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Children, don’t do
what I have done.
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John Lennon
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quando meu pai me chamou.
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Mas a minha aspiração
era ter um violão
p’ra me tornar sambista.

Ele então aconselhou,
sambista não tem valor,
nessa terra de doutor.

Seu doutor,
o meu pai tinha razão...

Paulinho da Viola

“Se quiser testemunhas, procure os funcionários da importadora.
Eles me conhecem, gasto uma pequena fortuna em vinhos na loja
deles, todos os meses. Perguntem pelo Dr. Daniel, o gordo que
gosta de vinhos Saint-Estèphe. Não sou doutor, sou rico, por isso
me chamam de doutor.”

Luis Fernando Verissimo
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À Carolina, agradeço pelo est́ımulo, pela liberdade e pelas broncas. Princi-
palmente por estas. E me desculpo pela demora de tantos recomeços.
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CONTEÚDO iii

B Um método de cálculo 120
B.1 Notação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
B.2 Diagonalização de Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

B.2.1 Passo a Passo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
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B.4.2 Evolução com interação átomo-campo . . . . . . . . . . . 127

Bibliografia 130



Resumo

Emaranhamento é caracterizado, dentro das possibilidades atuais, desde esta-
dos puros de sistemas bipartites, até estados mistos de sistemas multiparti-
tes, incluindo os problemas de determinação de diferentes estruturas de produto
tensorial para um dado sistema e do emaranhamento de part́ıculas idênticas.
A manipulação do emaranhamento para a discriminação de alternativas, bem
como o seu posterior apagamento (o chamado apagamento quântico), é apre-
sentada, com ênfase em um experimento feito pelo grupo de óptica da UFMG
e numa discussão sobre o que há de quântico em tal apagamento. Uma rápida
introdução aos conceitos de teleportação de estados e de criptografia quântica é
oferecida. Sistemas quânticos abertos são postos em perspectiva e, neste con-
texto, é apresentada a discussão sobre os efeitos do ambiente em um experimento
que se propõe a explorar a fronteira clássico-quântica. Tal análise permite pro-
por modificações capazes de melhor explorar tal fronteira. As diferentes escalas
de tempo, para dissipação, termalização e decoerência são obtidas para o pro-
blema de um oscilador harmônico interagindo com vários outros osciladores, em
uma situação que faz a mı́mica do gato de Schrödinger . Dentro do contexto de
proteção da informação quântica, são discutidos subespaços livres de decoerência
e sistemas desacoplados. Modelos espećıficos são estudados e sua implementação
experimental discutida. Um experimento realizado para exibir os prinćıpios de
subespaços livres de decoerência é também estudado. Nas considerações finais,
várias questões levantadas por estes trabalhos são ressaltadas.
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Abstract

Entanglement is characterized, to the best knowledge of these days, from bi-
partite pure states to multipartite mixed states, and including the problems of
different tensor product structures determination for a given quantum system
and identical particles’ entanglement . The manipulation of entanglement for
impinging which way information on interferometers, as well as its later erasure
(the so called “quantum erasure”), is presented, with emphasis on an experi-
ment made by UFMG optics group and on a discussion about what is really
quantum in such eraser. A quick introduction to the concepts of quantum state
teleportation and quantum cryptography is given. Open quantum systems are
put in perspective and, from this perspective, the environment effects on an
experiment made to explore the quantum-classical frontier are discussed. This
analisys allows the proposal of modifications for better exploring this frontier.
The different time scales for dissipation, thermalization, and decoherence are
obtained for the problem of one harmonic oscillator interacting with a huge set
of other harmonic oscillators, in a situation which mimics the Schrödinger’s cat .
From the quantum information protection perspective, decoherence free subspa-
ces and noiseless subsystems are discussed. Specific models are studied and
their experimental implementation discussed. An experiment realized to show
the principles of decoherence free subspaces is also studied. In the considerações
finais, the questions raised by these works are pointed.
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Prólogo

Quæ sera tamen

O que é uma Tese de Doutorado? Pergunta dif́ıcil de responder. Um dos
requisitos para obtenção do t́ıtulo é uma resposta precisa, mas quase vazia.
Texto de pesquisa com resultados originais é uma boa definição acadêmica, mas
esconde muito do significado.

Para mim, uma Tese é a documentação de um rito de passagem. O mais
importante de um doutoramento não é o destino de chegada, mas a passagem
de porto em porto. É neste amadurecimento que está a essência do processo de
formação de recursos humanos a que se destina a pós-graduação. A Tese é um
marco.

Como meu marco, quis escrever algo que conciliasse dois objetivos: por
um lado, estar próximo do texto que eu gostaria de ter lido quando comecei a
pesquisar o assunto; por outro, descrever minhas contribuições originais, essen-
ciais ao processo. Puxado por estas forças opostas, o texto seguiu seu caminho
(aleatório?). Há partes mais voltadas a explicações do que para minhas pes-
quisas. Outras são mais claramente trechos de uma Tese. Em ambos os casos,
é o meu ponto de vista que está ali representado e o leitor pode, e deve, se
posicionar em relação a ele. Dessa dialética, surgem diversas questões nas quais
pretendo trabalhar no futuro próximo. Aponto-as aqui como convite ao leitor.

Quem lê uma Tese? Outra pergunta dif́ıcil. Da minha experiência, além
da banca, os leitores são os “irmãos mais novos” do autor3, ou seja, os atuais
e futuros estudantes de pós-graduação, interessados no tema. Foi para eles
(vocês?) que eu escrevi.

Ao escrever o texto, cuidado foi tomado para não castigar o idioma. Ter-
mos técnicos são usualmente apresentados em português, e também em inglês.
Convém dizer que alguns destes termos ainda não possuem uma tradução con-
sagrada pelo uso em português. Por outro lado, algumas siglas já tradicionais,
como LOCC, DFS e outras, provenientes da grafia inglesa, foram mantidas, em
lugar de criar traduções. Ao leitor que se incomodar com elas, minhas sinceras
desculpas, mas siglas só são úteis quando rapidamente reconhecidas.

Não houve um critério claro para citações. Elas servem, principalmente,
para guiar o leitor sobre onde buscar aprofundamento nos diversos assuntos.
Em alguns assuntos, houve uma busca especial pelos trabalhos originais, que
são então citados. Em outros assuntos, apenas foram citadas referências que

3A famı́lia também se esforça para encarar, pelo que merece os parabéns.

vi



PRÓLOGO vii

tenham colaborado de maneira especial para o meu aprendizado. Qualquer
omissão deve ser encarada como falha ou desconhecimento do autor, nada mais.

Por fim, por mais um desses acidentes históricos, essa versão final só foi
completada dez anos após o texto original. Isso exige algumas escolhas, para
evitar escrever uma nova tese com novos olhos e totalmente atemporal. Assim,
apenas as correções já sugeridas (ou que poderiam ter sido sugeridas) na época
foram implementadas4. Nenhuma referência posterior foi acrescida, ainda que
os dados bibliográficos daquelas que estavam por serem publicadas tenham sido
atualizados.

Agora só resta convidar o leitor a seguir adiante, e torcer para que nisso ele
encontre prazer.

4VF: Quando muito necessário, novas notas de rodapé, devidamente sinalizadas com VF,
de Versão Final, para marcar sua extemporaneidade, foram inclúıdas.



Introdução

Esta Tese tem um fio condutor, o emaranhamento. Elemento central na teoria
quântica, personagem de debates famosos, no ińıcio do século XX, ganhou o
status de recurso com o advento da teoria quântica da informação, no final do
mesmo século. Mesmo assim, não é completamente entendido, ainda.

O caṕıtulo 1 busca fazer uma via de acesso ao emaranhamento, assumindo
o mı́nimo de conhecimento do leitor. Começamos pela discussão de estados
em mecânica quântica, para passar à descrição do emaranhamento em estados
puros e em estados mistos. Onde uma teoria geral ainda não existe, alguns
exemplos são discutidos. Muito do que está neste caṕıtulo não é essencial para a
Tese, propriamente dita, mas vale como uma compilação de resultados diversos,
expostos de maneira razoavelmente coerente e comentada, e que, acredito, serão
de valor para quem queira fazer pesquisa na área, ou simplesmente conhecê-la. A
secção 1.4 aponta assuntos de interesse para pesquisa futura sobre caracterização
de emaranhamento.

Uma vez caracterizado, o caṕıtulo 2 trata da manipulação do emaranha-
mento numa important́ıssima classe de experimentos: interferômetros. Alguns
dos principais exemplos de interferômetros são discutidos, tanto em suas des-
crições clássicas quanto quânticas. O conceito de complementaridade é abor-
dado e a noção de apagador quântico apresentada. É esta noção que permite
desmistificar a velha questão em mecânica quântica de não ser posśıvel bolar um
experimento capaz de exibir franjas de alternativas interferométricas e, conco-
mitantemente, permitir discriminação entre as alternativas5. Um experimento,
realizado na UFMG, com um interferômetro de fenda dupla com discriminação
de alternativa e apagamento quântico é discutido e a essência do apagamento
“quântico” é confrontada com a própria criação da interferometria como método
de investigação cient́ıfica.

Se controlar emaranhamento já é uma conquista, torná-lo útil poderia pa-
recer sonho. E como sonho e ficção cient́ıfica andam lado a lado, o caṕıtulo 3
começa com o conceito de teleportação, onde o estado de uma part́ıcula pode
ser transferido para outra, desde que o emaranhamento seja adequadamente
trabalhado, e haja um canal para comunicação clássica entre as partes envolvi-
das no processo. O caṕıtulo se encerra com outra conquista da teoria quântica
da informação, a criptografia quântica. Esta, de fato, não depende do emara-
nhamento, mas pode se utilizar dele em alguns protocolos e por isso cabe neste
caṕıtulo. Não há material original neste caṕıtulo, podendo ser considerado um
bônus para o leitor iniciante, e ignorado pelo leitor experiente.

5Permite expurgar dos cursos de f́ısica frases como “se tentarmos saber por qual fenda o
elétron passa, o padrão de interferência desaparece,” que parecem mais próximas de uma seita
do que de uma ciência.
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Mas se o emaranhamento aparece até agora como herói, queremos também
discutir uma situação em que ele se torna o vilão da história: decoerência.
Uma excelente maneira de entender a decoerência é como a (quase) inevitável
criação de correlações (incluindo emaranhamento) entre um sistema quântico
e outros graus de liberdade. Essas correlações surgem da interação do sistema
estudado com outros graus de liberdade, que, em primeira abordagem, seriam
ignorados. O ponto central é que, por mais tênue que seja a interação, seus
efeitos são qualitativamente distintos, e quantitativamente distantes, do caso
sem interação. Como será discutido no texto, estados puros são levados a mis-
turas estat́ısticas, em um processo de perda de coerência. Alguns aspectos da
decoerência são discutidos (incluindo uma outra interpretação que independe
de emaranhamento) no caṕıtulo 4. Um experimento que testa a fronteira entre
os domı́nios clássico e quântico é analisado e modificações são sugeridas para
permitir explorar ainda melhor esta região conturbada. Neste experimento, o
emaranhamento desempenha diferentes papéis, como é discutido na subsecção
4.2.5.

Ainda no problema de decoerência, a questão das escalas de tempo é abor-
dada. Outros efeitos de interação com graus de liberdade expúrios são dissipação
e termalização, ambas presentes também na f́ısica clássica. Escalas de tempo
para os três processos são caracterizadas, e um importante exemplo é discutido
na secção 4.3.

A decoerência é um dos maiores inimigos das tentativas práticas de imple-
mentação de tratamento quântico da informação. Lutar contra ela é o caminho
para posśıveis realizações. Disso trata o caṕıtulo 5. A noção de correção de
erros quânticos é apresentada, trazendo consigo os subsistemas desacoplados e
os subespaços livres de decoerência. Modelos espećıficos são estudados, discu-
tindo (im)posśıveis implementações. Por fim, mais um experimento, agora para
a construção de um subespaço “livre” de decoerência, é modelado e discutido.

Este trabalho se encerra com Considerações Finais e dois apêndices. Nas
considerações finais enfatizamos dois conjuntos de tarefas: aquelas já realizadas
e aquelas por realizar. Destacamos o que há de trabalho original de pesquisa
nessa Tese, e realçamos algumas das perguntas que foram deixadas ao longo
do texto, e sobre as quais se pretende trabalhar mais. O apêndice A trata de
espaços projetivos, conceito matemático importante, do qual faz uso a mecânica
quântica, mas raramente discutido em textos de f́ısica (ou para f́ısicos). O
apêndice B apresenta detalhes de um cálculo, cujos resultados são discutidos no
texto.



Caṕıtulo 1

Emaranhamento e sua
Caracterização

Neste caṕıtulo apresentamos a noção de emaranhamento de estados quânticos.
A secção 1.1 fixa os conceitos centrais da teoria quântica, e deve permitir ao
leitor não familiarizado com ela ter acesso ao restante do texto. Não substitui, é
claro, o estudo aprofundado do assunto. O problema relativamente mais simples
de caracterizar o emaranhamento de estados puros é tratado na secção 1.2. Para
sistemas bipartites, a decomposição de Schmidt é a ferramenta central. Medidas
entrópicas do emaranhamento são apresentadas. O importante caso de dois qu-
bits é discutido e os problemas relativos a dimensões mais altas são apontados.
Sistemas com mais de duas partes exibem correlações ainda mais interessantes.
Em particular, mostra-se que para três qubits existem diferentes emaranha-
mentos. A secção 1.3 trata do emaranhamento de estados mistos, um problema
ainda mais rico. A noção de separabilidade é apresentada e alguns critérios são
discutidos. O emaranhamento de formação é também apresentado, bem como
o conceito de destilação do emaranhamento de um estado quântico. Particular
atenção é dada ao processo de tomografia quântica, pelo qual é posśıvel “medir”
(i.e.: caracterizar completamente) o estado de um sistema. A fórmula de Wo-
otters para o cálculo do emaranhamento de formação de sistemas de dois qubits
é apresentada e as dificuldades de generalização deste resultado são discutidas.
Alguns resultados interessantes sobre sistemas multipartites são discutidos, bem
como alguns outros quantificadores são apresentados: entropia relativa de ema-
ranhamento, robustez e emaranhamento testemunhado. A secção 1.4 se destina
a contribuições originais apresentadas, ou em andamento. Tratamos da caracte-
rização tomográfica de estados puros de três qubits, com a restrição a medições
em pares; da questão de diferentes estruturas tensoriais poderem ser impostas
a um mesmo sistema; e ainda do problema do emaranhamento de part́ıculas
idênticas.

1
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1.1 Noções Gerais

1.1.1 Testes, Estados e Probabilidades

Vamos adotar, ao longo deste texto, algumas definições do livro de Asher Peres[1].
Para este autor, o conceito de teste quântico é essencial: é ele que nos permite
caracterizar o estado de um sistema1. Um teste quântico é caracterizado por
uma intervenção no sistema, para a qual um conjunto de respostas é permitido2.
Se o mesmo teste for aplicado novamente, a mesma resposta deverá ser obtida.
Um teste B é dito compat́ıvel com um teste A se a aplicação do teste B entre
duas repetições do teste A não destrói a propriedade de repetição do resultado,
descrita anteriormente, ou seja, a resposta ao segundo teste A é a mesma que
do primeiro.

Para o leitor desacostumado, essa definição de compatibilidade pode parecer
estranha. O conceito de teste também pode ser aplicado em f́ısica clássica: é
assim que ganhamos informação sobre os sistemas. Mas o conceito de com-
patibilidade não é necessário classicamente, pois todos os testes clássicos são
compat́ıveis. A cada novo teste, ganhamos mais informação sobre o sistema,
sem nunca perdê-la por meio de testes3. Quanticamente, existem testes incom-
pat́ıveis! Neste caso, a realização de um teste B entre duas realizações de um
mesmo teste A permite que as duas realizações apresentem respostas distintas
a e a′.

Um conjunto de testes mutuamente compat́ıveis {Ai} é dito completo quando
nenhum outro teste, essencialmente diferente dos Ai, pode ser acrescido a este
conjunto, mantendo a compatibilidade. Esta definição não é fechada em si
mesma, mas muito mais uma definição daquilo que está sendo considerado como
o sistema quântico de interesse, ou seja, quais variáveis (graus de liberdade)
estão sendo estudadas. Sem nenhuma vergonha de ser redundante, Peres define
[1, p.24]

“A quantum system is whatever admits a closed dynamical descrip-
tion within quantum theory.”

Estamos agora em condições de definir uma preparação. Novamente usando
palavras do autor [1, p.31]

“The simplest method for producing quantum systems in a given
state is to subject them to a complete test, and to discard all the
systems that did not yield the desired outcome.”

O estado que emerge de uma preparação como descrita por Peres é chamado um
estado puro. A caracteŕıstica básica de um estado puro é a existência de uma
certa quantidade de testes (e.g.: aqueles do conjunto completo escolhido para a

1Note que esse caminho, bastante consistente, não é o usualmente adotado. É comum que
os autores comecem com hipóteses do tipo: “seja o estado quântico descrito por...”, enquanto
Peres discute o conceito de estado.

2O termo teste é usado pelo autor em lugar de medição ou medida. Duas vantagens
nesta escolha: deixar o chamado problema da medição para seu devido momento, evitando
ciclicidade nas discussões e permitindo uma definição mais ampla para o conceito de medição;
e evitar problemas com o significado matemático - totalmente distinto - da palavra medida.

3Podemos perder informação se houver interações sobre as quais não tenhamos suficiente
controle, mas fazer novas perguntas a um sistema clássico não o fará “mudar a resposta” em
uma repetição de uma pergunta anterior.
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preparação) para os quais ele dá uma resposta com 100% de probabilidade. Para
outros testes (não compat́ıveis com o conjunto usado na preparação), o melhor
que a mecânica quântica pode fazer é prever probabilidades para os posśıveis
resultados. Mais uma vez, nas palavras de Peres [1, p.13]:

“In a strict sense, quantum theory is a set of rules allowing the
computation of probabilities for the outcomes of tests which follow
specified preparations.”

1.1.2 Interferência, Espaços Vetoriais e Notação

Outra caracteŕıstica marcante da teoria quântica é o fenômeno de interferência.
Em suas famosas Lectures, Feynman[2] inicia sua apresentação da mecânica
quântica pelo experimento de fenda dupla, que em sua opinião contém o único
mistério da mecânica quântica4. Este fenômeno de interferência no cálculo das
probabilidades é que sugere o uso de amplitudes de probabilidades, números
complexos, cujos módulos ao quadrado são as probabilidades. Se há duas (ou
mais) possibilidades indistingúıveis5 de se obter um resultado em um teste,
as amplitudes de probabilidades de cada alternativa devem ser somadas. Essa
idéia simples, mas revolucionária, descreve o fenômeno de interferência, e aponta
para o chamado Prinćıpio de Superposição, segundo o qual os estados puros de
um sistema quântico formam um espaço vetorial sobre C, o corpo dos números
complexos6.

Como as amplitudes são números complexos, mas apenas seus módulos são
experimentalmente relevantes, dois vetores ~ψ e ~φ tais que ~ψ = eiθ~φ descrevem
estados idênticos, no sentido que os testes quânticos são incapazes de distingui-
los. Além disso, a soma das probabilidades de possibilidades excludentes deve
ser 1. Munindo o espaço de estados de um produto escalar hermitiano, tal que as
posśıveis alternativas de cada teste sejam representadas por vetores ortogonais,
somos levados a considerar apenas vetores unitários. Essas duas considerações
mostram que, de fato, o conjunto dos estados puros é a projetivização do espaço
(vetorial) de estados anteriormente apresentado7.

Vamos adotar a notação mais usual em textos sobre mecânica quântica: a
notação de Dirac. Esta notação é bastante conveniente quando se trabalha em
um espaço vetorial complexo, V, munido de produto escalar hermitiano. Os
vetores são denotados por |ψ〉, e usualmente referidos como kets. Todo espaço
vetorial possui seu dual , formado pelos funcionais f : V → C, lineares[4]. O
dual, denotado V∗, é também um espaço vetorial sobre C. Se dimV = n, então
dimV∗ = n e, portanto, V e V∗ são isomorfos. Mas apenas quando V é munido
de um produto escalar (hermitiano, quando o espaço é complexo) é que existe
um isomorfismo canônico. Para entender este resultado, basta lembrar que
dado um vetor |v〉 e uma base arbitrária {|ui〉} para V, o problema de obter o

4“We choose to examine a phenomenon which is impossible, absolutely impossible, to
explain in any classical way, and which has in it the heart of quantum mechanics. In reality,
it contains the only mystery.”[2, p.1-1]

5A questão da indistinguibilidade é central na teoria quântica, mas só será abordada na
subsecção 1.4.3.

6Existem várias tentativas não convencionais de generalizar a teoria quântica para algo
não-linear. Ver, por exemplo, [3, cap.22].

7O apêndice A trata sobre espaços projetivos, e foi inclúıdo em benef́ıcio do leitor não
acostumado.



CAPÍTULO 1. EMARANHAMENTO E SUA CARACTERIZAÇÃO 4

coeficiente vi na decomposição |v〉 =
∑
j vj |uj〉 depende de todos os elementos

da base, ou seja, se conhecemos apenas o vetor |v〉 e o elemento |uj〉 da base,
não é posśıvel obter vj ; mas a situação muda de figura se V for dotado de
produto escalar, e fizermos a exigência de a base {|ui〉} ser ortogonal: neste
caso o coeficiente vj depende apenas do vetor |v〉 e do elemento da base |uj〉.

O funcional linear que associa a |v〉 o coeficiente vj de sua decomposição
é chamado o dual de |uj〉. Na notação de Dirac, este funcional é denotado
〈uj |. Funcionais lineares são chamados bras. O produto escalar (semi-linear na
primeira componente) (|φ〉 , |ψ〉) ganha a notação simplificada 〈φ | ψ〉, que é a
justificativa dos termos mnemônicos bra e ket : juntos, nesta ordem, eles fazem
um bra(c)ket .

Se A é um operador linear sobre V, a matriz que representa este operador
com respeito à base ortonormal8 {|ui〉} é (〈ui|A |uj〉)ij . Por este motivo, termos

como 〈φ|O |ψ〉 são geralmente referidos como elementos de matriz . Os testes,
discutidos anteriormentes, são associados a operadores hermitianos (i.e.: auto-
adjuntos) sobre o espaço de estados.

Um operador bastante importante é dado por |ψ〉 〈ψ|, o operador de projeção
ortogonal sobre (o espaço unidimensional gerado por) |ψ〉. Para qualquer base
{|ui〉}, vale a resolução da identidade 1 =

∑
j |uj〉 〈uj |.

1.2 Emaranhamento de Estados Puros

“What is entanglement?
There are many possible answers, maybe as
many as there are researchers in this field.”

Dagmar Bruß

Não é simples definir emaranhamento em palavras. Ao longo deste traba-
lho vários aspectos serão apresentados e enfatizados, tentando passar a maneira
como o autor entende o conceito. É certo que o emaranhamento é uma proprie-
dade de sistemas quânticos compostos, no sentido de possuir vários subsistemas.
Assim, pode haver emaranhamento entre dois átomos, entre dois spins, entre
a polarização de dois fótons, etc... Mais que isso, conforme a discussão sobre
sistemas quânticos (1.1.1), é sempre necessário definir aquilo que está sendo des-
crito quanticamente: pode parecer estranho falar em emaranhamento para um
único átomo, mas pode haver emaranhamento entre diferentes graus de liber-
dade de um mesmo átomo (e.g.: o momentum de um átomo pode se emaranhar
com seu spin pela interação com um campo magnético; de fato é essa a essência
do experimento de Stern-Gerlach). Salvo menção em contrário, não estaremos
preocupados com qual sistema f́ısico será descrito, e sim com a estrutura ma-
temática decorrente de tal descrição.

Esta secção se divide em duas. A 1.2.1 destinada a sistemas bipartites, onde
a decomposição de Schmidt é a ferramenta central e o caso de dois qubits o mais
conhecido (abordamos sua história e geometria em detalhes). A 1.2.2 se destina
a sistemas com mais de duas partes, e o caso de três qubits é apresentado em
detalhe.

8Salvo menção em contrário, o termo base será usado com o significado base ortonormal
ao longo deste trabalho.



