próprio Einstein, há quase 70 
anos, como uma ação fantasmagórica 
a distância. É um avanço considerável 
em relação ao obtido pela equipe de 
Reinhard Werner, da Universidade Téc- 
nica de Braunschweig, Alemanha, que 
em 2003 determinou o grau de entrela- 
çamento para conjuntos de partículas 
em estados simétricos, como dois feixes 
de laser de mesma cor. 

Os resultados da equipe de Campi- 
nas são importantes por significarem 
um passo em direção ao que ocorre 
na realidade. De modo distinto do que 
se passa nas previsões teóricas - que le- 
vam em conta condições ideais -, na 
prática há interferências de todo tipo 
e até mesmo a qualidade da fibra ópti- 
ca pode alterar o padrão de energia do 
laser que transporta. Por essa razão, co- 
nhecer o limite a partir do qual conjun- 
tos de partículas em estados não-simé- 
tricos compartilham essa propriedade 
é essencial para a criação de sistemas 
verdadeiramente eficientes de cripto- 
grafia, teletransporte ou computação 
quântica. Além disso, quanto mais ema- 
ranhados os conjuntos de partículas, 
mais úteis são do ponto de vista tecno- 
lógico, pois o grau de entrelaçamen- 
to está diretamente relacionado à faci- 
lidade de manipular a informação - 
por exemplo, para cálculos em um fu- 

turo computador quântico - ou à pro- 
babilidade de fazê-la chegar íntegra ao 
seu destino no teletransporte quânti- 
co, explica Rigolin. 

No segundo artigo, publicado em 9 
de abril, Escobar, Rigolin e Lea Ferreira 
dos Santos, hoje pesquisadora da Uni- 
versidade do Estado de Michigan, Es- 
tados Unidos, analisaram como o grau 
de entrelaçamento varia em um sistema 
que simula um processador quântico. 
Em vez de fótons, os físicos adotaram 
como modelo o controle de caracterís- 
ticas de elétrons por meio da alteração 
do campo magnético. Em uma fileira 
única de elétrons dispostos lado a lado 
a distâncias iguais um do outro, como 
as contas de um colar esticado, o grau 
de entrelaçamento diminui conforme 
aumenta a distância. 

Talvez seja mais fácil pensar em 
uma série de bolas de sinuca dispostas 
ao longo de uma linha nesta ordem: 
branca, marrom, verde, amarela, azul, 
rosa, vermelha e preta. A equipe da 
Unicamp viu que a intensidade dessa 
interação entre o elétron na posição da 
bola branca e o na posição da marrom 
pode atingir 80% do grau máximo de 
entrelaçamento possível, enquanto esse 
nível fica em torno de 60%, entre o elé- 
tron no lugar da branca e o situado na 
posição da bola verde - e assim por 
diante. Nesse mesmo trabalho, surgiu 
um resultado inesperado. Os físicos 
constataram que, em alguns casos, a in- 
tensidade do entrelaçamento alcança 
os graus mais baixos quando o campo 
magnético próximo de cada elétron va- 
ria de modo aleatório (regime caótico) 
do que na situação em que os campos 
magnéticos são homogêneos - justa- 
mente o contrário do que indicavam 
estudos anteriores. Além disso, os ní- 
veis máximos de entrelaçamento surgi- 
ram na transição entre o regime caóti- 
co e o homogêneo (não-caótico). É um 
detalhamento fundamental para deter- 
minar quão confiável seria um proces- 
sador quântico real construído segun- 
do esse modelo em um material 
semicondutor - como elétrons aprisio- 
nados em pontos quânticos (pirâmides 
de poucos nanômetros de altura) de ar- 
seneto de índio depositado sobre arse- 
neto de gálio. "O ideal é manter o cam- 
po magnético homogêneo, mas, em 
sistemas como esse, qualquer imperfei- 
ção no material torna o regime caóti- 
co", diz Rigolin. • 
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