CAPÍTULO 1. EMARANHAMENTO E SUA CARACTERIZAÇÃO 5

1.2.1 Sistemas Bipartites

O caso mais simples de sistema quântico onde pode haver emaranhamento é o
de um sistema bipartite. Por influência da Teoria da Informação, chamaremos
cada parte por um nome: Ana e Bernardo9. Se Ana consegue descrever a
sua parte do sistema por um estado puro |a〉, enquanto Bernardo descreve sua
parte por |b〉, temos uma descrição do sistema global por um estado puro, que
denotaremos |a, b〉. O Prinćıpio de Superposição implica que o espaço de estados
E para o sistema global é o produto tensorial dos espaços de estados das partes:
E = EA ⊗ EB . Uma maneira operacional de construir E é escolher bases {|ai〉}
de EA e {|bj〉} de EB e definir E como o espaço vetorial gerado pelos vetores
ortonormais {|ai, bj〉}. Com essa construção é imediato que a dimensão de E é
o produto das dimensões dos fatores EA e EB .

Estamos agora em condições de apresentar uma primeira definição de ema-
ranhamento. Seja E um espaço vetorial com estrutura de produto tensorial:
E = EA ⊗ EB . Um vetor |Ψ〉 ∈ E é dito fatorável se |Ψ〉 = |φA〉 ⊗ |φB〉. Se tal
decomposição não for posśıvel, |Ψ〉 é dito emaranhado10. Uma maneira mais
f́ısica de ver tal definição é dizer que um estado puro do sistema global é fatorável
quando cada parte pode ser descrita por um estado puro.

Qualquer intervenção realizada em apenas uma das partes é dita uma opera-
ção local . A justificativa para tal nomenclatura é que podemos pensar em casos
onde Ana e Bernardo estejam afastados espacialmente; mas é importante frisar
que isso não é uma exigência geral. Através de “canais clássicos” de comunicação
(telefone, correio eletrônico, publicação em jornal...), Ana e Bernardo podem
“combinar” uma seqüência de operações locais. Uma seqüência assim pode
envolver testes em uma das partes, com posterior manipulação da outra parte de
uma forma que dependa dos resultados de testes anteriores, novas manipulações
em ambas as partes... o que quer que seja, sem envolver um “canal quântico”,
ou seja, sem permitir a interação direta das partes, ou ainda a interação de
ambas com outros sistemas quânticos. Processos assim são chamados operações
locais com comunicação clássica, com a sigla em inglês LOCC. É uma premissa
geralmente aceita que LOCC não pode gerar emaranhamento. Para os estados
puros, que estamos discutindo, essa premissa é simples e clara: começando
por um estado puro fatorável, atuando por LOCC e exigindo um estado puro
final, este também será fatorável. Veremos, mais adiante, que LOCC pode sim
gerar correlações, mas de uma maneira que pode ser descrita classicamente.
Voltaremos a este tema na subsecção 1.3.3.

A Decomposição de Schmidt

Antes de discutirmos exemplos espećıficos, vamos apresentar uma ferramenta
essencial para o estudo do emaranhamento em estados puros de sistemas bipar-
tites: a decomposição de Schmidt .

Seja W um espaço vetorial com estrutura de produto tensorial: W = U⊗ V.
Sejam dimU = m e dimV = n, e, sem perda de generalidade, consideremos
m ≤ n. Para cada vetor unitário |Ψ〉 ∈ W existem bases ortonormais {|ui〉} de

9Nos textos de ĺıngua inglesa, os personagens usuais são Alice e Bob.
10Matematicamente também são usados os termos decompońıvel em lugar de fatorado, e

não-decompońıvel em lugar de emaranhado. Embora matematicamente precisos, não usaremos
tais termos aqui.
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U e {|vj〉} de V tais que

|Ψ〉 =

s∑
k=1

λk |uk〉 ⊗ |vk〉 , (1.1)

onde λk > 0,
∑
λ2
k = 1 e s ≤ m é o chamado número de Schmidt .

A primeira vista este resultado pode soar estranho: se o espaço W tem
dimensão mn, como escrever seus vetores com no máximo m coeficientes? É
importante notar que a decomposição de Schmidt começa pelo vetor |Ψ〉, e as
bases são escolhidas a partir dele. Genericamente, vetores distintos exigirão
bases de Schmidt distintas.

Três demonstrações diferentes da decomposição de Schmidt podem ser en-
contradas nas referências [1, 5, 6]. Os coeficientes λk são chamados coeficientes
de Schmidt e as bases {|ui〉} e {|vj〉} são bases de Schmidt associadas ao ve-
tor |Ψ〉. O número de Schmidt, s, que corresponde ao número de coeficientes
(não-nulos) necessários para descrever um estado puro, é uma forma de quan-
tificar o emaranhamento11[7] presente no estado puro |Ψ〉. Claramente, um
estado puro é fatorável se, e somente se, seu número de Schmidt é 1. Por outro
lado, o número de Schmidt de qualquer vetor de W está limitado superior-
mente por m, a dimensão da menor parte. Genericamente, a menos de escolhas
de fases, a decomposição de Schmidt (1.1) é única. As exceções, que aparecem
quando há igualdade entre dois ou mais coeficientes de Schmidt, são, porém, ca-
sos de particular importância (e.g.: o estado de Einstein-Podolski-Rosen-Bohm
(EPRB)[8, 9], que será discutido mais adiante).

Emaranhamento não pode ser criado nem destrúıdo por operações unitárias
locais. Operações unitárias locais podem levar qualquer base de Schmidt em
outra base ortonormal. Assim, as propriedades de emaranhamento para um
estado puro de um sistema bipartite estão inteiramente contidas no conjunto
dos seus coeficientes de Schmidt (chamado espectro de Schmidt). Uma ordem
parcial pode ser definida no conjunto dos vetores unitários de W, levando em
conta seus espectros de Schmidt. Para isso, vamos ordenar os coeficientes de
Schmidt em ordem decrescente, e definir:

Ψ � Φ⇔
r∑

k=1

λ2
k (Ψ) ≥

r∑
k=1

λ2
k (Φ) ,∀r. (1.2)

Se Ψ � Φ, então |Ψ〉 é menos emaranhado que |Φ〉, no sentido que LOCC podem
levar |Φ〉 a |Ψ〉. Em particular, estados fatoráveis são menos emaranhados (se-
gundo esta relação de ordem) que quaisquer outros estados. É importante frisar
que existem estados não comparáveis, como por exemplo aqueles que possuem

os seguintes espectros de Schmidt:
{

1√
2
, 1√

2

}
e
{√

3
2 ,

1
2
√

2
, 1

2
√

2

}
.

Dois Qubits: um pouco de história

O menor espaço vetorial que admite estrutura não-trivial de produto tensorial
tem dimensão 4: C4 ∼= C2⊗C2. Por influência da Teoria de Informação, tornou-
se usual designar um sistema quântico cujo espaço de estados é bidimensional

11Uma forma um tanto grosseira, pois semi-cont́ınua inferiormente. Critérios gerais para
quantificadores de emaranhamento serão apresentados e discutidos na subsecção 1.3.2.
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por qubit , corruptela de quantum bit , ou seja, o análogo quântico de um regis-
trador binário, a unidade básica de informação usualmente considerada. Para
mais detalhes, ver, por exemplo, a ref. [5]. Vamos adotar a notação usual para
qubits, onde o espaço de estados é gerado por {|0〉 , |1〉}. Assim, a base produto
para o espaço de dois qubits é dada por {|00〉 , |01〉 , |10〉 , |11〉}.

Mesmo com um espaço de estados razoavelmente simples, o emaranhamento
já se mostra importante neste sistema. Uma simplificação do estado utilizado
por Einstein, Podolski e Rosen, em seu famoso trabalho de 1935[8], foi discutido
por Bohm, em seu livro de mecânica quântica[9]. Na notação de qubits, este
estado é dado por

|EPRB〉 =
1√
2
{|01〉 − |10〉} . (1.3)

Com relação à ordem parcial (1.2), este estado é maximamente emaranhado.
Como o número de Schmidt para este sistema não pode ser superior a 2, segue
que a ordem parcial (1.2) é completa neste exemplo, i.e.: dados dois estados
|Ψ〉 e |Φ〉, ou Ψ � Φ, ou Φ � Ψ, e se as duas condições são verdadeiras, ambos
têm o mesmo espectro de Schmidt e portanto podem ser levados um ao outro
por operações locais (unitárias, nesse caso).

Desde os primeiros tempos da teoria quântica, vários f́ısicos importantes
(Einstein, Schrödinger e de Broglie, para citar poucos) acreditavam que o caráter
probabiĺıstico intŕınseco da teoria deveria apenas refletir a nossa falta de conhe-
cimento sobre a real situação. Deveria haver outra descrição mais profunda da
situação f́ısica, e esta deveria ser determińıstica. Repetiria-se a relação entre a
mecânica clássica, determińıstica, e a mecânica estat́ıstica, naturalmente pro-
babiĺıstica, mas onde as probabilidades surgem como efeito da impossibilidade
(prática e mesmo teórica, mesmo não havendo nada como relações de incerteza)
de se descrever com precisão arbitrária todos os graus de liberdade de um sistema
macroscópico.

Logo nos primeiros tempos, von Neumann apresentou uma demonstração
da impossibilidade de se complementar a descrição de um estado quântico com
as chamadas variáveis escondidas (em inglês, hidden variables)[10]. Mas em
1952, Bohm apresentou uma maneira bastante natural de incluir variáveis es-
condidas12 na descrição de sistemas quânticos que possuem análogo clássico[11].
Mais uma década se passou até Bell apontar uma hipótese tácita da demons-
tração de von Neumann, que invalida sua conclusão[12].

O mesmo John Bell inaugurou outro caminho[13]. Ao invés de procurar
contradições com outros aspectos teóricos, Bell buscou estabelecer condições
que deveriam ser satisfeitas pela estat́ıstica de resultados, para que estes pudes-
sem ser explicados por uma teoria de variáveis “escondidas” que obedecessem
condições que ficaram conhecidas como realismo local . Surgem então as desi-
gualdades de Bell, que ao longo dos anos ganharam várias versões (e.g.: ref.
[14]). Há toda uma linha de pesquisa relacionada a definir quais tipos de teorias
de variáveis escondidas são exclúıdas por diferentes resultados experimentais,
mas não pretendemos prosseguir por esse tema.

12John Bell, um admirador do trabalho de David Bohm, sempre se opôs à denominação
variáveis escondidas, pois são justamente elas que se manifestam experimentalmente a cada
teste (segundo esta interpretação não-canônica da mecânica quântica).
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Dois Qubits: um pouco de geometria

Vamos adotar um ponto de vista um pouco mais geométrico neste trecho, mas
vamos evitar o jargão técnico, em benef́ıcio do leitor. A referência básica é o
artigo de Brody e Hughstone[15], que faz um apanhado da chamada Mecânica
Quântica Geométrica13.

Conforme discutido em 1.1.2, devemos trabalhar na projetivização do espaço
de estados, visto só considerarmos estados normalizados e fases globais serem
irrelevantes. Para um qubit devemos trabalhar na projetivização de C2, usual-
mente denotado P1 (definições e detalhes no apêndice A). Esta variedade tem
dimensão complexa 1 e é homeomorfa à superf́ıcie esférica de dimensão real
2, S2. É posśıvel enxergar isto se usamos a seguinte parametrização para os
estados puros de um qubit

|ψ (θ, φ)〉 = cos
θ

2
|0〉+ eiφ sen

θ

2
|1〉 , (1.4)

e em mecânica quântica é comum chamar esta esfera de estados puros de esfera
de Bloch. Já para o espaço de dois qubits, temos o vetorial C4, com projetivo P3,
uma variedade de dimensão complexa 3, que corresponde a dimensão real 6. Os
estados fatoráveis de dois qubits estão em correspondência biuńıvoca com pares
de estados de um qubit, portanto a variedade de estados fatoráveis corresponde
a um produto cartesiano P1 × P1 ⊂ P3. De fato, a construção de produtos
cartesianos de projetivos e a sua imersão em projetivos de dimensão maior é um
resultado clássico da geometria algébrica, conhecido como Produto de Segre[16,
17]. Os estados fatoráveis constituem uma subvariedade de dimensão complexa
2, e, portanto, codimensão 1, no conjunto de todos os estados puros. Uma
conseqüência disso é que, com respeito a qualquer medida regular, o conjunto
de estados fatoráveis tem medida nula e fatorabilidade é uma propriedade rara
em estados puros de sistemas bipartites. Dito de outra forma, se escolhermos
ao acaso um estado puro de dois qubits, este estado será emaranhado com
probabilidade14 1! É hora então de tentarmos quantificar o emaranhamento de
sistemas bipartites, em especial de dois qubits.

Medidas entrópicas de emaranhamento

Desde o século XIX é comum buscar-se entropias para quantificar a desordem
de um sistema. Como será discutido mais adiante, uma das maneiras do emara-
nhamento se manifestar é em termos da desordem das partes. No contexto de
estados puros, vamos apenas definir uma medida (no sentido de quantificação)
entrópica de emaranhamento a partir do espectro de Schmidt {λi} do estado
|Ψ〉. Como já vimos na definição do ordenamento (1.2), são os quadrados desses
coeficientes que são considerados. De fato, como são números positivos e de
soma 1, podemos dar uma interpretação probabiĺıstica a estes números. Vamos

13Não se deve confundir Mecânica Quântica Geométrica (Geometric Quantum Mecha-
nics) com Quantização Geométrica (Geometric Quantization). Enquanto a primeira parte
do espaço de estados, usual da mecânica quântica, a segunda inicia pelo espaço de fase, da
mecânica clássica, com sua estrutura simplética.

14O leitor deve lembrar que probabilidade zero não significa que um evento seja imposśıvel.
Um exemplo é a probabilidade de obter um dado número real em um sorteio honesto no
intervalo [0, 1].
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usar então como medida entrópica

E (Ψ) = −
∑
i

λ2
i log2 λ

2
i . (1.5)

Esta expressão é essencialmente a entropia de Boltzmann para a distribuição de
probabilidades

{
λ2
i

}
, com o logaritmo calculado na base 2. Esta escolha pode ser

vista de duas formas15: ou como influência da teoria da informação, onde todos
os logaritmos são calculados nesta base; ou por efeito de normalização, visto
que o estado |EPRB〉 tem E (EPRB) = 1. De fato, a definição termodinâmica
de entropia dá a esta a dimensão de energia. Boltzmann, em sua derivação
estat́ıstica, usou a constante que hoje tem seu nome para fazer a ligação entre
os dois conceitos. Nas teorias de informação e de probabilidades, porém, é mais
natural considerar entropias como grandezas adimensionais. A definição aqui dá
ao estado de Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm uma unidade de emaranhamento,
e muitas vezes esta unidade é definida como um ebit , do inglês entanglement
bit .

Quantificações de emaranhamento são desejadas por dois principais motivos:
primeiro para responder à questão se um estado tem mais emaranhamento que
outro; segundo porque as aplicações práticas do emaranhamento vêem essa gran-
deza como um recurso (do inglês, resource) a ser utilizado, onde cada aplicação
precisaria de uma determinada quantidade deste recurso16. Para essa segunda
motivação, pode ser mais interessante definir outras maneiras de quantificar,
mais diretamente ligadas à aplicação que se queira dar ao emaranhamento. Já
para a questão do ordenamento, temos uma situação delicada. Como vimos, o
conceito mais natural de ordem, que leva em conta todo o espectro de Schmidt,
leva a um ordenamento parcial, com estados que não podem ser comparados.
Essa medida entrópica vai associar a cada estado um número, implicando as-
sim um ordenamento total. De certa forma, tornamos comparável o que era
originalmente incomparável, o que traz sempre riscos. Voltaremos ao tema de
medidas entrópicas quando discutirmos os chamados estados mistos.

Sistemas com mais Dimensões

Enquanto trabalhamos com estados puros de sistemas bipartites, a decom-
posição de Schmidt nos diz que, efetivamente, só precisamos considerar dois
espaços de mesma dimensão. Em termos geométricos, temos novamente um
produto de Segre. Se cada parte for um espaço vetorial de dimensão m + 1,
os estados fatoráveis corresponderão a Pm × Pm ⊂ Pm2+2m, que mostra que a
co-dimensão da variedade dos estados fatoráveis cresce como m2; ou seja, para
dimensões maiores, fatorabilidade (de estados puros) é ainda mais rara que para
dois qubits.

Para m ≥ 2, a ordem apresentada na expressão (1.2) é parcial. Porém, sem-
pre que tivermos dimensão finita, existe o conceito de “(a classe de equivalência

15Com essa escolha, e a interpretação da teoria da informação, esta é a chamada entropia
de Shannon. Para uma excelente introdução a este aspecto da entropia, veja ref. [5, cap. 11].
Para uma introdução mais pedestre, ref. [34].

16Vale pensar na analogia com o combust́ıvel de um automóvel, onde para cada viagem
precisa-se de uma quantidade definida de combust́ıvel.
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do) estado mais emaranhado” para aquele espaço. Este é dado por

|Ψ〉 =
1√
m+ 1

m∑
i=0

|i〉A ⊗ |i〉B , (1.6)

já escrito em sua decomposição de Schmidt, que apresenta o maior número
posśıvel de termos, e todos com o mesmo coeficente17.

Um caso particular interessante é para m = 3, caso em que podemos consi-
derar que Ana e Bernardo compartilham dois pares de qubits18. O estado com
máximo de emaranhamento é

|Ψ〉 =
1

2
{|0A0B〉+ |1A1B〉+ |2A2B〉+ |3A3B〉} , (1.7)

e pela quantificação (1.5) possui 2 ebits de emaranhamento. De fato, o estado
(1.7) corresponde a considerar cada um dos dois pares maximamente emara-
nhado, portanto dois pares, cada qual com 1 ebit . Mais explicitamente:

|Ψ〉 ≡
{

1√
2

(|0A0B〉+ |1A1B〉)
}
⊗
{

1√
2

(|0A0B〉+ |1A1B〉)
}
, (1.8)

onde o produto tensorial explicitado é feito em cada parte (ou seja, o espaço de
estados de cada parte - com dimensão 4 - é visto como produto de dois qubits).
Este resultado tem generalização imediata para os casos onde os espaços de
estados de Ana e Bernardo possuem dimensão 2n, e seu estado maximamente
emaranhado possui n ebits de emaranhamento.

1.2.2 Sistemas Multipartites

Para sistemas com mais que duas partes, o problema torna-se ainda mais deli-
cado. Uma primeira questão é que pode haver emaranhamento entre algumas
partes, deixando outras de lado. Por exemplo, para três qubits, podemos ter
um par EPRB entre os dois primeiros, fatorado do terceiro. É claro que há
emaranhamento em um tal estado, mas este não é considerado um emaranha-
mento genúıno de três partes, visto que uma delas está fatorada. Portanto, uma
primeira questão para um sistema de n partes é definir quando um estado tem
emaranhamento entre todas as partes. A outra, mais dif́ıcil, é caracterizar este
emaranhamento.

Nesta secção vamos dar especial atenção ao caso de três qubits, pois ele
representa um bom modelo de como a complexidade do problema cresce, e de
como a quantificação se torna delicada. Ao final da secção comentaremos alguns
resultados conhecidos para mais que três qubits, bem como para sistemas de
dimensão maior.

Três Qubits: Abordagem Geométrica

Para três qubits, o espaço de estados é isomorfo a C8, com projetivo P7. Uma
subvariedade importante é a dos estados completamente fatorados, dada por

17Vale comparar com probabilidades: para um espaço amostral finito, a distribuição de
probabilidade que contém menos informação é aquela que dá probabilidades iguais a todos
os posśıveis eventos.

18A noção de compartilhar pares de qubits sempre significa que cada parte possui um
membro de cada par.
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um produto de Segre de três fatores: P1 × P1 × P1 ⊂ P7, que é uma subvarie-
dade de dimensão complexa 3, e codimensão 4. Temos ainda três subvariedades
(mutuamente) homeomorfas que representam estados com uma parte fatorada
do outro par. Geometricamente elas são descritas por P3 × P1 ⊂ P7, variedades
de dimensão complexa 4 e codimensão 3. Um interessante resultado é que a
intersecção de quaisquer duas dessas é a variedade dos estados completamente
fatorados. Por fim, qualquer estado que não faz parte de nenhuma das sub-
variedades já descritas apresenta emaranhamento genúıno entre as três partes.
Novamente, o conjunto dos estados emaranhandos é um aberto denso do con-
junto de todos os estados puros, mostrando que o emaranhamento genúıno é
uma propriedade genérica dos estados puros de três qubits. Esse resultado se
generaliza para qualquer sistema multipartite.

Um resultado recente e interessante[18] é que, para três qubits em um estado
puro genérico, basta conhecer os resultados de testes envolvendo pares de qubits
para conhecer unicamente o estado do sistema. Na secção 1.3 poderemos discutir
este resultado com mais detalhes, usando o conceito de estado misto e na 1.4
apresentar uma “receita” prática para realizar esta tarefa.

Três Qubits: Estados W e GHZ

Um resultado importante, talvez não-intuitivo, e que mostra a riqueza e com-
plexidade do conceito de emaranhamento multipartite foi apresentado por Dür,
Vidal e Cirac[19]. Neste trabalho, os autores mostram que, para três qubits,
existem dois estados puros totalmente distintos, no sentido que nenhum deles
pode ser levado ao outro por LOCC. De fato, ambos são maximamente emara-
nhados, no sentido de emaranhamento genúıno de três partes, mas com aspectos
muito diferentes de emaranhamento. Exemplos destes estados são dados por

|GHZ〉 =
1√
2
{|000〉+ |111〉} , (1.9a)

|W 〉 =
1√
3
{|001〉+ |010〉+ |100〉} , (1.9b)

onde o primeiro (1.9a) é uma generalização do estado |EPRB〉 para três part́ıcu-
las, e já era utilizado nas discussões entre realismo local e mecânica quântica[20].
Uma caracteŕıstica importante do estado |GHZ〉 é que, se um dos qubits for
medido, os outros dois têm seus estados determinados. Por outro lado, se um
qubit for perdido, o estado do par restante não apresenta emaranhamento. Já o
estado |W 〉 é um caso particular de um exemplo apresentado na ref. [21]. Uma
caracteŕıstica importante desse estado é ele “maximizar o emaranhamento de
pares”, em um sentido que ainda será feito preciso na 1.3.5.

Uma conseqüência imediata desse resultado é que não se deve buscar uma
maneira única de quantificar o emaranhamento genúıno tripartite. Há mais de
uma forma de emaranhamento genúıno tripartite! Há alguma discussão sobre
a existência de hierarquia entre os dois tipos de emaranhamento[35], mas não
abordaremos este tópico.

Mais Qubits

Do ponto de vista geométrico, quanto mais partes forem inclúıdas, mais raro será
um estado puro totalmente fatorado, e maior será a rede de possibilidades de
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emaranhamentos de algumas partes. Para quatro qubits, por exemplo, além de
fatoração total e de emaranhamento genúıno, podemos ter um trio emaranhado
e fatorado do qubit restante, bem como um ou dois pares emaranhados, mas
fatorados do restante. Não vamos escrever tudo isso como produtos de Segre,
mas isso poderia ser feito sem dificuldade.

Um recente resultado[22] mostra que, quando se tratam de quatro qubits,
são posśıveis nove famı́lias distintas de “emaranhamento” para estados puros.
As aspas se devem ao fato que as classes constrúıdas por esses autores incluem
casos de emaranhamento não-genúıno.

Sistemas com mais Dimensões

Os diversos aspectos discutidos para mais qubits também se generalizam para
sistemas de mais dimensões. Novamente, quanto mais dimensões, mais “espaço”
está dispońıvel para o emaranhamento. Apenas como um exemplo, para três
qutrits (sistemas com espaços de estado de dimensão complexa 3), teremos um
espaço de estados de dimensão 33 = 27, com projetivo P26. Os estados comple-
tamente fatorados formam uma subvariedade homeomorfa a P2 × P2 × P2, de
dimensão complexa 6, enquanto estados com emaranhamento bipartite, fatora-
dos da outra parte, formam subvariedades homeomorfas a P8×P2, de dimensão
complexa 10, e portanto codimensão 16. Todos os demais estados apresentam
(alguma forma de) emaranhamento genúıno. Não há, para conhecimento deste
autor, uma classificação dos diferentes emaranhamentos genúınos para este ou
outros sistemas mais “complicados”.

1.3 Emaranhamento de Estados Mistos

Como dito anteriormente, o problema do emaranhamento se torna ainda mais
rico para estados mistos. Uma nova definição de emaranhamento se faz ne-
cessária, visto que correlações implicam não-fatorabilidade, mas correlações são
parte essencial também da f́ısica clássica. O emaranhamento é então definido
como uma correlação não-clássica, ou, em certo sentido, uma correlação “mais
forte” que a clássica. Para prosseguir nesta discussão será necessário definir os
estados mistos, ou misturas estat́ısticas. É o que fazemos na subsecção 1.3.1.
Em seguida, na subsecção 1.3.2, poderemos definir estados separáveis (estados
quânticos cujas correlações podem ser descritas classicamente), e, em oposição
a estes, os estados emaranhados. Retomamos o problema da quantificação do
emaranhamento, mas agora no contexto mais geral de estados mistos. Exemplos
importantes de quantificações são apresentados na 1.3.3. Naturalmente, é no
caso mais simples de sistemas bipartites que mais resultados são conhecidos.
Vamos discutir alguns deles na subsecção 1.3.4. A secção se encerra com mais
alguns resultados sobre sistemas multipartites.

1.3.1 Estados Mistos

Estados Mistos via Projetores

Estados puros descrevem o melhor conhecimento que se pode ter de um sistema
quântico. Na secção 1.1, estados puros foram tratados como vetores do espaço de
estados, onde a multiplicação por um escalar não-nulo não apresentava qualquer
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efeito senśıvel pelos testes. Essa foi a justificativa para passarmos ao projetivo
Pn−1 em vez de permanecermos no vetorial Cn. A mesma justificativa pode ser
usada para dizermos que o que caracteriza o estado puro não é o vetor |ψ〉, e sim
o subespaço vetorial que ele gera. Assim, ao invés do vetor |ψ〉, podemos usar
o projetor |ψ〉 〈ψ| para descrever um estado puro. Uma grande vantagem é que
o tratamento por projetores nos permite tratar também dos estados não-puros,
ou seja, estados sobre os quais não possúımos o conhecimento mais completo
posśıvel.

Uma maneira de descrever estados mistos é simplesmente considerar uma
mistura estat́ıstica de estados puros. Ou seja, o sistema quântico que se quer
descrever pode ser representado por algum estado puro |ψi〉 〈ψi|, com respectivas
probabilidades19 pi. Neste caso, o estado do sistema deve ser considerado como
a combinação convexa dos operadores |ψi〉 〈ψi|, dada pelas probabilidades pi:

ρ =
∑
i

pi |ψi〉 〈ψi| . (1.10)

O operador ρ é chamado operador estat́ıstico, ou operador densidade. A es-
tat́ıstica dos resultados de qualquer teste quântico realizado está descrita pelo
operador ρ. Por exemplo, o valor esperado de um teste descrito pelo operador
A será dado por

〈A〉 = Tr (ρA) . (1.11)

Como os testes são nossa fonte única de informação sobre o estado de um sis-
tema, o operador estat́ıstico representa a descrição mais completa que se pode
dar para um estado. Isso inclui, como caso particular, os estados puros, carac-
terizados por ter p1 = 1, caso único em que ρ é um projetor.

Um fato importante é que, se o estado do sistema não for puro, a decom-
posição apresentada no lado direito da equação (1.10) não é única. Ou seja,
um mesmo operador estat́ıstico pode ser descrito de diversas formas como um
ensemble de estados puros. A menos que tenhamos alguma informação adicio-
nal sobre a preparação do estado, não há maneira f́ısica de discriminar entre
essas possibilidades. Segredos podem ser escondidos em diversas formas de pre-
paração que levem a um mesmo estado. Os primeiros protocolos de criptografia
quântica se utilizam disso[23].

Como os operadores estat́ısticos foram definidos aqui como combinações con-
vexas de projetores, segue imediatamente que tais operadores são hermitianos,
positivos semi-definidos (no sentido que 〈ψ| ρ |ψ〉 ≥ 0 para todo |ψ〉) e de traço
1. Estes são os objetos que queremos estudar agora.

Estados como Funcionais Lineares

Um outro referencial teórico pode ser adotado para descrever os estados da
mecânica quântica20. Faremos aqui uma apresentação superficial, por se tratar
de uma maneira complementar de pensar os estados. Para mais detalhes, o
leitor pode consultar a ref. [24].

19Ou seja, os números pi são não-negativos e
∑
pi = 1.

20Este tópico não é essencial para a leitura do restante da Tese, mas na opinião do autor, é
uma maneira ao mesmo tempo elegante e natural de se pensar o papel dos estados em mecânica
quântica. Em resumo, se o leitor não achar esse tópico agradável, deve saltá-lo; ele foi aqui
inclúıdo e mantido, em especial, pensando nos leitores que não conhecem tal formalismo.
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Neste contexto, os primeiros objetos a serem definidos são os observáveis.
Tais objetos formam uma álgebra, no sentido matemático da palavra, i.e.: um
espaço vetorial dotado da estrutura adicional de uma multiplicação bilinear,
associativa e com unidade. Denotaremos esta álgebra por A. O corpo sobre o
qual se trabalha em mecânica quântica é o corpo complexo, C, e vamos definir
uma conjugação em A. A conjugação é um mapa ∗ : A → A tal que:

1. (ab)
∗

= b∗a∗,

2. (a + b)
∗

= a∗ + b∗,

3. (αa)
∗

= α∗a∗, e

4. a∗∗ = a,

para todo a,b ∈ A e α ∈ C, e α∗ denota o complexo conjugado (usual) de α.
Uma álgebra dotada de uma conjugação é chamada uma álgebra ∗.

A estrutura de espaço vetorial, por si só, não permite que conceitos to-
pológicos como continuidade e convergência sejam adotados. Para isso é preciso
ter estruturas adicionais, como, por exemplo, uma norma. Com a norma vem o
conceito de distância, e podemos adotar a topologia métrica. Um espaço vetorial
com norma, com a propriedade que toda seqüência de Cauchy é convergente21,
é chamado um espaço de Banach. De uma maneira relaxada, podemos dizer
que espaços de Banach são os espaços vetoriais onde faz sentido o conceito de
vizinhança, e ainda, onde se tomamos elementos que se tornam arbitrariamente
próximos, temos uma seqüência convergente (para um elemento do espaço).

Uma álgebra C∗ é ao mesmo tempo uma álgebra ∗ e um espaço de Banach,
com as seguintes relações de compatibilidade entre a parte algébrica e a parte
topológica:

1. ‖ab‖ ≤ ‖a‖ ‖b‖,

2. ‖a∗‖ = ‖a‖,

3. ‖aa∗‖ = ‖a‖ ‖a∗‖,

4. ‖1‖ = 1,

onde 1 é a unidade de A e ‖·‖ é a notação usual para norma. Estas proprie-
dades são importantes para garantir que a multiplicação e a conjugação sejam
cont́ınuas.

Como a álgebra C∗ dos observáveis é naturalmente um espaço vetorial, po-
demos definir funcionais lineares A → C. Um funcional f é dito positivo se,
e somente se, f (aa∗) ≥ 0 para todo a ∈ A. Um estado é definido como um
funcional positivo sobre a álgebra dos observáveis tal que f (1) = 1. Com essa
definição, f (a) é dito o valor esperado do observável a no estado f .

Embora reconhecidamente mais abstrata que a definição de estados traba-
lhada anteriormente, esta agora apresentada tem o mérito de por os conceitos
em uma ordem bastante peculiar e natural: primeiro vêm os observáveis, e esta-
dos são maneiras de relacionar os observáveis com os valores esperados quando
medições são realizadas. Deve-se notar que é também assim que se trabalha,

21Espaços topológicos tais que toda seqüência de Cauchy é convergente são chamados com-
pletos.
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de maneira mais rigorosa, em mecânica estat́ıstica: os observáveis são funções
sobre o espaço de fase, e os estados são funcionais sobre os observáveis, que po-
dem ser relacionados a medidas de probabilidade sobre o espaço de fase. Neste
sentido, a “única” diferença entre mecânica estat́ıstica e mecânica quântica está
em suas álgebras de observáveis: enquanto na primeira tem-se uma álgebra
comutativa sobre os reais, na segunda temos uma álgebra C∗ não-comutativa
sobre os complexos.

A ligação entre as duas definições apresentadas segue da constatação que,
se os observáveis forem dados por matrizes n × n, então cada matriz n × n
positiva (semi-definida), ρ, define um estado dado por a 7→ Tr (ρa), que deve
ser comparada à eq. (1.11).

Com essa nova definição, segue que combinações convexas de estados também
são estados, e portanto o conjunto dos estados é um conjunto convexo. Os pontos
extremais deste conjunto, aqueles que não podem ser escritos como combinação
convexa de outros elementos, são os estados puros, e esta caracterização coincide
com a noção anteriormente apresentada de estados puros.

Emaranhamento e Estados Reduzidos

Uma questão natural para um sistema de muitas partes é definir o estado de uma
parte. Ou seja, descrever o resultado de todos os posśıveis testes locais realizados
sobre uma das partes. Vamos tratar desta questão usando sistemas bipartites,
mas, neste caso, sem perder generalidade, pois sempre podemos considerar a
parte que nos interessa como uma parte e todas as demais como a outra. Neste
contexto, denotaremos a parte de nosso interesse por S (de sistema) e a outra
parte por E (de entorno22).

Supondo que o sistema global seja descrito por um estado puro, a decom-
posição de Schmidt pode ser adotada para escrevermos

|Ψ〉 =
∑
i

λi |ψi〉S ⊗ |εi〉E . (1.12)

O projetor |Ψ〉 〈Ψ| pode também ser usado para descrever este estado. Testes
locais serão dados por operadores da forma A = AS ⊗ 1E . O valor esperado
destes testes será dado por

〈A〉 = Tr (|Ψ〉 〈Ψ|A) = 〈Ψ|A |Ψ〉 =
∑
i

λ2
i 〈ψi|AS |ψi〉

= Tr

{(∑
i

|ψi〉λ2
i 〈ψi|

)
AS

}
, (1.13)

assim, o estado reduzido será descrito pelo operador

ρS =
∑
i

|ψi〉λ2
i 〈ψi| , (1.14)

que está relacionado com ρ = |Ψ〉 〈Ψ| pela operação chamada traço parcial
(no subsistema E), que leva operadores sobre ES ⊗ EE em operadores sobre
ES . O operador ρS contém toda a informação local do sistema S, e nenhuma
informação sobre suas correlações com as demais partes do sistema composto.

22Do inglês, environment.
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É importante notar a importância do espectro de Schmidt na eq. (1.14). O
espectro do operador ρS é

{
λ2
i

}
. Deve-se notar então que, para um sistema

bipartite com estado global puro23, os dois estados locais possuem espectros
idênticos24, e esses espectros refletem diretamente o emaranhamento entre as
partes. Portanto, se temos um estado global puro, a informação sobre o ema-
ranhamento está dispońıvel nas partes, e quanto mais emaranhados estiverem
os subsistemas, mais misturados serão seus estados reduzidos, num sentido que
será feito preciso mais adiante.

Como a operação do traço parcial é linear, o argumento acima, que empregou
a decomposição de Schmidt, pode imediatamente ser generalizado para estados
mistos, com o traço parcial sendo o caminho para passar do estado do sistema
global para o estado (parcial) de cada subsistema. É importante notar que, para
estados mistos, o conhecimento dos estados parciais não determina o estado glo-
bal. Agora podemos tornar um pouco mais preciso o interessante resultado de
Linden, Popescu e Wootters[18], já apresentado na 1.2.2: para três qubits em
estado puro |Ψ〉, a menos de um conjunto de medida nula, o conhecimento dos
operadores reduzidos ρAB , ρAC e ρBC é suficiente para determinar |Ψ〉. É claro
que este resultado depende da hipótese de estado global puro. Também é im-
portante enfatizar que não seria suficiente, por exemplo, conhecer apenas os
estados individuais ρA, ρB e ρC ; ou seja, é necessário também ter informação
sobre as correlações, e para este caso, as correlações de pares são suficientes.
Diósi mostra[25] ainda que, genericamente, dois pares são suficientes neste pro-
blema. Linden e Wootters discutem no caso mais geral, quanta informação sobre
as partes é suficiente para determinar um estado global (puro)[26]. Voltaremos
a esse tema mais adiante.

Ordenamento de Estados Mistos e Medidas Entrópicas

Uma vez que o conceito geral de estado traz consigo a idéia de mistura estat́ıstica
de estados puros, torna-se natural querer comparar dois estados: qual é “mais
misturado”? Um fato que dificulta responder esta questão é que, para qual-
quer estado não-extremal (i.e.: estado não-puro), existem infinitas maneiras
equivalentes de escrevê-lo como combinação convexa de extremais25.

O conceito mais natural de ordenamento de estados (ver ref. [27]) deve, ao
lado da discussão anterior sobre estados reduzidos e decomposição de Schmidt,
esclarecer a relação de ordem apresentada em (1.2). Para introduzir este con-
ceito, primeiramente notamos que, se há uma transformação unitária U tal que
ρ′ = UρU†, então ρ e ρ′ são “igualmente misturados”. Ou seja, mudam quais
os estados puros que são utilizados para descrever um ou outro estado, mas
a forma como eles são misturados é idêntica. Temos portanto uma relação de
equivalência e agora queremos definir uma relação de ordem entre as classes de
equivalência (i.e.: no quociente).

Vamos definir a relação de ordem da seguinte maneira: ρ′ será mais mis-
turado que ρ se existirem operadores unitários Uk, e coeficientes µk ≥ 0, com

23É fundamental a hipótese de estado global puro, e essa hipótese não pode ser testada
localmente.

24Com a posśıvel exceção do autovalor nulo.
25Geometricamente podemos entender este resultado com um exemplo: por cada ponto

interior de um disco passam infinitas cordas.
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∑
k µk = 1, tais que se possa escrever

ρ′ =
∑
k

µkUkρU
†
k. (1.15)

Para interpretar esta definição vamos primeiro notar que, por construção , todos
os estados são mais misturados que estados puros. Portanto, a definição (1.15)
diz que, dado um estado definido por seu operador densidade ρ, primeiro deve-
mos obter todos os estados equivalentes a ρ. Serão mais misturados que ρ todos
aqueles que podem ser obtidos como combinação convexa dos diversos UρU†,
ou seja, todos os estados que podem ser descritos como misturas de estados tão
misturados quanto ρ.

Pela definição (1.15), a relação de ordem dos estados depende somente do
espectro de seu operador densidade (computadas as multiplicidades e ignorado
o posśıvel autovalor nulo). Dois operadores com mesmo espectro são igualmente
misturados. Uma vez colocados em ordem decrescente os autovalores ri de ρ e
r′j de ρ′, a relação de ordem (1.15) também se escreve como ρ′ é mais misturado
que ρ se, e somente se,

k∑
i=0

r′i ≤
k∑
i=0

ri,∀k, (1.16)

que deve ser comparada com a relação (1.2), tendo em mente a ligação entre
o estado parcial e a decomposição de Schmidt de um estado global (bipartite)
puro.

Há um resultado muito interessante que relaciona este ordenamento a funções
convexas26. Se uma função é definida usando séries de potências, ela pode ser
estendida a operadores. Para o caso de operadores diagonalizáveis, o operador
f (A) tem os mesmos autovetores que A, e os autovalores são f (ai), com ai os
autovalores de A. Temos então o seguinte

Teorema 1 O estado ρ′ é mais misturado que ρ se, e somente se, para toda
função convexa k, Tr {k (ρ′)} ≤ Tr {k (ρ)}.

Demonstração para esse resultado é dada na ref. [27, 2.1.15].
Para buscar quantificar desordem é natural o uso de entropias. Uma das

exigências feitas sobre entropias é a convexidade27. O teorema aqui citado diz
que um estado ρ′ é mais misturado que ρ se todas as (boas) entropias que se
possam utilizar concordem em dizer isto. Novamente, o cerne da questão é o
fato que o ordenamento aqui proposto não é total. Existem estados para os
quais não se pode dizer que um seja mais misturado que outro. Novamente, um
bom exemplo são os estados dados por 1

2
1
2

0

 e

 3
4

1
8

1
8

 . (1.17)

26Uma função f : D → R é dita convexa se seu domı́nio D for um conjunto convexo e, para
x, y ∈ D e λ ∈ [0, 1], valer f (λx+ (1− λ) y) ≤ λf (x) + (1− λ) f (y). Para o caso de funções
diferenciáveis, isso coincide com a segunda derivada ser não-negativa em todo D. Há alguma
variação de sinal nas definições entre textos distintos. Estamos adotando a mesma definição
da ref. [27].

27Novamente, cuidado deve ser tomado com a questão do sinal na definição de funções
convexas.
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Por sua vez, como uma entropia de um estado é um número real, está-se im-
pondo um ordenamento ao escolher uma entropia. A analogia mais natural é
com projeções: ao escolher uma entropia estamos projetando um conjunto mul-
tidimensional sobre uma reta, e com isso perdemos vários de seus detalhes. O
teorema (na sua parte somente se) diz que, no que concerne o ordenamento, se
conhecermos todas as posśıveis projeções, não perdemos nenhum “detalhe”, ou
seja, conseguimos um espécie de reconstrução tomográfica do conjunto multidi-
mensional.

1.3.2 Sistemas Bipartites

Estados Separáveis

Já descrevemos como estados mistos podem ser obtidos como misturas es-
tat́ısticas de estados puros, e como estados puros podem ser obtidos a partir
de testes quânticos. Vamos agora voltar a contexto de sistemas bipartites (Ana
e Bernardo) e nos perguntar: quais estados Ana e Bernardo podem preparar
usando testes locais e misturas estat́ısticas.

Se Ana e Bernardo procedem testes locais, um estado puro fatorado |α, β〉 é
preparado. Por operações unitárias locais, qualquer estado puro fatorado pode
ser preparado a partir destes, ou seja, existem procedimentos espećıficos que
podem ser usados para que Ana e Bernardo obtenham qualquer estado puro
fatorado. Se dispusermos de algum sistema honesto de sorteios, podemos criar
um protocolo onde os estados |αi, βi〉 sejam preparados com probabilidades pi,
ou seja, qualquer estado que pode ser escrito na forma

ρAB =
∑
i

pi |αi, βi〉 〈αi, βi| , (1.18)

com pi ≥ 0 e
∑
i pi = 1, pode ser criado por Ana e Bernardo apenas com

operações locais e comunicação clássica28. Os estados assim preparados, em
geral, exibem correlações, ou seja, os resultados de testes locais realizados por
Ana estarão correlacionados a resultados de testes locais realizados por Bernado.
Mas essa correlação é clássica. Por isso, Werner classificou estes estados como
classicamente correlacionados[28], mais uma vez no contexto de discutir quando
resultados podem ser descritos por teorias de variáveis escondidas locais. Com
o tempo, o adjetivo que se tornou mais usual para estes estados é separável , no
sentido que podem ser obtidos agindo separadamente nas partes.

A pergunta natural então é: existem estados que não possam ser preparados
desta forma por Ana e Bernardo? Ou seja, existem estados que não podem ser
escritos na forma (1.18)? A resposta, naturalmente, é sim. Como já vimos, es-
tados puros não podem ser obtidos como combinação convexa de outros estados
puros (ou seja, eles são pontos extremais do conjunto de estados), e, como sa-
bemos que existem estados puros não-fatoráveis, estes são exemplos de estados
não-separáveis. O outro nome natural para estados não-separáveis é estados
emaranhados. Dessa forma definimos emaranhamento para estados mistos.

28A comunicação clássica é necessária pois tanto Ana quanto Bernardo precisam ser comu-
nicados sobre o resultado do sorteio.
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Critérios para Separabilidade

Agora que já sabemos o que significa um estado misto ser emaranhado, a per-
gunta seguinte é como saber se um estado é separável ou emaranhado? A de-
finição dada pela fórmula (1.18) pode ser comparada à definição “por épsilons
e deltas” para convergência de séries. É uma definição precisa, útil em várias
demonstrações, mas muito pouco prática para ser aplicada em exemplos. É
o que se costumou chamar de um critério não-operacional . Queremos então
critérios operacionais de separabilidade, ou seja, uma receita tal que, dado um
estado ρ, a aplicação de alguns procedimentos permita uma resposta: separável ,
ou emaranhado, ou ainda, o que acontece para vários critérios: não decidido.
Novamente, a comparação natural é com ferramentas como o teste da razão ou
o teste da raiz para seqüências numéricas.

Uma estratégia bastante comum para obter tais critérios é demonstrar que,
se ρ é separável, então possui uma certa propriedade. Assim, estados que vio-
lem esta propriedade serão emaranhados. Demonstrações assim levam a testes
inconclusivos, no sentido que, se a dita propriedade for verificada, não sabemos
(em geral) se o estado é ou não separável. Vamos apresentar dois interessantes
exemplos de testes como esses: um que usa a chamada transposição parcial e
outro que usa o conceito de majoração, comparando se os estados locais são
mais ou menos misturados que o estado global.

Critério de Peres Vamos apresentar um importante critério, criado por
Asher Peres[29]. Este é um critério operacional que testa uma propriedade
necessária para um estado ser separável. No trabalho original, Peres conjectura
a suficiência desta condição, mas M., P. e R. Horodecki[30] demonstram que
somente em dimensões muito baixas este critério é suficiente.

Tal critério parte da seguinte observação: se ρ representa um estado f́ısico,
então sua complexa conjugada29, ρ∗, também representa um estado f́ısico30. Em
particular, como todo operador densidade é positivo (semi-definido), também a
transposta de um operador densidade será um operador positivo.

Peres usa então a operação chamada transposição parcial : se

ρ =
∑

m,n,µ,ν

ρmµ,nν |m,µ〉 〈n, ν| , (1.19)

sua transposta parcial (com relação ao segundo fator) é, por definição,

ρt2 =
∑

m,n,µ,ν

ρmµ,nν |m, ν〉 〈n, µ| , (1.20)

ou seja, faz-se a transposição apenas do segundo fator do produto tensorial (os
ı́ndices gregos). A transposição parcial é uma operação linear no espaço (real)
dos operadores hermitianos. Considere agora um estado separável para um
sistema bipartite. Então esse estado pode ser escrito como

ρAB =
∑
i

piρAi ⊗ ρBi, (1.21)

29Aqui está se fazendo apenas a conjugação complexa, e não a conjugação hermitiana. Como
ρ é uma matriz hermitiana, ρ∗ = ρt.

30É importante notar que a transposição é uma operação que depende da escolha de base
que se faz. Depende, principalmente, das fases que são escolhidas para os vetores da base,
assim, o mais adequado seria dizer conjugação com respeito à base..., mas isso ficará sempre
subentendido.
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e sua transposta parcial será dada por

ρt2AB =
∑
i

piρAi ⊗ ρ∗Bi. (1.22)

Como ρ∗Bi são operadores que também podem representar estados, a expressão
de ρt2AB é a de um operador positivo. Ou seja, Peres demonstrou que, se um
operador densidade é separável, então sua transposta parcial31 é positiva. Segue
então o

Critério 1 (Peres) Se a transposta parcial de ρ não for positiva, ρ é não-
separável.

Na ref. [30], os autores mostram que a propriedade essencial de que Peres
se utilizou é que a transposição é um mapa positivo que não é completamente
positivo. Nesse contexto, a palavra mapa é utilizada para designar um operador
que age no espaço dos operadores. Ou seja, se A : Cn → Cn, então MA
também é um operador. Um mapa M é dito positivo quando leva operadores
positivos em operadores positivos. A primeira parte do argumento que leva ao
critério de Peres é para mostrar que a transposição T é um mapa positivo.

A definição de mapa completamente positivo (CP) é mais sutil. Todo opera-
dor A sobre V pode ser estendido ao produto tensorial V ⊗W, fazendo A⊗ 1.
Da mesma forma para mapas, onde o mapa 1 tem a interpretação usual da
identidade. Um mapa é dito completamente positivo quando é positivo e sua
extensão a qualquer produto tensorial é também positiva. A transposição par-
cial é a extensão da transposição, e a utilidade do critério de Peres vem do fato
de a transposição não ser CP.

O mesmo argumento que mostra que a transposição parcial de um estado
separável é um operador positivo mostra que todo mapa positivo, quando apli-
cado a estados separáveis, resulta em operadores positivos. Com argumentos de
análise funcional, os autores demonstram que, se ρ não é separável, então existe
um mapa positivo M tal que Mρ não é positivo. Com isso, obtêm o

Critério 2 (Horodecki) Um estado ρ é separável se, e somente se, para qual-
quer mapa positivo M, Mρ é positivo.

Com este critério, os Horodecki mostraram que o problema de classificar
mapas positivos que não são completamente positivos é muito importante para
a f́ısica e para a teoria de informação quântica. Tal classificação é conhecida[30]
apenas para mapas sobre operadores de C2 ⊗ C2 e de C3 ⊗ C2 e diz que todos
os mapas positivos podem ser obtidos por mapas CP e a transposição parcial
T2 = 1 ⊗ T . Com isso, o critério de Peres se mostra suficiente para esses ca-
sos. Para dimensões maiores são conhecidos exemplos de estados não-separáveis
com transposta parcial positiva. Foi mostrado que estes estados possuem ema-
ranhamento preso (do inglês bound entanglement)[31, 32], um conceito ao qual
voltaremos mais adiante (1.3.3).

Critério de Nielsen e Kempe Uma abordagem bastante diferente foi dada
por Nielsen e Kempe[33]. A motivação começa pela observação que, classica-
mente, se um sistema tem duas partes, a desordem do sistema global é maior que

31Com respeito ao segundo fator, mas o resultado é análogo para transposição no primeiro
fator.
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a desordem de cada parte. Uma das formas usuais de quantificar a desordem de
um sistema é utilizando uma entropia, e a maneira quantitativa de expressar a
observação anterior é que a entropia do sistema global não pode ser menor que
a entropia de cada subsistema. Assim, escolhida uma entropia S (ρ), define-se
a entropia condicional por

S (A | B) = S (A,B)− S (B) , (1.23)

onde S (A,B) denota a entropia conjunta, ou seja, a entropia do sistema glo-
bal. A interpretação de S (A | B) é da entropia de A, uma vez que conhece-
mos32 B. Quando se trabalha com probabilidades clássicas, S (A | B) é sem-
pre positiva. Para estados fatoráveis, se uma entropia extensiva for usada,
S (A | B) = S (A), e portanto não-negativa; pela convexidade de S, para um
estado separável S (A | B) será não-negativa. Com isso, temos mais um critério
para separabilidade:

Critério 3 (entrópico) Se S (A | B) < 0, então ρAB é não-separável.

A importância de não se escolher previamente uma entropia é que cada entropia
escolhida dará resultados diferentes pelo critério entrópico. Este fato deve ser
comparado ao teorema 1, o que deve tornar mais natural o critério de Nielsen e
Kempe que apresentamos a seguir.

O critério apresentado por Nielsen e Kempe faz uso da relação de ordem da
eq. (1.15), e da observação que, para estados separáveis, o estado global ρAB é
necessariamente mais misturado que os estados locais ρA e ρB . Pode então ser
escrito como

Critério 4 (Nielsen e Kempe) Se ρA (ou ρB) for mais misturado que ρAB,
então ρAB é um estado não-separável.

Vale citar que Nielsen e Kempe chamam33 a relação de ser mais misturado que
de majorar . Por este motivo, este critério é muitas vezes chamado de critério
de majoração.

Existem vários outros critérios de separabilidade, mas que não serão abor-
dados aqui.

Outro tópico interessante que não será abordado aqui são as diversas entro-
pias que podem ser utilizadas. Para uma excelente introdução aos aspectos de
teoria de informação relacionados à entropia de Shannon, ver ref. [5, cap. 11].
Para uma introdução ao assunto, ver ref. [34].

1.3.3 Quantificação do Emaranhamento

Uma vez que o emaranhamento pode ser visto como um recurso a ser utilizado
para manipular ou transmitir informação (apresentando alguma vantagem sobre
os meios “clássicos”), torna-se natural querer quantificá-lo, ou seja, dizer quanto
desse recurso está presente em um sistema f́ısico, ou ainda quanto está dispońıvel
para ser utilizado.

Embora esse desejo seja natural, e para várias tarefas existam quantificado-
res deste recurso, o próprio fato destes quantificadores serem distintos mostra

32É claro que S (B | A) pode ser definida e interpretada de maneira análoga.
33Seguindo a tradição de alguns autores preocupados com o problema de ordenamento para

probabilidades. Ver referências em [33].
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que ainda não se adquiriu o conhecimento suficiente para descrever o emaranha-
mento em tantos detalhes. O ponto de vista aqui apresentado é que a pergunta
a ser feita não é “quanto de emaranhamento existe num dado estado?”, pois esta
pergunta traz tacitamente consigo a idéia de ordenamento total. Como vimos,
estados mistos não são completamente ordenados (sec. 1.3.1) e, no tocante a
emaranhamento, nem mesmo estados puros, em casos mais gerais34, podem ser
completamente ordenados segundo seu emaranhamento (sec. 1.2.1).

Ainda assim, vários resultados parciais interessantes foram obtidos, e vários
quantificadores com interpretações distintas foram apresentados. Vamos descre-
ver alguns destes. Nossa abordagem, nesta parte, estará próxima do artigo de
revisão de Bruß[35]. Começamos discutindo algumas caracteŕısticas gerais de-
sejáveis a quantificadores de emaranhamento (bipartite), para depois apresentar
alguns quantificadores conhecidos, mesmo quando não obedecem a todas essas
condições.

Condições Gerais para Quantificadores

Vamos listar agora sete condições que são desejáveis para uma quantificação de
emaranhamento, E. Note que, na verdade, as condições aqui feitas consideram
uma famı́lia de quantificadores E (V ⊗W), mas vamos omitir este detalhe. Em
seguida discutimos o significado de cada uma delas.

1. Se ρ é separável, então E (ρ) = 0.

2. Normalização: O estado puro |Ψ〉 = 1√
d

∑d−1
j=0 |j, j〉 possui emaranha-

mento
E (|Ψ〉 〈Ψ|) = log d. (1.24)

3. Não-crescente por LOCC : SeM representa um mapa que pode ser imple-
mentado por operações locais e comunicação clássica, então

E (Mρ) ≤ E (ρ) . (1.25)

4. Continuidade: E deve ser uma função cont́ınua de ρ.

5. Aditividade: Denotamos por ρ⊗n o estado de n cópias idênticas de um
estado ρ (i.e.: o produto tensorial de n cópias de ρ). Os quantificadores
E devem obedecer:

E
(
ρ⊗n

)
= nE (ρ) . (1.26)

6. Subaditividade: Se Ana e Bernardo compartilham estados ρ e σ sobre
sistemas independentes, podemos dizer que eles compartilham ρ⊗ σ e os
quantificadores E devem obeder:

E (ρ⊗ σ) ≤ E (ρ) + E (σ) . (1.27)

7. Convexidade: E deve ser uma função convexa35 no espaço dos operadores,
i.e.:

E (λρ+ (1− λ)σ) ≤ λE (ρ) + (1− λ)E (σ) . (1.28)

34Excluindo o caso de dois qubits.
35Ver nota 26.
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A condição 1 é a exigência natural que apenas estados não-separáveis pos-
suam alguma quantidade de emaranhamento. A condição 2 é uma normalização
conveniente, que escolhe como “unidade de emaranhamento” o ebit , e define este
como a quantidade de emaranhamento presente em um par EPRB (ver subsecção
1.2.1). A condição 3 é fundamental por tudo aquilo que discutimos sobre LOCC
na secção 1.2.1. A condição 4 é desejável, pois como usualmente acontece em
f́ısica, as grandezas não podem ser conhecidas com precisão arbitrária. Visto de
outra forma, quer-se que operações infinitesimais gerem, ou destruam, quanti-
dade infinitesimais de emaranhamento. A condição 5 pede apenas que n cópias
independentes de um estado ρ tenham n vezes a quantidade de emaranhamento
de cada cópia. A condição seguinte, 6, diz que, para estados diferentes, ρ e σ, a
aditividade pode ser relaxada, podendo haver menos emaranhamento em ter os
dois estados do que em cada um deles, separadamente. A última condição, 7, é
compat́ıvel com a noção de que combinações convexas são mais misturadas, e,
portanto, menos emaranhadas que seus estados extremais.

Emaranhamento de Formação

O emaranhamento de formação faz uso de dois conceitos essenciais em sua
definição: (i) todo estado pode ser escrito como combinação convexa de estados
puros (eq. (1.10)); (ii) uma boa quantificação de emaranhamento para estados
puros (bipartites) é a entropia de von Neumann36 para os estados reduzidos,
dada pela expressão (1.5). O conceito (i) é um fato, já o conceito (ii) é uma
escolha, que tem suas limitações, como já foi discutido.

Dado um estado ρAB , podemos decompô-lo como combinação convexa de
estados puros:

ρAB =
∑
i

µi |Ψi〉 〈Ψi| , (1.29)

em seguida calcular, usando a quantificação para estados puros escolhida, o
emaranhamento de cada estado puro, S (Ψi), e tomar a combinação convexa
(dada pelos µi) destes resultados como a quantidade de emaranhamento para a
decomposição (1.29):

Ẽ ({µi,Ψi}) =
∑
i

µiS (Ψi) . (1.30)

O ponto importante, e aqui enfatizado até na notação, é que, se ρAB representa
um estado de mistura, a decomposição (1.29) não é única. A bem da verdade,
existe uma infinidade delas. Assim, se não temos qualquer informação adicional
sobre o processo de preparação do estado ρAB , devemos considerar todas as
posśıveis decomposições37. O emaranhamento de formação é definido então
como o ı́nfimo38 sobre todas essas posśıveis decomposições:

Ef (ρAB) = inf
Decomposições

Ẽ ({µi,Ψi}) . (1.31)

36A definição geral da entropia de von Neumann é S (ρ) = −Tr {ρ log ρ}. No contexto de
teoria da informação o logaritmo é calculado na base 2. Para estados reduzidos a partir de
um estado puro bipartite vale a fórmula (1.5). Mais detalhes na ref. [5, cap. 11].

37Cada decomposição pode ser vista como um esquema de preparação para o estado ρAB ,
onde devemos ter estratégias para preparar os estados puros |Ψi〉 e fazer sorteios com proba-
bilidades µi para cada resposta.

38Se o espaço de estados em que trabalhamos tiver dimensão finita, como usualmente é o
caso em informação quântica, este ı́nfimo será um mı́nimo, e essas palavras podem ser trocadas
na definição.
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O emaranhamento de formação é um quantificador bastante razoável para o
emaranhamento. Não é sabido ainda se ele obedece às condições 5 e 6, enquanto
todas as demais são satisfeitas. Porém, por envolver um processo de extre-
mização sobre todas as posśıveis decomposições de um estado (como combinação
convexa de estados puros), torna-se um quantificador “não-operacional”, i.e.: de
dif́ıcil aplicação. Uma interessante exceção é o caso de dois qubits, onde existe
um procedimento algoŕıtmico para calcular o emaranhamento de formação,
como será discutido na subsecção 1.3.4.

Custo de Emaranhamento

“... fundamental measures of information arise
as the answers to fundamental questions about
the physical resources required to solve some in-
formation processing problem.”

M.A. Nielsen e I.L. Chuang

Existem maneiras de quantificar o emaranhamento mais relacionadas à teo-
ria da informação. O primeiro exemplo que vamos tratar é o custo de emara-
nhamento, que pode ser resumido como quantos pares EPRB Ana e Bernardo
devem compartilhar para, através de LOCC, produzirem o estado ρAB? Vamos
agora ser mais cuidadosos e traduzir esta questão para o significado preciso do
custo de emaranhamento, Ec.

Um ponto importante, e que não apareceu na frase resumida acima, é que
trabalhamos aqui com o conceito assintótico. Ou seja, não queremos saber
quantos pares EPRB serão necessários para produzir uma cópia do estado ρAB ,
mas, sim, a razão entre o número de pares EPRB e o número de cópias do
estado ρAB , quando estes números se tornam arbitrariamente grandes. Assim,
a idéia é tomar uma grande quantidade, m, de pares EPRB, e obter uma grande
quantidade, n, de cópias de ρAB . Se for posśıvel, usando LOCC, passar de ρ⊗nAB
a ρ⊗mEPRB e vice-versa, teremos que estes estados têm a mesma “quantidade de
emaranhamento”, e usando a aditividade, conclúımos que E (ρAB) = m

n ebits.
Um inconveniente da discussão anterior é que precisaŕıamos obter dois pro-

tocolos de LOCC, um que leva m pares EPRB em n cópias de ρAB , e outro
que leva n cópias de ρAB em m pares EPRB. A definição do custo de emara-
nhamento só se preocupa com a primeira destas tarefas. Se encontramos um
procedimento capaz de levar, por LOCC, m̃ pares EPRB em ñ cópias de ρAB ,
saberemos que Ec (ρAB) ≤ m̃

ñ . O custo de emaranhamento é então definido

como o ı́nfimo sobre todas os posśıveis protocolos de LOCC da razão m̃
ñ .

Novamente, como grande inconveniente, temos um processo de extremização
em um domı́nio não muito simples. Neste caso, dos protocolos LOCC. Assim,
o custo de emaranhamento é mais um quantificador não-operacional. Não se
sabe se este quantificador é cont́ınuo. Existe uma interessante conjectura que
emaranhamento de formação e custo de emaranhamento são idênticos. Deve-se
notar que, se tal conjectura for demonstrada, teremos um quantificador de ema-
ranhamento obedecendo às sete condições desejadas, e com duas interpretações
distintas e interessantes.
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Destilação de Emaranhamento

Enquanto o custo de emaranhamento se preocupa em preparar um estado, o
conceito de destilação de emaranhamento considerará a situação oposta: su-
ponha uma fonte que gere o estado ρ, o que podemos fazer com este estado?
Ou ainda, quantas cópias deste estado serão necessárias para realizar uma dada
tarefa?

Novamente, como unidade básica de emaranhamento (bipartite) podemos
considerar o ebit (i.e.: a quantidade de emaranhamento de um par EPRB).
Assim, no processo de Destilação de Emaranhamento, que dá origem ao quan-
tificador emaranhamento destilável , queremos fazer o processo assintótico de
passar de m̃ cópias do estado ρAB para ñ pares EPRB, usando protocolos de
LOCC. Se existe um protocolo assim, o emaranhamento destilável, Ed, obedece
Ed ≥ ñ

m̃ . Formalmente, definimos o emaranhamento destilável como o supremo

sobre todos os protocolos de LOCC da razão ñ
m̃ .

Como LOCC não podem aumentar o emaranhamento, compondo protocolos

ρ⊗nEPRB
custo7−→ ρ⊗mAB e ρ⊗mAB

dist7−→ ρ⊗n
′

EPRB , (1.32)

segue da exigência n′ ≤ n a desigualdade Ed ≤ Ec para todo estado ρAB .
Já é sabido que esta desigualdade pode se tornar uma igualdade em alguns

casos, como para estados puros[36] e para estados mistos de dois qubits[37].
Por outro lado, também se sabe que há casos em que a desigualdade é estrita,
quando se diz haver emaranhamento preso (do inglês, bound entanglement39),
ou seja, um emaranhamento que não pode ser destilado[31].

Partindo da conjectura que custo de emaranhamento e emaranhamento de
formação são iguais, há uma interessante argumentação que busca explicar a
existência de emaranhamento preso: em um processo de formação do estado ρAB
devemos ser capazes de misturar os estados |Ψi〉 nas proporções dadas pelos µi,
conforme a eq. (1.29); uma vez que os estados |Ψi〉 sejam distingúıveis, pode-
se transmitir informação desde o formador do estado ρAB até o seu receptor,
desde que o receptor tivesse conhecimento a priori dos estados |Ψi〉 utilizados.
Essa informação não está dispońıvel quando apenas se caracteriza o estado ρAB !
Assim, usa-se mais informação na preparação de um estado não-separável do
que é posśıvel obter deste. Esse excesso de informação deve estar ligado ao
conceito de emaranhamento preso.

Assim como para o custo de emaranhamento, por estar definido em ter-
mos de extremizações sobre posśıveis protocolos de LOCC, não se sabe se o
emaranhamento destilável depende continuamente de ρ. Há ainda uma cŕıtica
interessante de Nielsen[38] sobre estes dois quantificadores, relacionados à es-
colha dos estados EPRB como “unidade de emaranhamento”. Nielsen define
o σ-custo de emaranhamento e o emaranhamento σ-destilável40, e mostra que
a razão entre as quantificações usuais e estes “novos padrões” não é constante,
como é usual em mudanças de unidades (e.g.: cent́ımetros para polegadas). O
próprio Nielsen argumenta que esta cŕıtica não é motivo para se descartar tais
quantificadores, mas que esta dependência do “padrão” é mais uma propriedade

39Esse nome é dado[37] com inspiração na analogia termodinâmica com o conceito de ener-
gia, onde a energia livre é aquela que pode ser transformada em trabalho. O emaranhamento
livre seria aquele que pode ser destilado para utilização nas aplicações.

40Onde algum estado emaranhado σ substitui o par EPRB como “padrão” de emaranha-
mento.
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que deve ser levada em conta quando buscamos compreender o emaranhamento
e suas quantificações.

1.3.4 Dois Qubits

Na secção 1.2.1, discutimos com detalhes os estados puros de um sistema de dois
qubits. Agora queremos tratar o problema mais geral de seus estados mistos.
Lembramos (sec. 1.3.2) que para dois qubits o critério de Peres é decisivo, i.e.:
um operador densidade ρ representa um estado separável de dois qubits se, e
somente se, sua transposição parcial gera um operador positivo.

Tomografia de Spin

Durante várias décadas houve algum desconforto com a noção de estado quân-
tico. A cŕıtica mais natural era que a teoria quântica utilizava-se do conceito
de estado “apenas” como uma ferramenta intermediária, pois o que realmente
era acesśıvel, do ponto de vista experimental, eram os testes, que poderiam ser
usados para preparar estados puros, como discutimos na 1.1.1, e os valores es-
perados de observáveis, ou seja, médias sobre muitas realizações de um mesmo
experimento41. Sob esse ponto de vista, o estado quântico não poderia ser deter-
minado experimentalmente, e talvez não devesse assumir o status de elemento
essencial da teoria.

Para esclarecer esta questão, primeiro devemos concordar que não se deve
buscar determinar o estado de uma única realização de um sistema f́ısico. É
claro que, para obtermos informação sobre um sistema teremos que interagir
com ele, e, dessa forma, após a interação, ele já não mais estará no estado que
eventualmente teŕıamos determinado. O que é natural é caracterizar o estado
que uma certa “fonte” gera, i.e.: em que estado átomos saem de um certo forno,
em que estado fótons são emitidos em um determinado processo, ou qual o estado
de um modo de campo em uma cavidade sujeita a determinados processos.

A pergunta que surge é: dada uma certa fonte de sistemas quânticos igual-
mente preparados, podemos obter informação suficiente sobre o estado destes
sistemas de modo a preparar um estado idêntico42 a este por um outro proce-
dimento? Por esse motivo, esse problema ficou conhecido como reconstrução
de estados quânticos. Do ponto de vista estritamente teórico, a pergunta é:
podemos determinar todos os elementos da matriz do operador densidade com
respeito a alguma base?

Neste instante vamos manter esta discussão no âmbito de espaços de estados
de dimensão finita, e.g.: spins. Tratamos, então, do problema de reconstrução
de estados quânticos de spin. Como mostraremos, esse problema é resolvido pela
técnica chamada tomografia de spin. Maiores detalhes podem ser encontrados
na ref. [39].

Em essência, consideramos que é posśıvel determinar, com precisão arbi-
trária, o valor esperado de qualquer observável do sistema. E que este valor
esperado é dado por

〈A〉 = Tr (ρA) , (1.33)

41Bem como variâncias e outras grandezas ligadas à estat́ıstica de contagens.
42Idêntico no sentido de que os mesmos resultados poderão ser obtidos em medições, com

as mesmas probabilidades, qualquer que seja a medição que se escolha fazer.
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ou seja, o valor esperado de qualquer operador é uma função linear dos elementos
de matriz de ρ. Tudo que se precisa, então, é escolher uma quantidade suficiente
de observáveis Ai (usualmente chamada um quorum), de modo a tornar solúvel
o sistema

TrρAi = 〈Ai〉 (1.34)

com relação à “incógnita” ρ. Do ponto de vista de obter o mı́nimo de observáveis
a serem medidos, para um espaço de estados de dimensão n, o operador densi-
dade ρ é determinado por n2−1 números reais, e portanto basta escolher n2−1
operadores de modo que as equações (1.34) sejam linearmente independentes43.

Antes de apresentarmos exemplos de como obter tomograficamente um es-
tado quântico, faremos uma pequena digressão.

Digressão

Dois comentários são oportunos neste momento (mas também podem ser igno-
rados sem perda de continuidade). Um é sobre a noção de estado, e o outro
sobre a sua determinação.

Estados Quânticos De uma forma operacional, conhecer o estado quântico
de um sistema é saber determinar, para qualquer observável do sistema, as pro-
babilidades de todos os posśıveis resultados de sua medição. A técnica de tomo-
grafia permite fazer o caminho contrário, e descrever completamente o estado
quântico a partir das informações sobre uma certa quantidade de observáveis.
Assim, podemos considerar estas informações como o estado quântico propria-
mente dito, ou ao menos como uma representação deste. Tal ponto de vista foi
adotado na década de 1990 por V. Man’ko e colaboradores[40], e permite evitar
discussões como a “redução do pacote de onda” e outras questões correlatas em
fundamentos de mecânica quântica.

Função de Wigner e sua Medição Para o caso do oscilador harmônico, o
operador densidade é um operador sobre um espaço vetorial de dimensão in-
finita. Em 1932, Wigner[41] utilizou-se de uma representação para o estado
como uma distribuição sobre o “espaço de fase”, com variáveis p e q seme-
lhantes às variáveis clássicas. Enquanto na descrição clássica um estado pode
ser caracterizado por uma distribuição de probabilidades, a função de Wigner
pode, por exemplo, assumir valores negativos em alguns pontos. Apesar disso,
ela retém uma grande quantidade de propriedades das distribuições clássicas de
probabilidades, sendo por isso chamada uma distribuição de quase-probabilidade,
usualmente denotada W . Para mais detalhes, ver ref. [42].

No esṕırito daquelas discussões sobre a (im)possibilidade de determinação
do estado quântico, encontra-se no excelente livro de Mandel e Wolf[43, p. 542]
a afirmação

“Of course, W (q, p) does not correspond to any directly measurable
quantity, because the joint probability of a pair of canonically con-

43Se lembrarmos que as medições podem ser vistas como testes, no sentido de Peres[1], e
que podemos experimentalmente determinar as probabilidades de cada resultado de um teste,
é posśıvel reconstruir estados com um número menor de realizações experimentais do que as
aqui discutidas.
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jugate variables cannot be measured, and indeed has no meaning in
quantum mechanics.”

Esta afirmação está errada! Vögel e Rinsken[44] mostraram como é posśıvel, a
partir de distribuições de probabilidade Pθ (qθ) para as chamadas quadraturas,
obter W (q, p), pelo processo da transformada de Radon inversa. Esse é preci-
samente o processo utilizado para se fazer tomografia. Por isso esse processo
ficou conhecido como tomografia de estado quântico. Assim, a função de Wig-
ner pode ser medida, ainda que sem se fazer medições incompat́ıveis sobre um
mesmo sistema.

Uma cŕıtica posśıvel a este procedimento é que não se tem acesso direto
à função de Wigner de um ponto (q, p), mas apenas por um procedimento
que involve uma transformada integral. Para evitar esta cŕıtica, Lutterbach e
Davidovich[45] fizeram uma proposta para medição direta de pontos da função
de Wigner de um modo de campo eletromagnético em uma cavidade44 (formal-
mente idêntico a um oscilador harmônico). Esta técnica já foi utilizada[46], e
atualmente já se tem algumas funções de Wigner medidas, seja por tomografia,
ou por “medição direta” (mais detalhes na ref. [42]).

Parametrização por Coeficientes Tomográficos

O primeiro exemplo, simples, importante e bastante conhecido, de descrição
tomográfica de um estado quântico é o caso de um qubit. Para isso, usamos as
matrizes de Pauli

σ1 =

(
0 1
1 0

)
, σ2 =

(
0 −i
i 0

)
, σ3 =

(
1 0
0 −1

)
, (1.35)

que, juntamente com a identidade (que denotaremos σ0), formam uma base
para o espaço vetorial real dos operadores auto-adjuntos sobre C2. Portanto,
qualquer operador densidade, ρ, para o estado de um qubit pode ser escrito
como combinação linear real de45 σµ. Como Trσi = 0, a condição Trρ = 1
implica que o coeficiente de σ0 é 1

2 . Podemos escrever

ρ =
1

2

{
σ0 +

∑
i

siσi

}
. (1.36)

É imediato calcular o determinante

det ρ =
1

4

(
1− ‖~s‖2

)
, (1.37)

e concluir que, para ter ρ positivo, ‖~s‖ ≤ 1, e para que ρ represente um estado
puro, deve-se ter ‖~s‖ = 1. O vetor ~s é usualmente referido como vetor de Bloch;
os estados puros constituem a chamada esfera de Bloch46 e a forma da eq. (1.36)
é invariante por combinações convexas. Assim, os estados de mistura estão no
interior da chamada bola de Bloch47.

44Ou do estado vibracional de um ı́on armadilhado.
45Vamos adotar a convenção que ı́ndices gregos valem 0, 1, 2 ou 3, enquanto ı́ndices latinos

1, 2 ou 3.
46Conforme discutido após a eq. (1.4).
47A nomenclatura adotada aqui é a mais adequada do ponto de vista geométrico, mas

cabe destacar que muitos textos de f́ısica irão se referir também aos estados mistos como
constituintes da “esfera” de Bloch.
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Se considerarmos o produto escalar 〈A,B〉 = Tr
{
A†B

}
, a base {σµ} é or-

togonal, e todos os vetores têm norma
√

2. É imediato obter da eq. (1.36)
que

si = 〈σi〉 = Tr{ρσi}, (1.38)

o que justifica chamarmos as componentes do vetor de Bloch de coeficientes to-
mográficos: elas podem ser diretamente obtidas por um processo de tomografia
de spin!

Vale notar que a direção do vetor de Bloch depende da escolha de eixos x, y
e z. Uma transformação ortogonal O em R3 pode levar o vetor de Bloch para
a direção z. Assim, a bola de Bloch pode ser “descascada como uma cebola”,
com vetores de mesma norma sendo unitariamente equivalentes, i.e.: existe
uma transformação unitária U, associada a O, que leva um estado a outro por
conjugação48:

ρ 7→ UρU†. (1.39)

Esse exemplo é simples demais, mas já ilustra várias facetas do problema.
Agora vamos repetir esse procedimento para um par de qubits, onde já podere-
mos discutir as manifestações do emaranhamento. Vamos definir

Sµν = σµ ⊗ σν , (1.40)

que formam uma base ortogonal para o espaço vetorial real (com dimensão 16)
de operadores auto-adjuntos sobre C4 = C2 ⊗ C2. Novamente é simples obter
TrSµν = 4δµ0δν0, e podemos escrever

ρ =
1

4

∑
µν

aµνSµν , (1.41)

com a00 = 1. Novamente os coeficientes aµν podem ser obtidos tomografica-
mente usando

aµν = Tr{ρSµν}. (1.42)

Queremos agora interpretar geometricamente estes coeficientes, bem como bus-
car informações sobre o emaranhamento neles. Para isso, porém, é melhor
reescrever a eq. (1.41) na forma

ρ =
1

4

S00 +
∑
i

riSi0 +
∑
j

sjS0j +
∑
i,j

tijSij

 , (1.43)

onde se reconhecem dois vetores, ~r e ~s e um tensor de segunda ordem t. A
importância desses parâmetros pode ser reconhecida tanto na eq. (1.42), quanto
na sua ligação com os operadores densidade reduzida e as correlações. Para isso,

48O fato matemático por trás desta afirmação é que o grupo SU (2) (das transformações
unitárias, com determinante 1, em C2) é o duplo recobrimento do grupo SO (3) (das trans-
formações ortogonais de R3 que preservam orientação). Usando a conjugação (1.39) na repre-
sentação de Bloch (1.36), obtemos outro operador densidade que pode ser representado pelo

novo vetor de Bloch ~s′. Como a conjugação é linear sobre ρ, ~s′ = R (U)~s. Explicitar R (U)
é um exerćıcio de álgebra linear[47].
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deve-se notar que segue da eq. (1.43):

ρA =
1

2

{
σ0 +

∑
i

riσi

}
, (1.44a)

ρB =
1

2

σ0 +
∑
j

sjσj

 , (1.44b)

onde se reconhece que ~r e ~s determinam os estados locais, i.e.: aqueles acesśıveis
por medições apenas de Ana ou apenas de Bernardo. A maneira de obter tais co-
eficientes tomograficamente envolve sempre um operador σi em uma das partes
e a identidade na outra, o que caracteriza uma medição local. É claro, então,
que informação sobre correlações em geral, e emaranhamento em particular,
depende do tensor t.

Operações unitárias em um dos qubits correspondem a transformações orto-
gonais do vetor de Bloch correspondente, no esṕırito da nota 48. Temos então
liberdade para utilizar este tipo de transformação em cada parte do sistema
(ou seja, agir com UA ⊗UB) sem alterar propriedades do estado (estas trans-
formações podem ser interpretadas como escolhas independentes dos eixos de
referência por Ana e Bernardo). Aravind se utilizou desta liberdade para ali-
nhar ~r e ~s com seus eixos z, e a liberdade adicional de rotacionar em torno
destes novos eixos z para simplificar o tensor t e interpretar geometricamente
a decomposição de Schmidt[48] (claro, usando a condição adicional de o estado
ser puro). Englert e Metwally, por outro lado, preferiram usar esta liberdade
para diagonalizar t, e proceder uma classificação dos estados de acordo com o
posto e a degenerescência dessa matriz[49].

Também utilizando-se das transformações unitárias locais para diagonalizar
t, os Horodecki tanto mostraram uma série de resultados bastante interessantes
com respeito à geometria do conjunto de estados separáveis e não-separáveis[50],
quanto puderam demonstrar que, para um par de qubits, qualquer estado não-
separável permite a destilação de pares EPRB[37]. Vale notar que, com o tensor
t diagonalizado, suas três componentes diagonais podem ser consideradas como
um “vetor”, e assim

(
~r,~s,~t

)
descrevem, a menos de transformações unitárias

locais, os estados de dois qubits. Uma rápida contagem de parâmetros reforça
esta conclusão: o conjunto dos estados mistos de dois qubits tem dimensão
15, como estabelece a eq. (1.41). O grupo de Lie SU (2) (assim como SO (3))
tem dimensão real 3, e, portanto, o grupo das transformações unitárias locais,
SU (2)× SU (2) tem dimensão 6. Restam 9 parâmetros, que podem ser usados
para descrever os vetores ~r, ~s e ~t.

Em particular, vale notar o efeito da transposição parcial nos coeficientes
tomográficos. Como 1, σ1 e σ3 são invariantes pela transposição, enquanto
σt2 = −σ2, segue que o vetor de Bloch de ρt é a imagem do vetor de Bloch de
ρ pela reflexão no plano xz. Da mesma forma, quando fazemos a transposição
parcial no segundo fator, os coeficientes Sµ2 (e apenas eles) mudarão de sinal.

Na secção 1.4.1 vamos descrever um método tomográfico de caracterização
de estados puros de três qubits.
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Fórmula de Wootters

O último resultado que queremos comentar, sobre dois qubits, diz respeito ao
emaranhamento de formação. Conforme apresentado na secção 1.3.3, a de-
finição do emaranhamento de formação envolve uma minimização sobre todas
as posśıveis preparações do estado ρ, o que o torna não-operacional. Hill e
Wootters mostraram[51] um procedimento algoŕıtmico para calcular o emara-
nhamento de formação para estados de dois qubits com posto 2. Mais tarde,
Wootters demonstrou que tal procedimento é geral, e que, portanto, há uma
fórmula para se calcular o emaranhamento de formação para qualquer estado
de dois qubits[52].

O primeiro passo para a fórmula de Wootters é a definição da concorrência49

(do inglês, concurrence), que também pode ser considerada um quantificador
de emaranhamento. A concorrência está diretamente ligada à semelhança entre
um estado e seu “spin flip”. Formalmente, se ρ descreve um estado quântico, o
seu “spin flip” é definido por

ρ̃ = σ2 ⊗ σ2ρ
∗σ2 ⊗ σ2. (1.45)

É interessante usar a representação tomográfica para entender tal operação:

ρ̃ =
1

4

∑
µν

(−1)
µ+ν

aµνSνµ. (1.46)

O estado de cada parte tem seus vetores de Bloch girados de 180o em relação
ao eixo y, o que justifica o nome da operação.

Para estados puros, |Ψ〉, a concorrência tem uma definição simples:

C (Ψ) =
∣∣∣〈Ψ | Ψ̃

〉∣∣∣ , (1.47)

onde
∣∣∣Ψ̃〉 denota o spin flip do estado |Ψ〉. Para estados mistos, a definição é um

pouco menos direta, envolvendo os autovalores da matriz R =
√√

ρρ̃
√
ρ. De

uma maneira mais operacional, cada um desses autovalores é a raiz quadrada
de um autovalor da matriz não-hermitiana ρρ̃, que são todos não-negativos.
Esses autovalores de R são organizados em ordem decrescente, denotados λi, e
a concorrência de ρ é dada por

C (ρ) = max {0, λ1 − λ2 − λ3 − λ4} . (1.48a)

Com qualquer das duas definições, a concorrência varia de 0, para estados
separáveis, a 1, para estados maximamente emaranhados. Conhecida a con-
corrência, o emaranhamento de formação pode ser diretamente obtido, primeiro
por uma mudança de escala, e depois pela passagem a uma forma entrópica50,
como na definição do emaranhamento de formação:

E (C) = h

(
1 +
√

1− C2

2

)
, (1.48b)

h (x) = −x log x− (1− x) log (1− x) . (1.48c)

49Concorrência no sentido de cooperação, acordo, e não de competição.
50Naturalmente, logaritmos nas base 2.
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Além da aplicação óbvia, de permitir calcular diretamente o emaranhamento
de formação para um sistema de dois qubits, sem a necessidade de processos
de extremização, esta fórmula também permitiu avanços na área de emaranha-
mento multipartite, como será discutido brevemente na secção 1.3.5.

1.3.5 Sistemas Multipartites

Chegamos agora ao caso mais geral, e naturalmente de mais dif́ıcil compreensão,
de emaranhamento: estados mistos de sistemas multipartites. Não temos a
ambição de ser completos nesta secção, mas apenas de listar alguns resultados
interessantes conhecidos, bem como apontar algumas das questões em aberto.
Em vários pontos algumas especulações serão feitas, que podem ser interpre-
tadas como conjecturas que bem exibem o quanto incompleto ainda é nosso
conhecimento nesse tema. Tal incompletude deve ser vista como um convite à
pesquisa.

Três Qubits: Emaranhamento Distribúıdo

Um primeiro resultado interessante é apresentado em [21], onde generaliza-se
para estados parcialmente emaranhados o interessante fato, por vezes chamado
monogamia do emaranhamento: se um par de qubits encontra-se maximamente
emaranhado, nenhum de seus constituintes pode ter emaranhamento com qual-
quer outro sistema. Vamos começar demonstrando e comentando tal afirmação,
para depois apresentar a generalização de Coffman, Kundu e Wootters.

A primeira parte é simples: se A e B estão em um estado puro, não guar-
dam correlação com qualquer outro sistema, visto que o traço parcial neste outro
sistema resulta no estado puro ρAB . Como os estados maximamente emaranha-
dos de qubits são puros, segue a afirmação da monogamia. Vale notar que a
única exigência neste argumento é a pureza do subsistema. Um resultado pre-
liminar obtido com Daniel Cavalcanti e Fernando Brandão[53] aponta para a
noção de poligamia de emaranhamento: se n sistemas quânticos encontram-se
maximamente emaranhados, seus constituintes não podem guardar correlação
com qualquer outro sistema. O passo essencial é garantir que um estado maxi-
mamente emaranhado é puro. A dificuldade maior reside na ausência de uma
definição única de quantidade de emaranhamento, ou de um ordenamento, que
permita definir maximamente emaranhado. No trabalho em questão utiliza-
mos como quantificador o emaranhamento testemunhado, criado por Fernando
Brandão e Reinaldo Vianna[54].

Restritos ao problema de três qubits, Coffman, Kundu e Wootters mostraram
uma interessante relação: primeiramente, para estados puros de três qubits, vale

C2
AB + C2

AC ≤ C2
A(BC), (1.49)

onde CXY denota a concorrência dos qubits X e Y e o termo CA(BC) se jus-
tifica devido à pureza do trio: a decomposição de Schmidt diz que apenas um
subespaço bidimensional dos dois últimos qubits realmente importa, assim te-
mos efetivamente dois qubits e a concorrência pode ser calculada. Os autores

definem a mı́nima concorrência quadrática entre A e BC,
(
C2
)min

A(BC)
a partir

das concorrências quadráticas médias de todas as posśıveis decomposições do
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estado em ensembles de estados puros, e obtêm

C2
AB + C2

AC ≤
(
C2
)min

A(BC)
, (1.50)

que pode ser assim interpretada: o emaranhamento (medido aqui pela con-
corrência quadrática) de um qubit (A) com um par de qubits (BC) dá um
máximo à soma dos emaranhamentos AB e AC. É importante notar que não
há qualquer restrição deste tipo para correlações clássicas. Por exemplo, as
temperaturas de várias cidades próximas podem estar perfeitamente correlaci-
onadas, independente do número de cidades consideradas. No mesmo trabalho,
os autores mostram ainda que esta desigualdade é ótima, no sentido que pode
ser saturada (é áı que os autores se utilizam do estado hoje conhecido como
|W 〉), e definem um “emaranhamento residual” a partir da diferença dos dois
membros, que é máxima para estados como |GHZ〉.

Mais Qubits

A concorrência foi utilizada ainda em outros problemas interessantes. Um que
abordaremos agora é o emaranhamento entre qubits vizinhos em uma cadeia.
O’Connor e Wootters propõem o problema de obter o estado que maximiza o
mı́nimo do emaranhamento entre vizinhos para um anel (cadeia fechada) de N
qubits e dão uma solução parcial a este[55]. Trabalhando em uma classe res-
trita de estados, os autores calculam a concorrência entre vizinhos para N ≤ 10,
depois exibem uma fórmula assintótica e calculam o limite N → ∞. Interes-
santemente este limite é um número finito, aproximado por Cmax = 0, 434.
O próprio Wootters[56] já havia obtido este mesmo valor considerando cadeias
abertas, o que é bastante razoável quando N →∞. Vale notar que no problema
correlato, mas diferente, de considerar o emaranhamento entre quaisquer pares
para estados simétricos (por troca de qubits) de N qubits[57], a concorrência
de qualquer par é 2

N , e se torna evanescente no limite N →∞.
Estes resultados nos permitem especular um pouco: mesmo não havendo

garantia que estes máximos sejam de fato os máximos globais, eles parecem
indicar que o total de emaranhamento de pares cresce linearmente com N (as-
sintoticamente). Assim, se o importante é maximizar o emaranhamento entre
os vizinhos, como a quantidade destes também cresce como N , é posśıvel ter
uma razão assintótica entre 0 e 1. Já no caso de emaranhamento entre qual-
quer par, a quantidade de pares cresce como N2 e portanto a razão vai a zero.
Cabe ressaltar que há outros tipos de emaranhamentos a serem considerados.
Também é um problema natural procurar o mı́nimo de emaranhamento entre
trios vizinhos, bem como entre trios em geral, uma vez escolhido um quantifi-
cador para o emaranhamento de trios. Os trios vizinhos crescem como N em
uma cadeia de qubits, enquanto os trios, sem restrições, como N3. Será que no
primeiro caso novamente teremos um limite assintótico bem definido, enquanto
o emaranhamento de trios em geral vai a zero? Mais ainda, o que estes resul-
tados nos permitem pensar sobre sistemas macroscópicos? É bem verdade que
normalmente estes não são constitúıdos apenas por qubits, e devemos postergar
tal questão.
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Sistemas com mais Dimensões

Classicamente, a informação pode ser traduzida em bits. Será que quantica-
mente esta afirmação também é válida? Será que há alguma diferença em
sistemas de dimensão d, ou, pelo menos no limite de um grande número de
cópias, podemos sempre pensar em termos de coleções de qubits? Uma parte
da resposta a essa pergunta está em estudar sistemas de dimensão d em busca
de suas caracteŕısticas. Um trabalho importante nesta questão é de Dennison
e Wootters[58], que aborda o caso de d sistemas de dimensão d (qudits) e 3
sistemas de dimensão d, em particular no caso d = 7.

Novamente a pergunta é sobre o máximo do mı́nimo emaranhamento de
pares, e a estratégia é trabalhar com estados simétricos, onde basta buscar o
máximo emaranhamento para um par espećıfico, pois todos os outros são iguais.
Nesse trabalho, os autores utilizam-se do emaranhamento de formação e exibem
explicitamente um exemplo de estado de d qudits que possui exatamente 1 ebit
para cada par. Deve-se notar que dois qudits podem compartilhar até log d
ebits, portanto, a razão entre o emaranhamento presente e esta “capacidade de
emaranhamento” cai quando d aumenta.

O outro caso tratado busca responder a pergunta: para um número N fixo
de subsistemas de dimensão d, como se comporta esta função com respeito a d?
Como o caso de 3 qutrits (i.e.: d = 3) pertence à discussão anterior, o exemplo
seguinte trata de 3 sistemas com dimensão 7. Uma engenhosa construção de
estado e cálculo do emaranhamento de formação permite aos autores concluir
que neste exemplo tem-se mais de 1, 99 ebits por par, o que dá uma fração 0, 71
da capacidade de emaranhamento neste caso. Isso os permite especular que deve
haver limite para esta razão quando d → ∞, podendo valer um de dois casos:
ou este limite é 1, e é posśıvel emaranhar maximamente pares de sistemas de
alta dimensão sem restrições, desde que a dimensão seja suficientemente grande,
ou tal limite é estritamente menor que 1, exibindo uma caracteŕıstica curiosa
e impondo uma cota a ser entendida para o emaranhamento de formação de
pares, quando um trio é considerado.

Assim, a função Emax (N, d) é conhecida para alguns poucos casos, e tem
cotas inferiores para vários outros. Sabe-se

1. Emax (2, d) = log d;

2. Emax (3, 2) = E (2/3) = 0, 550, valor assumido pelo estado |W 〉;

3. Emax (N, 2) ≥ E (2/N);

4. Emax (d, d) ≥ 1;

5. Emax (3, 7) ≥ 1, 99.

Notamos, aparentemente, uma competição entre N e d: enquanto maiores va-
lores de N , para d fixo, parecem diminuir Emax (N, d) (mais part́ıculas dispu-
tando uma mesma “capacidade de emaranhamento”), maiores valores de d, para
N fixo, parecem permitir que Emax (N, d) aumente (há “mais espaço” para as
part́ıculas se emaranharem). E, nesse caso, d = N parece ser um “divisor de
águas”.
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Diferentes Emaranhamentos, Diferentes Quantificadores

Como já vimos, para mais que dois subsistemas existem diferentes tipos de
emaranhamento. Existem alguns quantificadores que podem ser capazes de
fazer esta separação. Vamos discuti-los superficialmente aqui.

Um primeiro é a entropia relativa de emaranhamento (em inglês, relative
entropy of entanglement), proposta por vários pesquisadores, entre eles Vedral
e Plenio[59, 60]. A motivação original é que o emaranhamento de um estado
seja dado por alguma noção de “distância” deste estado ao conjunto dos estados
sem emaranhamento51. Para a entropia relativa de emaranhamento, a noção de
“distância” utilizada é a entropia relativa quântica52,

S (σ‖ρ) = Tr (σ log σ)− Tr (σ log ρ) , (1.51)

que não é uma distância no sentido próprio da palavra, mas tem uma inter-
pretação em teoria da informação no sentido de medir quão improvável é “con-
fundir” um estado com o outro. Assim, a melhor interpretação da entropia
relativa de emaranhamento é “quão longe o estado σ está de ser confundido
com um estado ρ sem emaranhamento?”

Outra proposta interessante é a chamada robustez (robustness), proposta por
Vidal e Tarrach[61]. Para isso eles primeiro definem a robustez de um estado ρ
relativa a um estado separável ρs, denotada R (ρ‖ρs), como o menor valor de s
tal que

ρ (s) =
1

1 + s
(ρ+ sρs) (1.52)

é separável. Se ρ é separável, R (ρ‖ρs) é nula, qualquer que seja ρs, mas para
escolhas especiais de ρ e ρs podemos ter robustez relativa infinita. Isso, porém,
não irá atrapalhar os passos seguintes. Com a robustez relativa os autores de-
finem dois quantificadores de emaranhamento: a robustez aleatória (random
robustness) e a robustez absoluta (absolute robstness), ou simplesmente robus-
tez . A primeira é a robustez relativa ao estado maximamente misturado, 1

d1,
enquanto a segunda é o mı́nimo da robustez relativa quando fazemos ρs variar
em todo o conjunto dos operadores densidade não-emaranhados.

As duas propostas são interessantes, e mesmo as extremizações que envol-
vem podem ser contornadas com alguns resultados de análise convexa. Mas a
robustez padece da falta de um critério geral de separabilidade. Atualmente ela
só é prática para os dois casos em que o Critério de Peres-Horodecki é decisivo:
dois qubits e um qubit e um qutrit.

O terceiro exemplo que queremos discutir nos é bem próximo, proposto por
Fernando Brandão e Reinaldo Vianna[54]. Como o conjunto dos estados sem um
certo tipo de emaranhamento é sempre convexo e fechado, qualquer ponto fora
deste conjunto pode ser separado dele por um hiperplano. A esta construção
corresponde um funcional linear que assume valor negativo no ponto desejado
e é positivo em todos os estados não-emaranhados. Este funcional é chamado
uma testemunha de emaranhamento. Os autores desenvolvem um quantificador
a partir de uma busca, computacionalmente eficiente, de uma testemunha ótima,
e de uma função simples calculada sobre o valor deste funcional ótimo no estado

51No caso bipartite, o conjunto dos separáveis. Em caso multipartite, é preciso definir o
tipo de emaranhamento que deve estar ausente neste conjunto.

52A base do logaritmo costuma ser 2, mas os autores preferiram usar base e.
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de interesse. Os primeiros exemplos não-triviais de aplicação deste quantificador
ainda estão sendo produzidos, mas até o momento ele se mostra como a única
alternativa realmente operacional (no sentido de ser calculada em exemplos
práticos) de quantificador para os diferentes emaranhamentos multipartites.

1.4 Contribuições

Nesta secção tratamos de nossas contribuições ao tema. Apenas a 1.4.1 descreve
um trabalho encerrado, sobre o processo tomográfico para caracterização de
estados puros de três qubits fazendo apenas medições em pares. Na 1.4.2 a
questão de diferentes estruturas de produto tensorial poderem ser impostas a um
mesmo sistema é discutida. Na 1.4.3 é abordada a questão do emaranhamento
em part́ıculas idênticas. Nos três casos, são apresentadas questões nas quais se
pretende continuar trabalhando após este doutoramento.

1.4.1 As partes determinam o todo?

Já comentamos o interessante trabalho de Linden, Popescu e Wootters[18] que
mostra que estados puros genéricos de três qubits podem ser completamente
caracterizados pelo conhecimento de seus estados reduzidos de pares. Em co-
laboração com Daniel Cavalcanti e Leandro Martins Cioletti, apresentamos um
protocolo tomográfico para realizar essa tarefa[62].

Antes de passar ao protocolo, observamos que o resultado não é imediato.
Por exemplo, não vale o seu análogo para dois qubits: um estado puro genérico
de dois qubits pode ser escrito como

|Ψ (θ)〉 = cos θ |u1〉 ⊗ |v1〉+ senθ |u2〉 ⊗ |v2〉 , (1.53)

com53 θ ∈
(
0, π4

)
. Mas fixadas essas bases, todos os demais estados

|Ψ (θ, φ)〉 = cos θ |u1〉 ⊗ |v1〉+ eiφ senθ |u2〉 ⊗ |v2〉 , (1.54)

dão origem aos mesmos estados reduzidos. Em outras palavras, a fase φ é
localmente inacesśıvel .

Nosso trabalho parte da generalização para três qubits da descrição por
coeficientes tomográficos, apresentada na 1.3.4. Em lugar da eq. (1.41), teremos

ρ =
1

8

∑
γµν

aγµνSγµν , (1.55a)

onde
Sγµν = σγ ⊗ σµ ⊗ σν , (1.55b)

e os coeficientes tomográficos aγµν podem ser diretamente obtidos por

aγµν = TrρSγµν . (1.55c)

53Os casos não genéricos correspondem a θ = 0 e θ = π
4

. No primeiro caso, o estado é
fatorado e localmente determinável. No segundo, temos estados maximamente emaranhados,
e também maximamente indeterminados, pois nesse caso os estados locais são de máxima
mistura, e sua degenerescência permite a livre escolha de |u1〉 e |v1〉, além da fase φ.
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Assim, os coeficientes ai00, a0j0 e a00k são diretamente obtidos com detecções
em apenas uma parte; os aij0, ai0k e a0jk com detecções em coincidência de duas
partes; enquanto os aijk dependem de detecções nas três partes. O problema
que se põe é: podemos descrever o estado do sistema sem precisar das detecções
nos trios? A resposta é: genericamente sim. Como? Veremos a seguir. Uma
analogia geométrica pode ser interessante. Considere um disco como um exem-
plo de conjunto convexo. Para descrever um ponto no disco precisaremos de
duas coordenadas (e.g.: x e y cartesianos, ou r e θ polares). Mas, se tivermos
a informação adicional de se tratar de um ponto extremal do disco (voltando
à mecânica quântica, um estado puro), basta dar um ângulo para determinar
o ponto. Assim, é natural que, para o caso de um estado puro, sejam suficien-
tes menos informações do que aquelas que seriam necessárias para decrever um
operador densidade arbitrário.

Nosso ponto de partida foi usar a idempotência que caracteriza estados puros

ρ2 = ρ, (1.56)

para obter as correlações de maior ordem em termos das de menor. Neste caso,
as de terceira ordem em termos das de primeira e segunda ordem. O conjunto
de sessenta e quatro equações pode ser assim agrupado:∑

ijk

(a2
i00 + a2

0j0 + a2
00k + a2

ij0 + a2
i0k + a2

0jk + a2
ijk) = 7; (1.57a)

3ai00 = aij0a0j0 + ai0ka00k + aijka0jk, (1.57b)

com a convenção de Einstein de soma sobre ı́ndices repetidos valendo e equações
similares por trocas de ı́ndices sendo obtidas;

3aij0 = ai00a0j0 + a00kaijk + a0jkai0k

−1

2
εiltεjmualm0atu0 −

1

2
εiltεjmuatukalmk, (1.57c)

também com equações similares obtidas pelas permutações ćıclicas dos ı́ndices,
e com o śımbolo de Levi-Civitta εijk para o tensor totalmente anti-simétrico,
com ε123 = 1; por fim, o quarto grupo

3aijk = ai00a0jk + a0j0ai0k + a00kaij0 − εiltεjmuatu0almk

−εiltεknvat0valjn − εjmuεknva0uvaimn. (1.57d)

O protocolo é então dado pela determinação direta dos coeficientes ai00, a0j0

e a00k com medições individuais, bem como aij0, ai0k e a0jk pelas detecções de
pares. O sistema de 64 equações (1.57) pode ser visto como um sistema de
equações a serem obedecidas pelas 27 “incógnitas” aijk sempre que o estado
global for puro. O argumento de Linden, Popescu e Wootters[18] garante que,
genericamente, este sistema tem solução. Nossa conjectura é que sempre, que o
sistema (1.57) possui solução única, o subsistema linear (1.57d) é suficiente para
determinar esta solução. Testamos isso numericamente: sorteando de forma
aleatória estados puros de três qubits, constrúımos a matriz do sistema (1.57d)
e calculamos seu determinante: para mais de uma centena de realizações este
foi sempre diferente de zero.
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Existem exceções, porém. Para estados como

|GHZ (θ, φ)〉 = cos θ |000〉+ eiφ senθ |111〉 , (1.58)

a fase φ não pode ser determinada por medições restritas a pares, por ser uma
fase relativa entre vetores triortogonais e por isso não aparecer nos estados re-
duzidos. Esta classe de exemplos generaliza perfeitamente o caso de dois qubits,
eq. (1.54). Dessa maneira, podemos entender todas as exceções: são os vetores
obtidos de (1.58) por transformações unitárias locais, visto que, para qualquer
outro caso, as fases relativas54 poderão todas ser obtidas nas densidades redu-
zidas. Acreditamos que um estudo mais geométrico do sistema (1.57d) seja,
também, capaz de levar a essas mesmas conclusões.

Já sabemos que as exceções formam um conjunto de medida nula (por isso,
numericamente 100% dos casos foram favoráveis). Uma contagem de parâmetros
mostra mais: elas formam uma subvariedade de dimensão55 1, enquanto as
classes de estados formam uma variedade de dimensão 5. Para esta conclusão,
usamos o fato bem conhecido de que o grupo de Lie SU (2) possui dimensão 3.
Um vetor de C2⊗C2⊗C2 é dado por 8 números complexos, portanto, 16 números
reais. Normalização e fase global eliminam dois destes. As transformações
unitárias locais serão dadas por três cópias de SU (2), logo, dimensão 9. Assim,
os estados de três qubits não-localmente equivalentes formam uma variedade
de dimensão 5 (i.e.: 14 − 3 × 3). Já a famı́lia GHZ, quando considerada a
menos de tranformações unitárias locais, será descrita apenas pelo parâmetro

θ, uma vez que a fase φ pode ser obtida usando a transformação |0〉 7→ e−i
φ
2 |0〉

e |1〉 7→ ei
φ
2 |1〉 em qualquer dos três qubits. Assim, as exceções formam uma

curva em uma variedade de dimensão 5.
Embora o protocolo seja pensado inicialmente para estados puros, ele possui

um mérito a mais: para estados não-puros, a eq. (1.56) é falsa, o que implica
que o sistema (1.57) terá equações incompat́ıveis. O protocolo torna-se mais
confiável se, após medir os valores esperados individuais e de pares, e resolver o
sistema (1.57d), o experimentador usar as demais trinta e sete equações (1.57a,
1.57b, 1.57c) como testes (dentro de sua precisão) da pureza do estado.

1.4.2 Quais são os Subsistemas?

A idéia central a ser elaborada nesta subsecção é que emaranhamento não é
propriedade só do estado, mas também da nossa descrição, da nossa forma de
dividir o sistema em subsistemas, ou seja, da estrutura de produto tensorial que
é imposta a H. Não temos, ainda, trabalho conclúıdo sobre o assunto, mas está
entre os assuntos de interesse no momento.

Curiosamente, tal idéia ainda não é completamente assimilada pela comuni-
dade, embora faça parte do primeiro exemplo importante de estado emaranhado,
o de Einstein, Podolski e Rosen[8]. Usando um par de part́ıculas e considerando
apenas um grau de liberdade para cada, com operadores de posição e momen-
tum respectivamente Xi e Pi, com i = 1, 2, os autores consideram um autovetor
simultâneo para os operadores comutantes X1−X2 e P1 +P2. Tais operadores
podem ser considerados como proporcionais à posição da part́ıcula relativa e
ao momentum do centro de massa do sistema (considere part́ıculas de massa

54Os módulos são sempre acesśıveis.
55Neste parágrafo, as dimensões são sempre sobre os reais.
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iguais). Como estes dois graus de liberdade são independentes, os operadores co-
mutam. O par possui então posição relativa e momentum total bem definidos. O
“paradoxo” só aparece quando passamos desta descrição em termos de centro de
massa e part́ıcula relativa para a descrição em termos das part́ıculas 1 e 2, onde
cada qual possui distribuições equiprováveis para posição e momentum. Estas
duas escolhas de descrição correspondem a duas escolhas de estrutura de produto
tensorial (sigla em inglês, TPS). Em particular, o estado EPR é fatorável com
respeito à estrutura definida por centro de massa e part́ıcula relativa, que é o que
nos permite descrevê-lo da maneira acima, enquanto o “paradoxo” da descrição
em termos do par de part́ıculas vem justamente da nossa linguagem coloquial
(i.e.: não-técnica) não ter sido talhada para descrever estados emaranhados.

Novamente, o exemplo minimal capaz de evidenciar esta dependência de
descrição do conceito de emaranhamento é o caso de dois qubits. Nossa descrição
comum de dois qubits já pressupõe a estrutura de produto tensorial: o espaço
de estados é gerado pelos estados de um qubit e do outro qubit. Mas esta
não é a única possibilidade, muito antes pelo contrário. Passemos logo ao caso
extremo. A base de Bell56 {|Ψ±〉 , |Φ±〉} é normalmente pensada como uma base
composta por estados maximamente emaranhados. Isto é verdade, com respeito
à estrutura tensorial previamente assumida (enfatizada até mesmo na notação).
Mas esta mesma base pode servir para construir outra estrutura tensorial. Para
decidir entre um dos quatro estados de Bell, precisamos de dois bits: Ψ ou Φ, +
ou −. Podem-se definir espaços de estados bidimensionais gerados por cada um
destes pares de alternativas, e nesse caso a base de Bell passa a ser uma base
produto! E mais, com respeito a esta nova estrutura tensorial, alguns estados
antes fatoráveis, como

1

2
(|0〉+ i |1〉) (|0〉 − i |1〉) =

1√
2

{∣∣Φ+
〉
− i
∣∣Ψ−〉} , (1.59)

passam a ser maximamente emaranhados, assim como o estado EPR é emara-
nhado com respeito à estrutura tensorial dada pelas part́ıculas individuais.

Em um trabalho muito interessante, mas de dif́ıcil leitura, Zanardi, Lidar e
Lloyd[63] defendem que estruturas tensoriais devem ser ditadas pelo conjunto de
operações dispońıveis. De uma maneira simplificada, em um sistema bipartite, a
estrutura tensorial estaria definida por termos acesso direto a operações “locais”
A⊗ 1 e 1⊗B. Diferentes estruturas tensoriais seriam induzidas por diferentes
subálgebras de “operações locais.” Dessa forma, eles traduzem esta concepção
f́ısica em definições matemáticas de estruturas tensoriais induzidas. Em especial,
os autores exibem as subálgebras que geram a estrutura tensorial onde os estados
de Bell são produtos.

Vale ressaltar que é isto que está por trás de diferentes esquemas de medição
de estados de Bell . A idéia central é, através de operações conjuntas, mapeá-
los em estados fatoráveis, para depois detectar estes últimos, supostamente
acesśıveis. Assim, temos também maneiras f́ısicas de passar de uma estrutura
tensorial a outra.

Em um contexto um pouco diferente, é o que acontece quando usamos di-
visores de feixes. Se nos restringirmos à descrição mais simples, dois modos de
campo incidem em um divisor e outros dois emergem. O divisor é descrito como
uma transformação unitária que leva os modos incidentes nos emergentes. De

56Onde
∣∣Ψ±〉 = 1√

2
{|01〉 ± |10〉} e

∣∣Φ±〉 = 1√
2
{|00〉 ± |11〉}.
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um outro ponto de vista, o que temos são duas maneiras distintas de descrever
o estado do campo eletromagnético57. Visto dessa maneira, é natural enten-
der que um divisor de feixes seja capaz de “criar” emaranhamento. Podemos
descrever tal “criação” de outra forma: o divisor de feixe é uma maneira f́ısica
de passar de uma estrutura de produto tensorial (a dos modos incidentes) a
outra (dos modos emergentes). Ao passar de uma a outra, o que era fatorável
pode perfeitamente se tornar emaranhado, podendo inclusive levar ao conceito
aparentemente contraditório de um fóton em estado emaranhado. Isto acon-
tece quando um fóton incide em um divisor (50− 50, apenas por simplicidade),
podendo ser refletido ou transmitido. Em termos dos novos modos, a melhor
descrição é dada pelo vetor |ψ〉 = 1√

2
(|01〉+ |10〉), que descreve um estado com

número de fótons 1, mas com emaranhamento entre os dois modos emergentes
do divisor.

Outro exemplo, onde normalmente não lembramos da existência de emara-
nhamento, são os auto-estados de átomos hidrogenóides. Devemos lembrar que
a solução padrão deste problema começa por passar da descrição por caroço
nuclear e elétron para centro de massa e part́ıcula relativa. O centro de massa
é livre, e seus auto-estados são autovetores de momentum. Para a part́ıcula
relativa temos o potencial central coulombiano com suas soluções usuais. Com
respeito a esta estrutura tensorial, não há emaranhamento. Mas, se voltarmos
à descrição por caroço e elétron (o caso mais extremo é o do positrônio, onde
o caroço nuclear é apenas um anti-elétron), existe emaranhamento entre estas
part́ıculas.

Com isso, queremos defender a seguinte posição: não são as possibilidades
experimentais, sozinhas, que definem a estrutura tensorial. Em última instância,
esta definição cabe àquele que descreve o sistema. É na sua maneira de descrever
o sistema que está a estrutura. Se usa centro de massa e part́ıcula relativa, ou
cada part́ıcula individualmente; se usa os modos incidentes ou emergentes do
divisor de feixes... é sempre uma escolha, semelhante à escolha de um sistema de
coordenadas para descrever um sistema. Assim como sistemas f́ısicos usualmente
“pedem” certos sistemas de coordenadas (e.g.: mais bem adapatados às suas
simetrias), situações experimentais costumam sugerir o uso de certas estruturas
de produto tensorial.

1.4.3 Emaranhamento em Part́ıculas Idênticas

Outro problema interessante tem merecido alguma atenção da comunidade nos
últimos anos. Recentemente iniciamos uma colaboração a distância com o grupo
do Professor Vedral, e localmente com Daniel Cavalcanti e Marcelo França San-
tos. A questão é como traduzir adequadamente o conceito de emaranhamento
para part́ıculas idênticas.

O contexto usual de informação quântica trata de qubits distingúıveis. Quan-
do indistinguibilidade entra em cena, part́ıculas quânticas podem obedecer di-
ferentes estat́ısticas58. Por efeito de nosso espaço ambiente ser tridimensional,

57Uma descrição mais precisa deveria ser multimodal, mas da mesma forma podeŕıamos
caracterizar modos incidentes e modos emergentes, com o divisor de feixes levando de uma
descrição a outra.

58A origem do nome é clara: surge do tratamento de gases quânticos degenerados, onde
torna-se natural fazer estat́ıstica sobre as part́ıculas, seus estados ocupados... Só que o termo
extrapolou este significado inicial, sendo usado para qualquer quantidade plural de part́ıculas.
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part́ıculas quânticas podem ser bósons ou férmions.
Na notação t́ıpica até aqui utilizada, sistemas de bósons idênticos ocorrem

em estados simétricos, enquanto férmions idênticos em estados anti-simétricos.
Outra notação comum é a de número de ocupação, mais próxima da noção de
segunda quantização. A primeira dificuldade do problema já se faz evidente em
seu caso mais simples. Se tivermos um par de part́ıculas idênticas em estados
|ψa〉 e |ψb〉, só faz sentido dizermos que os números de ocupação são ambos
1, sem podermos dizer que “a primeira” part́ıcula está neste estado e “a se-
gunda” naquele. Assim, usando |1, 1〉b,f como notação para tal estado, com b e
f denotando bósons ou férmions, temos

|1, 1〉b,f =
1√
2
{|ψa〉 ⊗ |ψb〉 ± |ψb〉 ⊗ |ψa〉} , (1.60)

onde o ordenamento (no segundo membro) indica rótulos artificialmente ane-
xados às part́ıculas, e o sinal superior refere-se a bósons. Os estados descritos
na eq. (1.60) devem ser comparados a estados de Bell, o que nos dá motivo
para considerá-los como emaranhados. Porém, tal emaranhamento provém da
“estat́ıstica,” e dela não consegue se desprender. Torna-se assim um emaranha-
mento não-utilizável.

Notamos que a essência da questão passa pela indistinguibilidade das par-
t́ıculas. Houvesse um motivo natural para se distinguir as part́ıculas e este
emaranhamento poderia ser aproveitado. Em que condições part́ıculas idênticas
tornam-se individualizadas?

Respostas parciais a esta questão já foram apresentadas. Em seu livro, A.
Peres[1] cria a noção de remoticidade, para mostrar que, se os teste utilizados
forem de certa forma locais (i.e.: limitados a uma região do espaço), os efeitos
de uma part́ıcula idêntica mas muito distante (remota) são irrelevantes. Esta
situação lembra a distinção de Feynman entre situações distingúıveis e não-
distingúıveis para decidir se somamos probabilidades ou amplitudes. No caṕıtulo
2, vamos estudar interferômetros com discriminação de alternativa (secção 2.2),
que permitem passar suavemente de uma situação a outra. Ainda que sem a
utilização desta linguagem, isto vem sendo feito por alguns trabalhos recentes,
onde mais de um grau de liberdade é considerado simultaneamente (e.g.: posição
e spin). Assim, em alguns casos especiais, uma destas variáveis pode servir
de “rótulo” para identificação das part́ıculas, enquanto o outro grau liberdade
pode passar a ser trabalhado como antes. Complementarmente, se este “rótulo”
for ausente, ou ainda, “apagado59,” os demais graus de liberdade deverão ser
tratados como vindo de part́ıculas indistingúıveis.

Sem se concentrar na questão do emaranhamento, Loudon[64] discutiu os di-
ferentes comportamentos de pares de bósons e férmions incidentes em divisores
de feixes. Zanardi[65] discutiu emaranhamento em redes fermiônicas, insistindo
na importância de buscar emaranhamento entre diferentes números de ocupação.
Bose e Home[66] utilizam a pós-seleção em um grau de liberdade, com vistas a
gerar estados emaranhados em outro grau de liberdade. No caso, usando um
divisor de feixes para part́ıculas idênticas, e detectores (não-absorventes) da pre-
sença de part́ıculas nos braços de sáıda, ele geram estados emaranhados em pola-
rização (ou spin, conforme o caso). Omar, Paunković, Bose e Vedral trataram os
problemas de transferir emaranhamento[67] e de concentrar emaranhamento[68],

59O conceito de apagamento quântico será introduzido na secção 2.3.
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fazendo uso de pares emaranhados, divisores de feixes, e estat́ıstica de part́ıculas
idênticas. Shi[69] aponta que, em segunda quantização, o emaranhamento de
part́ıculas idênticas depende da escolha de estados de uma part́ıcula que se toma
como base. Deve-se notar que este resultado está intimamente ligado ao assunto
da subsecção 1.4.2. A escolha de “estados de uma part́ıcula” para descrever o
sistema corresponde à escolha de modos do campo que está sendo tratado. Di-
ferentes escolhas levam a diferentes estruturas tensoriais, e por isso, diferentes
classificações de estados emaranhados. Discutindo emaranhamento no contexto
de segunda quantização, Vedral[70] chega ao problema de caracterizar o estado
de spin de um par (ou trio) de elétrons, retirados do estado fundamental de um
gás de Fermi. Calculado então o emaranhamento de formação (e outros quan-
tificadores) deste par, o autor mostra a dependência do emaranhamento com
o afastamento dos elétrons detectados. A escala de comprimento acaba sendo
ditada pelo comprimento de Fermi do gás. Oh e Kim[71] refazem estes cálculos
usando funções de Green, o que lhes permite incluir temperatura no tratamento.
Vedral[72] relaciona o emaranhamento de part́ıculas idênticas a questões gerais
como o efeito Meissner em supercondutores, e o mecanismo de Higgs para dar
massa a campos fermiônicos. Vale também citar Ghirardi e Marinato[73] que
apresentam critérios gerais para decidir sobre a existência de emaranhamento
em estados puros de pares de part́ıculas idênticas. Este assunto deve ainda ser
aprofundado na Dissertação do Daniel Cavalcanti[74].

Tal seqüência de resultados nos permite especular sobre a questão da remo-
ticidade apontada por Peres. Ao considerarmos mais graus de liberdade, algum
deles pode servir como uma espécie de rótulo efetivo da part́ıcula. É natural
considerarmos que um elétron na Lua não terá efeito sobre um experimento
com elétrons aqui na Terra, embora, pelos prinćıpios da mecânica quântica,
devêssemos anti-simetrizar o estado de todos os elétrons. Curiosamente, neste
caso a linguagem coloquialmente usada se faz precisa. Não podemos falar este
elétron e aquele elétron, pois são idênticos. Mas a noção de “elétron na Lua” diz
que sua distribuição espacial se concentra naquele satélite. Assim, se considerar-
mos um par de elétrons, um em nosso laboratório e o outro na Lua, o conceito
de remoticidade será perfeitamente cumprido, e qualquer experimento realizado
exclusivamente no laboratório não será afetado pelo “elétron da Lua.” Ou seja,
“na Lua” e “no laboratório” servem como rótulos efetivos para tais elétrons.
O interessante é que o tratamento aqui comentado (apresentado, e.g.: na ref.
[70]) permite aproximar suavemente estes elétrons e perceber os efeitos de sua
indistinguibilidade irem se tornando continuamente importantes. Em outras pa-
lavras, pode-se fazer uma discussão sobre uma transição suave entre a estat́ıstica
de Fermi-Dirac e a estat́ıstica clássica de Maxwell-Boltzman. Ou ainda, “ligar”
e “desligar” (suavemente) o prinćıpio da exclusão de Pauli, usando-se de outros
graus de liberdade para tornar férmions mais ou menos distingúıveis.

Aliás, este parece ser um caso onde a comunidade f́ısica desenvolveu intuição
com relação ao resultado antes de ter justificativas mais claramente embasadas.
Por exemplo, é comum que a condensação de Bose-Einstein seja apresentada
em termos da comparação entre o comprimento de onda de de Broglie de um
bóson e o afastamento médio entre bósons de uma amostra. Estes resultados
recentes corroboram esta interpretação, munindo-a de detalhes quantitativos.
Para conhecimento deste autor, tais detalhes ainda não foram supridos.



Caṕıtulo 2

Emaranhamento
Controlável

Neste caṕıtulo vamos tratar dos chamados Interferômetros com Discriminadores
da Alternativa (WW, da abreviação do inglês which way ou do alemão welcher
Weg), e do chamado Apagamento Quântico.

De fato, estaremos tratando dos sistemas que Feynman afirma trazerem o
único problema da mecânica quântica[2]. Assim sendo, esta discussão vem desde
os primórdios da teoria quântica. Fenômenos de interferência e difração com
matéria foram as grandes confirmações de que as idéias dos criadores da teoria
quântica tinham fundamento. São fenômenos inimagináveis na teoria clássica,
que àquela altura via luz como onda, matéria como part́ıcula e fim de papo.
A noção de dualidade part́ıcula-onda surge com Einstein e de Broglie e, pouco
depois, é acompanhada da noção de complementaridade. De uma forma um
pouco vaga, a complementaridade diz que em cada experimento pode-se obter
caracteŕısticas do comportamento ondulatório ou particular, mas apenas um se
manifesta a cada vez. Como exemplo disso, é comum ouvirmos que, em um
experimento de fenda dupla realizado no regime quântico (detalhes abaixo), o
objeto se propaga como onda, sofrendo difração, e é detectado como part́ıcula,
podendo ser localizado. E mais: nessa mesma conversa é comum ouvirmos que
“se tentarmos determinar por qual fenda o objeto passou, o padrão de inter-
ferência desaparece”. Afirmações deste tipo não são bem-vindas em conversas
cient́ıficas, a menos que sejam muito melhor contextualizadas. Tal contextua-
lização demorou décadas e é disso que tratamos nas próximas páginas.

A secção 2.1 apresenta a idéia de interferômetro, discutindo com um pouco
mais de detalhes alguns exemplos. Na secção seguinte, 2.2, discutimos a possi-
bilidade de discriminar as alternativas, levantando a indistinguibilidade, natu-
ralmente associada a interferência na teoria quântica: assim são introduzidos os
interferômetros WW . O conceito de apagamento quântico é discutido na 2.3.
Um “exemplo” de apagador quântico é discutido, onde apenas óptica clássica
se faz necessária na discussão e a razão para tal é apresentada na secção 2.4.
Na secção 2.5 apresentamos um apagador quântico constrúıdo na UFMG e o
caṕıtulo se encerra com uma discussão provocativa: não seriam todos os inter-
ferômetros exemplos de “apagadores quânticos”?

43
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2.1 Interferômetros

Interferômetros são dispositivos constrúıdos para a obtenção de padrões de inter-
ferência. A idéia mais simples é explorar duas1 alternativas. Assim, de alguma
forma uma onda2 dá origem a duas, e de alguma outra forma essas duas ondas
se somam. A soma de ondas leva naturalmente ao fenômeno de interferência.
devido à possibilidade de variação de fase entre as constituintes.

Qual a onda original, como ela dará origem a duas outras, e como serão
levadas a interferir são caracteŕısticas de cada interferômetro. Para que essa
discussão não se torne abstrata demais, vamos apresentar três exemplos que
serão também os exemplos mais utilizados ao longo deste trabalho.

2.1.1 Interferômetro de Young

O interferômetro de Young tem papel destacado na f́ısica3. Foi com ele que
pela primeira vez se observaram caracteŕısticas ondulatórias na luz, nos primei-
ros anos do século XIX. De fato, embora a teoria ondulatória se apresentasse
como uma alternativa, o mais aceito até então era um modelo de raios de luz
sendo formados por pequenas part́ıculas, como defendido por Newton. Reflexão
e refração eram entendidos como efeitos mecânicos. Não há espaço para inter-
ferência em uma teoria assim!

O interferômetro de Young, também chamado interferômetro de fenda du-
pla, é constitúıdo por um anteparo que impede a passagem da frente de onda,
exceto por duas fendas. Uma onda inicial4 incidente gera, assim, outras duas.
Estas serão as duas alternativas interferométricas. Para fazer com que as duas
alternativas se somem, basta colocar os instrumentos de detecção (uma tela, no
caso de luz intensa, como no experimento original de Young; fotodetectores no
chamado “regime quântico”, discutido mais adiante) a uma distância suficiente
das fendas, para que tal instrumento possa ser atingido pelas frentes de onda
emergentes de ambas as fendas (e chamada condição de campo distante). Va-
riando a posição do detector paralelamente ao anteparo de dupla-fenda (i.e.:
observando diferentes pontos da tela, no caso de luz intensa), a diferença de
fase entre as alternativas interferométricas varia, dando origem a um padrão de
interferência (ver figura 2.1).

2.1.2 Interferômetro de Mach-Zehnder

Um segundo exemplo, com algumas vantagens técnicas e pedagógicas, é o inter-
ferômetro de Mach-Zehnder. Neste caso, um feixe é dividido por um elemento
óptico: um espelho semi-transparente, usualmente chamado divisor de feixe (em
inglês, beam splitter). Na maioria das vezes, procura-se a condição onde 50% da
intensidade do feixe é transmitida e 50% refletida, com absorção despreźıvel: a
chamada condição 50−50, ou ainda de balanceamento do interferômetro. Estas
serão as duas alternativas interferométricas agora. Uma vantagem técnica é que

1Podem ser mais de duas, mas não exploraremos esse caso aqui.
2Compreendida aqui como uma perturbação que se propaga.
3Prova disso que o experimento de Young com elétrons foi eleito, em uma eleição de fim

de século, o mais belo experimento da f́ısica.
4O campo eletromagnético, no caso da luz, mas, atualmente, tal interferômetro - ou peque-

nas variações - pode ser constrúıdo com nêutrons, elétrons, átomos e mesmo moléculas como
fulerenos[75].
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Figura 2.1: Ilustração de um interferômetro de Young. Regiões claras (escuras)
correspondem à interferência construtiva (destrutiva) dos caminhos (retirada da
ref. [91]).

não se perde fluxo como no caso do anteparo de dupla-fenda; outra, tanto técnica
quanto pedagógica, é que as duas alternativas interferométricas se encontram
espacialmente afastadas.

Como os dois feixes naturalmente se afastam, espelhos são usados para redi-
recioná-los para uma região de interferência. Posicionar detectores nessa região
tende a não funcionar, como será melhor discutido na secção 2.6. A melhor
alternativa é recombinar os feixes, fazendo-os incidir em um segundo divisor de
feixes balanceado. Os dois feixes emergentes são combinações lineares distintas
das alternativas interferométricas. Mudanças de fase podem ser obtidas vari-
ando o caminho óptico em um dos braços do interferômetro, o que pode ser feito,
por exemplo, incluindo uma linha de atraso ajustável neste braço. Padrões de
interferência serão obtidos estudando a estat́ıstica de contagens como função do
atraso (figura 2.2).

2.1.3 Interferômetro de Ramsey

A interferometria Ramsey[76] é um caso de interferômetro atômico, onde a onda
que interfere é a função de onda do estado interno do átomo. O interferômetro
começa pela preparação de um átomo em um auto-estado, que denotaremos
|e〉. As duas alternativas interferométricas serão dois estados internos5 |e〉 e |g〉.

5A notação é para lembrar estado excitado, e, e fundamental, g (do inglês ground). Em
experimentos, porém, estes podem ser, por exemplo, dois ńıveis excitados de átomos de
Rydberg[77].
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Figura 2.2: Representação esquemática de uma inter-
ferômetro de Mach-Zehnder. Em azul, divisores de feixes;
em verde, espelhos; em preto e amarelo, detectores (fonte:
www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/MachZehnder).

O passo natural de um interferômetro é então buscar uma maneira de popular
coerentemente as duas alternativas interferométricas. Idealmente, queremos um
processo capaz de fazer

|e〉 7→ α |e〉+ β |g〉 , (2.1)

e para valer a condição de balanceamento, queremos ainda |α| = |β|. A descrição
usual é dizer que basta utilizar um campo clássico ressonante com a transição,
que dá origem ao hamiltoniano

H = ~ε (|e〉 〈e| − |g〉 〈g|) + Ω |e〉 〈g|+ Ω∗ |g〉 〈e| , (2.2)

onde Ω é proporcional ao campo aplicado e ao momento de dipolo da transição
e ↔ g. No regime |Ω| � ε, o hamiltoniano (2.2) descreve oscilações completas
entre os estados |e〉 e |g〉. Se denotarmos Ω = |Ω| eiφ e considerarmos |ψ (0)〉 =
|e〉, teremos, nesse regime,

|ψ (t)〉 = cos (|Ω| t) |e〉 − ie−iφ sen (|Ω| t) |g〉 , (2.3)

que, para |Ω| t = π
2 , descreve uma transição e 7→ g. Na linguagem da óptica

quântica esta situação representa o chamado pulso6 π. Para a interferometria
Ramsey, estamos interessados no chamado pulso π

2 , que equivale à metade do
tempo para a transição completa7. Neste caso, temos∣∣ψπ

2

〉
=

1√
2

(
|e〉 − ie−iφ |g〉

)
. (2.4)

6Linguagem essa que veio emprestada da ressonância nuclear magnética. Os ângulos em
questão são medidos na esfera de Bloch.

7Esta condição equivale ao balanceamento dos outros exemplos discutidos.
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Figura 2.3: Representação esquemática de um interferômetro de Ramsey. No
detalhe, a região de atuação das chamadas zonas de Ramsey (R1 e R2) (figura
retirada da ref. [77]).

Atingida esta situação, o campo elétrico é desligado e o sistema evolui livre-
mente. Como os ńıveis e e g têm energias distintas, há o acúmulo de uma fase
relativa durante a evolução temporal. A detecção, seja de e, seja de g, é inca-
paz de exibir qualquer interferência nesta situação. Novamente, para obter um
padrão deve-se “misturar” as duas ondas, o que é feito com uma segunda zona
de Ramsey (equivalente ao segundo divisor de feixe do interferômetro Mach-
Zehnder). Após esta segunda zona de Ramsey, as probabilidades de obter e ou
g dependem senoidalmente da fase acumulada entre as zonas de Ramsey. Para
obter um padrão de interferência, deve-se fazer esta fase variar. Isto pode ser
feito de diversas formas: variando a separação das zonas de Ramsey; variando
a velocidade do feixe atômico; ou, o que é mais comum, variando a diferença
de energia entre os ńıveis e e g, o que pode ser feito variando a intensidade de
um campo elétrico dc, que gera efeito Stark, alterando a separação dos ńıveis
(figura 2.3).

2.1.4 Regimes de um Interferômetro

Podemos tratar interferômetros de duas maneiras distintas: quando apenas nos
preocupamos com os padrões de interferência, estamos fazendo um “tratamento
clássico”, semelhante ao dado ao interferômetro de Young no século XIX; quando
tratamos de realizações individuais do experimento, em especial quando as de-
tecções podem ser feitas uma a uma com certa resolução temporal, passamos a
fazer um “tratamento quântico”. Um mesmo aparato pode estar em um regime
onde o tratamento clássico é adequado, ou onde exija um tratamento quântico.
Esses serão os dois regimes que consideraremos para interferômetros, e a dis-
tinção é feita pela forma de detecção: se temos acesso a contagens individuais,
o tratamento quântico se faz necessário, com toda sua linguagem probabiĺıstica;
já se a detecção se faz, essencialmente, por intensidades, o tratamento clássico
pode ser adequado.
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Tratamento clássico de um Mach-Zehnder

Tendo em mente um interferômetro Mach-Zehnder, vamos primeiro a seu tra-
tamento clássico. Para isso, consideramos um feixe de luz monocromática bem
colimada8, com vetor de onda ~k, freqüência ω e um perfil espacial f (ρ), onde ρ

é uma variável de posição no plano normal a ~k. Por simplicidade, considerare-
mos a polarização linear, com campo elétrico paralelo aos divisores de feixes. O
campo elétrico é descrito por

~E (ρ, z, t) = f (ρ) ~E0e
i(kz−ωt). (2.5)

Após o primeiro divisor de feixe, uma parte é transmitida, mantendo o mesmo
vetor de onda e fase, com um perfil espacial ft, enquanto a outra é refletida,
com vetor de onda ~k′, perfil espacial fr e também consideraremos a fase inalte-
rada (isso depende, essencialmente, de qual das superf́ıcies do divisor de feixe é
refletora [78]). Temos, então

~E (~r, t) = ~Et (~r, t) + ~Er (~r, t) , (2.6)

onde

~Et (~r, t) = ft (ρ) ~E0e
i(kz−ωt), (2.7a)

~Er (~r, t) = fr (ρ′) ~E0e
i(k′z′−ωt), (2.7b)

onde as variáveis ρ′ e z′ têm as mesmas definições que ρ e z, mas com respeito
ao vetor de onda refletido ~k′. Os espelhos não desempenharão nenhum papel
fundamental, senão redirecionar os feixes. Após incidir no segundo divisor de
feixes, teremos dois campos emergentes, que rotularemos por a e b:

~E (~r, t) = ~Ea (~r, t) + ~Eb (~r, t) , (2.8)

com

~Ea (~r, t) = ~Ett (~r, t) + ~Err (~r, t) , (2.9a)

~Eb (~r, t) = ~Etr (~r, t) + ~Ert (~r, t) , (2.9b)

e, se considerarmos a situação ideal de alinhamento dos feixes, teremos

~Ett (~r, t) = ftt (ρ′) ~E0e
i(k′z′−ωt+ϕt), (2.10a)

~Err (~r, t) = frr (ρ′) ~E0e
i(k′z′−ωt+ϕr), (2.10b)

~Etr (~r, t) = ftr (ρ) ~E0e
i(kz−ωt+ϕt+π), (2.10c)

~Ert (~r, t) = frt (ρ) ~E0e
i(kz−ωt+ϕr), (2.10d)

onde a fase π no campo Etr se deve à reflexão na segunda superf́ıcie do segundo
divisor de feixe. A detecção agora é feita medindo a intensidade da luz, que é

proporcional a
∥∥∥ ~E∥∥∥2

. Em cada uma das sáıdas obteremos

Ia ∝
∥∥∥ ~Ea∥∥∥2

=
(
|ftt|2 + |frr|2 + 2Re

(
fttf

∗
rre

i(ϕt−ϕr)
))∥∥∥ ~E0

∥∥∥2

,(2.11a)

Ib ∝
∥∥∥ ~Eb∥∥∥2

=
(
|ftr|2 + |frt|2 − 2Re

(
ftrf

∗
rte

i(ϕt−ϕr)
))∥∥∥ ~E0

∥∥∥2

,(2.11b)

8Com isso queremos dizer que a largura do feixe (tipicamente da ordem de mm) não impõe

sérias restrições à definição de um vetor de onda ~k, e que consideramos uma fonte cont́ınua
com uma largura em freqüências que desprezamos.
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que exibirão padrões de interferência se fizermos variar a diferença de fase acu-
mulada entre os dois caminhos: ϕt − ϕr.

De fato, a análise aqui apresentada é super-simplificada, uma vez que não há
luz perfeitamente colimada e, portanto, haverá alguma dispersão em torno de ~k.
Com isso, a simples variação da posição de detecção no plano perpendicular a
~k já exibe um padrão de interferência. É importante notar que, no caso simples
em que todos os perfis de feixe coincidem, os padrões de interferência nas sáıdas
a e b estão defasados de π.

Tratamento quântico de um Mach-Zehnder

Vamos agora fazer o tratamento quântico do interferômetro Mach-Zehnder. Por
simplicidade, vamos considerar estados puros. Começamos com um estado |ψ〉
que vai incidir no primeiro divisor de feixe. Este estado contém toda a in-
formação sobre “perfil do feixe”, direção de propagação... assim, o primeiro
divisor de feixe pode ser descrito por

|ψ〉 7→ |ψt〉+ |ψr〉 , (2.12)

onde |ψt〉 (resp. |ψr〉) descreve o feixe transmitido (resp. refletido). Vamos omitir
constantes de normalização nesta discussão, para ganhar em clareza. Cada
braço do interferômetro sofrerá uma evolução unitária distinta. Ao atingir o
segundo divisor de feixe, os estados evolúıdos serão combinados de duas maneiras
distintas, uma referente a cada sáıda do interferômetro:

|ψa〉 = |ψtt〉+ |ψrr〉 , (2.13a)

|ψb〉 = |ψtr〉+ |ψrt〉 . (2.13b)

Se um observável A (e.g.: posição) for medido na sáıda a do interferômetro, seu
valor esperado será dado por

〈A〉a = 〈ψtt|A |ψtt〉+ 〈ψrr|A |ψrr〉+ 2Re (〈ψtt|A |ψrr〉) , (2.14a)

e, da mesma forma, se um observável B for medido na sáıda b, seu valor esperado
será dado por

〈B〉b = 〈ψtr|B |ψtr〉+ 〈ψrt|B |ψrt〉+ 2Re (〈ψtr|B |ψrt〉) . (2.14b)

Estas expressões devem ser comparadas com (2.11a) e (2.11b). A defasagem
de π nos padrões, para o caso mais simples em que os estados |ψtt〉 e |ψrr〉
(resp. |ψtr〉 e |ψrt〉) diferem apenas pelas fases acumuladas, é aqui obtida com
outra justificativa: como 〈ψt | ψr〉 = 0 e o divisor de feixes deve ser modelado
por uma operação unitária, os estados obtidos, se apenas um dos estados |ψt〉
ou |ψr〉 incidisse no divisor, também devem ser ortogonais (i.e.: 〈ψtr | ψrt〉 =
〈ψtt | ψrr〉 = 0).

É interessante notar que, na descrição aqui apresentada, usamos o resurso
de selecionar apenas as componentes do estado compat́ıveis com a informação
adicional: consideramos o observável A sendo medido no braço a e para isso
ignoramos as componentes do estado relativas ao braço b. Em um tratamento
mais rigoroso, não deveŕıamos ter feito isso. Mas, a secção seguinte vem exata-
mente para justificar este tipo de atitude dentro da mecânica quântica usual.
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2.2 Discriminação de Alternativas

Em sua maneira de ensinar mecânica quântica, Feynman propõe a seguinte
regra[2]:

• Se há várias alternativas distingúıveis de se obter um certo resultado, a
probabilidade deste resultado é obtida somando as probabilidades de cada
alternativa;

• Se há alternativas indistingúıveis de se obter um certo resultado, devem-
se somar suas amplitudes de probabilidade e depois tomar o módulo ao
quadrado do resultado para obter a probabilidade de tal resultado.

Ou seja, na visão de Feynman (e de vários outros) a origem da interferência é a
indistinguibilidade, e ele põe isso como ponto de partida de sua formulação. Mas
é demasiadamente dicotômico considerar que as alternativas ou são distingúıveis
ou indistingúıveis, sem alguma noção de parcialmente distingúıveis. Usando a
mecânica quântica ortodoxa, vamos mostrar como esse conceito aparece natu-
ralmente.

Historicamente essa discussão surge com o conceito de complementaridade.
Uma de suas manifestações é a famosa afirmação “se pudermos determinar por
qual fenda passou o elétron, o padrão de interferência desaparece.” Para tentar
contornar esta afirmativa, Einstein teve a idéia de considerar um experimento
como o interferômetro de Young operando no regime quântico, mas em que
o anteparo de fenda dupla tivesse a liberdade de se mover paralelamente à
tela de observação. Assim, Einstein propunha medir, para cada realização do
experimento, a posição da part́ıcula na tela e também o momentum do anteparo.
Conhecidas as condições iniciais do sistema, seria posśıvel inferir por qual fenda
havia passado a part́ıcula, sem deixar de ter um padrão de interferência. Mas
Bohr apresentou um bom argumento, baseado nas relações de incerteza, para
recuperar a noção de complementaridade. Para que a inferência de “por qual
fenda teria passado” a part́ıcula fosse feita, era fundamental conhecer de maneira
precisa as condições iniciais, não só da part́ıcula como do anteparo. A incerteza
do momentum então deveria ser menor que a diferença de momentum adquirido
pelo anteparo pela passagem por cada fenda:

∆p =
s

L
p =

s

L

h

λ
, (2.15)

onde s é a separação das fendas, L a distância entre o anteparo de fendas duplas e
a tela de detecção, e λ o comprimento de onda (de de Broglie ou óptico, conforme
o caso). As relações de incerteza de Heisenberg levam então a uma incerteza na
posição do anteparo não menor que

∆x ≈ h

∆p
=
L

s
λ, (2.16)

que é exatamente a distância entre dois máximos em um interferômetro de
Young, ou seja, o suficiente para borrar o padrão de interferência.

Argumentos como esse e como o apresentado por Feynman quando tenta
usar luz para “ver” por qual fenda passaria um elétron[2] disseminaram a idéia
que o “prinćıpio da incerteza9” seria a causa da complementaridade.

9Uso aspas e evito o termo pois na mecânica quântica, como hoje compreendida, não há
um prinćıpio de incerteza, mas sim relações de incerteza, que seguem de outros prinćıpios e
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Apenas no final dos anos 70, Wootters e Zurek apresentam um trabalho
pioneiro[79] mostrando a importância do emaranhamento no problema da dis-
criminação de alternativas interferométricas. Neste trabalho eles fazem uma
análise quantitativa sobre a indistinguibilidade, tratando detalhadamente o ex-
perimento proposto por Einstein. Fazem ainda uma análise condicional tra-
tando a part́ıcula interferométrica caso a posição do anteparo seja medida (o
que dá origem a padrões de interferência deslocados), ou caso o momentum do
anteparo seja medido (o que dá origem a padrões com diferentes visibilidades).
Como veremos a seguir, essa separação em subensembles está na raiz do cha-
mado apagador quântico. Também neste trabalho, Wootters e Zurek propõem
uma variação do experimento de Einstein, onde a informação de alternativa viria
através de um sistema de fotodetecção múltipla.

Nos anos 80, Scully e diversos colaboradores[80, 81, 82] enfatizaram o papel
do emaranhamento e conseguiram bolar exemplos de interferômetros WW onde
a medição relativa à alternativa interferométrica não seria capaz de “borrar” o
padrão de interferência o suficiente para destrúı-lo.

A partir dos anos10 90, os interferômetros WW passaram de experimentos
pensados para experimentos de laboratório, como, por exemplo, no experimento
de interferometria atômica da ref. [83].

A explicação mais simples é que um interferômetro WW é um sistema bipar-
tite: o objeto interferométrico e o discriminador de alternativa. Assim, ao invés
de considerar uma evolução como descrita na eq. (2.12), teremos algo como

|ψ〉 ⊗ |w0〉 7→ |ψt〉 ⊗ |wt〉+ |ψr〉 ⊗ |wr〉 , (2.17)

onde |w0〉 indica o estado inicial do discriminador de alternativas.
Algumas distinções podem ser feitas tanto sobre a natureza do discriminador

de alternativas quanto sobre a forma de se atingir a evolução temporal dada
pela eq. (2.17). Com relação à forma de atingir tal evolução podemos fazê-lo
diretamente, como no caso de um Mach-Zehnder onde o primeiro divisor de feixe
é um cubo polarizador; ou em etapas, incluindo uma passagem pelo estado

(|ψt〉+ |ψr〉)⊗ |w0〉 , (2.18)

que só depois passa à forma emaranhada do segundo membro de (2.17). Este
seria o caso, por exemplo, de um Mach-Zehnder com o divisor de feixe usual,
luz polarizada, e placas quarto de onda em cada braço, de forma a converter a
polarização dos feixes em circular11 e assim “marcar o caminho”. Quanto à na-
tureza do discriminador, a distinção que pode ser feita é se este discriminador é
um sistema totalmente independente do objeto interferométrico, ou se se tratam
de dois graus de liberdade distintos de um mesmo sistema. Os exemplos com
interferômetros de Mach-Zehnder utilizando polarização tratam deste último,
enquanto o experimento proposto por Einstein é um exemplo do primeiro (o
discriminador era o anteparo de dupla fenda). Não vamos nos ater a estes de-
talhes. Do ponto de vista abstrato, a essência da discriminação de alternativa
está na expressão (2.17).

dizem respeito a valores esperados de operadores e não a medições individuais como muitas
discussões parecem implicar.

10Com alguns exemplos prévios.
11Como reflexões invertem polarizações circulares, as mesmas polarizações circulares ao

longo dos braços darão origem a polarizações contrárias após o segundo divisor de feixe. Para
evitar tal sutileza, o leitor pode apenas considerar instrumentos opticamente ativos que dêem
origem a polarizações lineares ortogonais em cada braço.
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Para mantermos em mente o interferômetro Mach-Zehnder que foi discutido
em mais detalhes, o estado de uma part́ıcula que atinge a sáıda a, ao invés da
descrição pela eq. (2.13a) relativa ao interferômetro simples, será dada por

|Ψa〉 = |ψtt〉 ⊗ |wt〉+ |ψrr〉 ⊗ |wr〉 . (2.19)

Se um observável A que só diz respeito à part́ıcula interferométrica for medido
nesta sáıda, obteremos agora

〈A〉a = 〈ψtt|A |ψtt〉+ 〈ψrr|A |ψrr〉+ 2Re (〈ψtt|A |ψrr〉 〈wt | wr〉) , (2.20)

onde já foi usada a condição de normalização 〈wt | wt〉 = 〈wr | wr〉 = 1. A com-
paração da eq. (2.14a) com a (2.20) mostra que o termo de interferência vem
agora modulado por |〈wt | wr〉| ≤ 1. A discriminação completa de alternativa
se dá quando 〈wt | wr〉 = 0 e um observável do discriminador pode ter |wt〉 e
|wr〉 como autovetores; uma medição de von Neumann deste observável traz a
perfeita discriminação de alternativa. Não por acaso, o termo de interferência
desaparece. Outro caso extremo é quando 〈wt | wr〉 = eiφ. Aqui o padrão de
interferência mantém a mesma visibilidade, sendo apenas defasado por φ. Por
sua vez, neste caso |wr〉 = eiφ |wt〉 e estes estados não podem ser distinguidos
por qualquer medição no discriminador (diferem apenas por uma fase, repre-
sentam o mesmo estado f́ısico). Não há, portanto, qualquer informação sobre a
alternativa interferométrica no discriminador. Todos os outros casos são inter-
mediários: nem há a completa determinação de alternativa, nem mantém-se a
indistinguibilidade original. Há informação de alternativa no discriminador, o
que reduz a visibilidade do padrão de interferência.

2.3 O conceito de Apagamento Quântico

Se interferência está ligada à coerência entre as alternativas interferométricas,
podemos concluir que o desaparecimento dos padrões está ligado a um pro-
cesso irreverśıvel de perda de coerência? A idéia de apagamento quântico vem
justamente mostrar que não.

De um ponto de vista intuitivo, a discriminação de alternativa se dá quando
os estados |wt〉 e |wr〉 são ortogonais. Neste caso, podemos considerar que há
um observável W atuando somente no discriminador e que, de acordo com o
resultado wt ou wr, seleciona uma das alternativas interferométricas. A idéia
então é atuar sobre o “discriminador” de modo a ele não mais discriminar as al-
ternativas interferométricas. É nesse sentido que se quer “apagar” a informação
de alternativa, de modo a recuperar padrões de interferência.

A maneira mais simples de atingir tal resultado é considerar um outro ob-
servável sobre o discriminador, E, que tenha como autovetores de autovalores
distintos |wt〉+ |wr〉 e |wt〉 − |wr〉, devidamente normalizados. E agora surge a
importância do emaranhamento, pois o estado descrito na eq. (2.17) pode ser
reescrito (ignorando normalizações) como12

|ψt〉⊗|wt〉+|ψr〉⊗|wr〉 ∝ (|ψt〉+ |ψr〉)⊗(|wt〉+ |wr〉)+(|ψt〉 − |ψr〉)⊗(|wt〉 − |wr〉) .
(2.21)

12Nesse ponto, embora num contexto diferente, a origem abstrata do apagamento quântico
é a mesma do “paradoxo” EPR, como descrito por Bohm[9].
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Dessa forma, se E for medido, pós-selecionaremos ou |ψt〉+ |ψr〉 ou |ψt〉 − |ψr〉.
No primeiro caso, recuperamos o estado da eq. (2.12) e com ele seu padrão de
interferência; no segundo caso, muda o sinal do termo de interferência da eq.
(2.14a), o que pode ser visto como o padrão de interferência anterior, mas em
oposição de fase: muitas vezes se diz que esse tipo de padrão exibe anti-franjas.

Há um ponto que deve ser reforçado: a soma dos dois padrões (franjas e
anti-franjas) não exibe interferência. Se apenas for medido o observável A, a
contribuição do termo de interferência é nula. Para que haja o apagamento, é
necessário separar os dados. Isso pode ser feito de maneira seletiva: mede-se o
observável E e apenas para um dos seus posśıveis resultados dá-se seqüência e
realiza-se a medição de A; ou utilizando-se coincidências: E e A são medidos
“em coincidência” e os resultados anotados, de modo que posteriormente pode-
se fazer a separação dos dados para obter franjas e anti-franjas. As aspas para
“em coincidência” devem-se ao fato que, embora muitas vezes essa coincidência
refira-se ao instante de medição, isso de modo algum é uma exigência. De
fato, a coincidência necessária é que ambas as medições refiram-se à mesma
realização do experimento, ou seja, se, ao invés de medirmos E, medirmos W,
ganharemos a informação de alternativa para aquela part́ıcula espećıfica a ser
medida pelo observável A. Pouco importa se primeiro medimos o discriminador
(observáveis W para discriminar ou E para “apagar”) e depois a part́ıcula
(pelo observável A), se vice-versa, ou se a coincidência é instantânea. Interessa
apenas que se possa garantir a correlação entre esses dados. De fato, pode-
se fazer algo que classicamente torna-se ainda mais contra-intuitivo: pode-se
montar o experimento de modo a primeiro detectar A, e somente depois disso
o experimentador decide se vai medir o observável W ou o observável E no
discriminador. São os chamados experimentos com escolha atrasada (em inglês,
delayed choice), inicialmente discutidos por Wheeler[84].

Em um trabalho muito interessante, onde inclusive desenvolvem noções quan-
titativas para predictabilidade e demonstram certas desigualdades a serem obe-
decidas pela visibilidade de padrões de interferência, Englert e Bergou[85] assim
definem a noção de apagamento quântico:

“Quantum erasure aims at large fringe visibility in sorted suben-
sembles. Since the achieved visibility depends on the specific sorting
scheme, we optimize the sorting procedure under general circuns-
tances.”

Essa é uma definição bastante ampla, que capta a essência do efeito. O ob-
servável E que inclúımos na discussão anterior é exatamente uma estratégia
para separar subensembles (rotulados pelo resultado da medição de E) e obter
padrões de grande visibilidade. Claro que essa estratégia não é única, e a isso
referem-se os autores. Mais adiante (secção 2.6) defenderemos a idéia que, com
esta definição de Englert e Bergou, interferômetros clássicos podem ser vistos
como “apagadores quânticos”.

Para encerrar esta secção vale citar que as primeiras propostas de apagadores
quânticos foram feitas por Scully e colaboradores[80, 86]. Que alguns anos de-
pois, outros sistemas foram utilizados para realizá-los experimentalmente, como
e.g.: fótons gêmeos[87]. Não vamos entrar em mais detalhes, exceto pelo expe-
rimento descrito na secção 2.5, que surgiu de uma colaboração do autor com o
grupo experimental de óptica quântica da UFMG.
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2.4 Apagamento “Quântico” com Óptica Clássica

Ao contrário do que o nome possa sugerir, a essência do apagamento quântico
pode ser obtida com interferômetros clássicos. Neste secção apresentamos este
fato e discutimos o que é estritamente quântico e o que não é neste fenômeno.

Vamos considerar um experimento com um interferômetro de Young e luz
polarizada. Para fixar notação, consideremos polarização vertical da luz, coin-
cidindo com a direção das fendas. Naturalmente, uma tela de observação em
uma posição adequada exibe um padrão de franjas. Considere agora que placas
quarto de onda são colocadas imediatamente atrás de cada fenda. Se os seus
eixos coincidem, a única mudança nos campos emergentes está na polarização,
que passa de vertical a circular. Mas considere que os eixos são opostos. Neste
caso, a luz que emana de cada fenda terá polarização distinta: circular à di-
reita e à esquerda. Estas polarizações são ortogonais, o que faz desaparecer o
termo de interferência na eq. (2.11a), e portanto a tela deixa de exibir franjas.
Claramente este experimento pode ser considerado um interferômetro com dis-
criminação de alternativa, visto que a polarização indica a fenda pela qual a luz
foi transmitida.

Para realizar o apagamento “quântico” basta observarmos luz com uma de-
terminada polarização: se colocarmos um polarizador vertical próximo à tela13,
voltaremos a observar um padrão de franjas como aquele quando não havia as
placas de quarto de onda junto às fendas. Da mesma forma, um polarizador ho-
rizontal faria aparecer um padrão de “anti-franjas” (veja figura 2.4). Portanto,
selecionando sub-ensembles podemos obter padrões de interferência onde antes
nada se via: essa é a essência do apagamento quântico, e pode ser obtida e des-
crita com interferômetros no regime clássico14. Afinal, existe algo de quântico
nos apagadores quânticos?

Sim, há algo de essencialmente quântico, e como é natural de se esperar, algo
que é exclusivo ao regime quântico dos interferômetros. No experimento discu-
tido nesta secção, só é posśıvel obter os padrões por pré-seleção (observando
apenas com polarização vertical ou apenas com polarização horizontal). Não é
posśıvel colecionar os dados num momento e separá-los posteriormente por al-
guma correlação, justamente porque no regime clássico temos apenas intensida-
des detectadas e não detecções individuais. Não faz sentido perguntar “por qual
fenda passou tal part́ıcula” simplesmente porque não há tal conceito (part́ıcula)
na óptica clássica. Como caso mais extremo, não há como pensar em expe-
rimentos de escolha atrasada na descrição clássica do apagamento “quântico”.
Portanto deve ser claro que este tipo de experimento traz sim novos aspectos da
mecânica quântica, porém estes aspectos não são aqueles que mais saltam aos
olhos, quais sejam, o reaparecimento de padrões de interferência. Enquanto este
último possui analogia clássica, correlações do tipo EPR que originam a pos-
sibilidade de apagamentos quânticos estão na essência da f́ısica quântica. Vale
lembrar mais uma vez a afirmação de Feynman, possivelmente exagerada, sobre
o experimento de fenda dupla em mecânica quântica: “In reality, it contains the

13Em verdade, em algum ponto entre as placas quarto de onda e a tela de observação.
14De fato, um experimento parecido com o aqui descrito foi feito no ano 2000, como trabalho

de iniciação cient́ıfica, por Marzo Sette Torres Jr e Glayson Eduardo de Figueiredo, mas jamais
ganhou a forma de uma publicação. Cabe citar também um trabalho com uma proposta
semelhante, publicado por Holladay em 1993[88], mas do qual só tomamos conhecimento em
2003.
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Figura 2.4: Fenda dupla com placas quarto de onda de eixos opostos em cada
fenda. Na figura de cima, discriminação de alternativas; na de baixo, apaga-
mento “quântico” (figura retirada da ref. [91]).

only mystery.”

2.5 Exemplo doméstico

Vamos agora discutir em detalhes um apagador quântico constrúıdo na UFMG.
Este trabalho é uma colaboração deste autor com os professores Sebastião de
Pádua e Carlos Monken, com a participação inestimável do Stephen Walborn,
que deu origem à dissertação de Mestrado deste[89], um artigo cient́ıfico[90] e
um artigo de divulgação[91]. A apresentação, aqui, evitará seguir os mesmos
passos de qualquer das anteriores, que portanto são complementares a ela.

2.5.1 O papel da Polarização em Interferômetros de Young

Em geral, não se dá muita atenção ao papel da polarização em interferômetros
de Young. Uma justificativa para isso é que são idênticos os padrões de inter-
ferência obtidos com luz polarizada e não-polarizada. Mas nem por isso o papel
desempenhado pela polarização deixa de ser interessante. É o que discutimos a
seguir.

Devemos lembrar que classicamente a intensidade do padrão de interferência
é dada por

I ∝
∥∥∥ ~E∥∥∥2

, (2.22)

e se
~E = ~E1 + ~E2, (2.23)
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o termo de interferência será proporcional a ~E1 · ~E2, e tal produto escalar é pro-
porcional ao produto dos vetores de polarização dos campos ~E1 e ~E2. Portanto,
se em um experimento de fenda dupla forem colocados polarizadores em cada
fenda, com eixos ortogonais, não haverá a formação de padrão.

Como entender que o experimento original de Young tenha sido feito sem a
preocupação com polarização, bem como o fato de a maioria dos textos sequer
mencionar a polarização? A resposta está na maneira de se tratar estatistica-
mente a luz não polarizada (ou parcialmente polarizada) [43] e no fato do padrão
de interferência ser o mesmo para todas as polarizações (e.g.: para um inter-
ferômetro balanceado, um máximo central com franjas simétricas). O padrão
a ser obtido com luz não polarizada é a média dos padrões obtidos pelas pola-
rizações constituintes, e como todos esses padrões são idênticos, o padrão final
independe do experimento ser feito com luz polarizada ou não.

2.5.2 O Experimento

Aqui apresentamos uma descrição suscinta do experimento. Maior detalhamento
pode ser encontrado nas referências [89] e [90].

Vamos considerar uma modificação do experimento descrito na secção 2.4.
Novamente usaremos um anteparo de fendas duplas com placas quarto de onda
com eixos trocados em cada fenda. Vamos denotar por |+〉 (resp. |−〉) o estado
de um fóton com polarização na direção do eixo rápido (resp. lento) da fenda
1. Para a fenda 2, os papéis se invertem. Em termos de evolução temporal
consideramos então os seguintes efeitos:

• Placa 1:

|+〉 7→ ei
π
4 |+〉 ,

|−〉 7→ e−i
π
4 |−〉 , (2.24a)

• Placa 2:

|+〉 7→ e−i
π
4 |+〉 ,

|−〉 7→ ei
π
4 |−〉 . (2.24b)

A principal modificação do experimento que agora discutimos é que, ao invés
de trabalhar com um único feixe de fótons, utilizaremos os chamados fótons
gêmeos [92]. Um cristal com uma caracteŕıstica não-linear (χ(2) 6= 0, no vo-
cabulário da óptica não-linear), quando atingido por um fóton de alta energia
(e.g.: ultra-violeta), pode gerar um par de fótons com energias mais baixas (e.g.:
viśıvel) - fenômeno conhecido como conversão paramétrica espontânea descen-
dente, no inglês, spontaneous parametric down conversion. O mais importante é
que esses fótons exibem emaranhamento. Em especial, no experimento descrito,
foi utilizada a chamada conversão paramétrica tipo 2, e observada a região de
intersecção dos cones, onde a indistinguibilidade implica estados emaranhados
de polarização (mais detalhes na ref. [89], esquema experimental na figura 2.5).



CAPÍTULO 2. EMARANHAMENTO CONTROLÁVEL 57

Figura 2.5: Esquema experimental do Apagador Quântico realizado na UFMG
(figura retirada da ref. [91]).

Consideraremos o estado assim gerado como15

|ψ〉 =
1√
2

(|x〉s |y〉i + |y〉s |x〉i) , (2.25)

onde usamos a notação

|x〉 =
1√
2

(|+〉+ |−〉) ,

|y〉 =
1√
2

(|+〉 − |−〉) , (2.26)

para as polarizações lineares cruzadas com respeito aos eixos principais das
placas quarto de onda. Na eq. (2.25) os ı́ndices s e i referem-se ao jargão da
área: signal (sinal) e idler (companheiro). Vamos omitir estes ı́ndices, mas
mantendo sempre essa ordem, e tendo claro que o “sinal” é o feixe que atingirá
o anteparo de dupla fenda, enquanto o “companheiro” será detectado em outra
posição afastada, e será responsável pelo “apagamento”. Com relação aos eixos
principais das placas, o estado (2.25) pode ser reescrito como

|ψ〉 =
1√
2

(|+〉 |+〉 − |−〉 |−〉) . (2.27)

Quando o fóton sinal atingir o anteparo de fenda dupla, seu perfil espacial
será afetado pela transmitância deste. Considerando |ψ1〉 (resp. |ψ2〉) o vetor
que descreve este perfil espacial quando apenas a fenda 1 (resp. 2) está aberta,
é natural considerar que imediatamente após o anteparo (e antes de atingir as

15Um tratamento mais geral incluiria uma fase relativa no estado (2.25), que afetaria as
fases de todos os padrões aqui obtidos. Tal fase será omitida aqui em benef́ıcio da clareza.
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placas λ
4 ) teremos o estado do sistema dado por16

|Ψ〉 =
1

2
(|ψ1〉+ |ψ2〉) (|+〉 |+〉 − |−〉 |−〉) . (2.28)

Após as placas, de acordo com a evolução descrita nas equações (2.24), teremos

|Ψ〉 7→ 1

2

{(
ei
π
4 |ψ1〉+ e−i

π
4 |ψ2〉

)
|+〉 |+〉 −

(
e−i

π
4 |ψ1〉+ ei

π
4 |ψ2〉

)
|−〉 |−〉

}
,

(2.29)
forma de escrever que deixa claro como se procederá o “apagamento”. Para este
estado, se um fotodetector para o fóton sinal for deslocado no plano de detecção,
nenhum padrão de interferência será formado (figura 2.6b). Reescrever este
estado na forma

1

2
{|ψ1〉 (|L〉 |y〉+ i |R〉 |x〉) + |ψ2〉 (|R〉 |y〉 − i |L〉 |x〉)} , (2.30)

onde

|L〉 = ei
π
4√
2

(|+〉 − i |−〉) ,

|R〉 = e−i
π
4√

2
(|+〉+ i |−〉) , (2.31)

são estados de polarização circular, permite ver que a informação de cami-
nho está dispońıvel, uma vez que os vetores |φ1〉 ∝ |L〉 |y〉 + i |R〉 |x〉 e |φ2〉 ∝
|R〉 |y〉 − i |L〉 |x〉 são ortogonais. É interessante notar que tal informação de
caminho não está acesśıvel em qualquer dos fótons individualmente, visto que
os estados relativos |φi〉 são estados maximamente emaranhados de pares. Por
sua vez, a forma (2.29) mostra que, se os dados de posição da fotodetecção
do fóton sinal forem separados entre os de polarização + e os de polarização
−, serão obtidos padrões de interferência distintos, relacionados aos estados
ψ± ∝ e±i

π
4 |ψ1〉 + e∓i

π
4 |ψ2〉. Se tal seleção de polarização for feita no próprio

fóton sinal, estaremos repetindo o experimento discutido na secção 2.4 com luz
não-polarizada, e a conversão paramétrica descendente e a utilização de fotode-
tectores apenas garante que tal interferômetro esteja sendo operado no regime
quântico. Mas o estado (2.29) mostra que tal seleção de polarização pode ser
feita no fóton companheiro, sendo apenas necessário garantir a detecção em
coincidência (ver figura 2.6c). Como já foi discutido, o termo “em coincidência”
áı refere-se de fato à origem do par de fótons, e não necessariamente ao ins-
tante de sua detecção. Como a mecânica quântica trata das correlações entre as
medições realizadas, independentemente do ordenamento temporal destas, esta
montagem permite explorar a idéia do apagamento com escolha atrasada[84],
ou seja, pode-se primeiro registrar a posição da part́ıcula interferométrica e em
um tempo posterior decidir se será feita a separação de polarizações de modo
a apagar a informação de caminho e obter padrões de interferência a partir dos
dados já medidos ou não. Isto foi explorado no experimento realizado[90].

2.5.3 Papéis do Emaranhamento

Na secção 2.3 foi enfatizado o papel do emaranhamento na explicação do apaga-
dor quântico. Aqui discutimos que no experimento realizado e emaranhamento
desempenha mais de um papel.

16O perfil espacial do fóton companheiro não precisa ser considerado, pois sua evolução é
independente do restante, não afetando portanto os resultados das medições realizadas.
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Figura 2.6: Dados experimentais da ref. [90], todas as detecções em coincidência:
a) Fenda dupla sem as placas, fóton companheiro servindo apenas de triger (in-
terferômetro de Young com luz não polarizada); b) Com as placas, mas sem
seleção de polarização (discriminação de alternativas); c) Com as placas, pola-
rização selecionada no fóton companheiro (apagamento e obtenção de franjas);
d) Com as placas, polarização ortogonal selecionada no fóton companheiro (apa-
gamento e obtenção de anti-franjas).
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Na descrição do apagamento quântico há sempre dois subsistemas: a part́ı-
cula interferométrica e o discriminador de alternativa. É operando neste que se
faz a separação em subensembles daquele para reobter padrões de interferência.
Como já foi apresentado, na situação ideal o estado de um interferômetro com
discriminador de alternativa é equivalente ao famoso estado EPRB.

Como no experimento aqui apresentado o discriminador de alternativa (a
polarização) já é parte de um par emaranhado (2.25), temos três subsistemas
participando ativamente do processo (o perfil espacial no papel de part́ıcula
interferométrica além do par de polarizações dos fótons sinal e companheiro
no papel de discriminador). Temos então três qubits e o estado (2.29) tem a
forma do não menos importante estado GHZ[20] (ver eq. (1.9a)). Vale ressaltar
que a utilização de fótons gêmeos é o que torna este experimento completamente
quântico: o apagamento é feito utilizando detecções em coincidência, o que seria
imposśıvel em um regime de campo intenso17.

2.6 Interferômetros Clássicos como Apagadores
“Quânticos”

Qual a diferença entre o conceito de apagamento quântico, do último quarto do
século XX, e a invenção bem mais antiga do interferômetro? No apêndice da
ref. [93] apresentamos a opinião que nada de essencial. Vamos tratar isso nesta
secção.

Como já foi discutido, a essência do apagamento quântico está em escolher
a melhor forma de separar os dados de modo a obter padrões de interferência
com máxima visibilidade. Com isso em mente, voltemos aos interferômetros
clássicos. Para a discussão ser mais objetiva, vamos estudar o caso de um
interferômetro Mach-Zehnder. Na 2.1.4 fizemos a descrição clássica deste in-
terferômetro, e começamos esta descrição pela frase “consideramos um feixe
de luz monocromática bem colimada”. O que significa isso do ponto de vista
prático? Em geral que filtros foram utilizados bem como colimadores para se-
lecionar um pequeno intervalo de freqüências e um pequeno ângulo sólido de
vetores de onda. Já podemos dizer que áı há a aplicação de testes visando sele-
cionar aquelas situações capazes de exibir padrões de interferência com grande
visibilidade.

Em seguida o feixe acima preparado incidirá em um divisor de feixe18. Este
divisor cria duas frentes de onda, correlacionando a posição do feixe ao seu vetor
de onda. Caso o experimentador abandonasse um dos feixes, de nada serviria
tal divisor; a estratégia então é refletir os feixes levando-os a uma região de
interferência.

Para fins didáticos, usemos o conceito de interferômetro Mach-Zehnder in-
completo, como na ref. [94] . Trata-se de uma montagem semelhante ao in-
terferômetro de Mach-Zehnder usual, porém sem o segundo divisor de feixes.
Como não há auto-interação da luz (a eletrodinâmica é uma teoria linear), cada

17A resolução temporal do sistema fotodetector - eletrônica de coincidência precisa ser capaz
de evitar que mais de um fóton seja registrado dentro deste intervalo, sob pena de não mais
poder correlacionar cada fóton ao seu “gêmeo”.

18Vamos tratar um divisor de feixes comum, mas o leitor que preferir pode parafrasear esta
discussão usando um divisor de feixes por polarização, mais adequado ao conceito de teste
conforme ref. [1].
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feixe caminhará diretamente para seu respectivo detector e nenhum padrão de
interferência será formado19

Ao introduzir o segundo divisor de feixe20 o experimentador “desfaz” (ou
“apaga”) o teste anterior, combinando os dois feixes em cada detector. Vale
lembrar que, ao montar um interferômetro, o experimentador sempre dedica
algum tempo às tarefas de alinhamento e balanceamento dos feixes, e que esses
processos correspondem exatamente a separar dados de modo a obter padrões
de interferência de máxima visibilidade!

Por fim, vale lembrar que as duas sáıdas do interferômetro de Mach-Zehnder
apresentam padrões de interferência complementares, que quando somados vol-
tam a ser um borrão sem franjas. Assim, a inserção do segundo divisor pode
ser comparada a uma medição do observável E, enquanto a sua ausência cor-
respondia a W.

Deve-se frisar que não se está negando aqui a importância dos apagado-
res quânticos enquanto esclarecedores de importantes questões da mecânica
quântica - em especial que não é o “efeito incontrolável de uma medição” o res-
ponsável pelo desaparecimento de padrões de visibilidade. Apenas destacamos
que os efeitos realmente quânticos não são o desaparecimento e a reobtenção de
padrões de interferência, mas sim aquilo que só se pode fazer no regime quântico
de interferômetros, com detecções individuais, influência do emaranhamento e
a natural relação entre indistinguibilidade e interferência.

19Desconsiderando áı posśıveis efeitos de difração causados pela colimação do feixe.
20Aquele leitor que considerou o primeiro divisor como um divisor por polarização deve

agora considerar um segundo divisor por polarização, porém “cruzado” com o primeiro.



Caṕıtulo 3

Emaranhamento Utilizável

Este caṕıtulo busca apenas por em contexto alguns conceitos centrais da teoria
de informação quântica, e mostrar que aquilo que parecia estranho, o emara-
nhamento, passou a ser visto no final do século XX como um recurso muito útil.
Não há material original aqui. O caṕıtulo apenas foi inclúıdo com o intuito de
auxiliar o leitor que for novo à área. Referências são citadas para permitir o
aprofundamento.

3.1 Teleportação

O conceito de teleportação1 pode ser considerado uma revolução em termos de
conhecimento2. Como grande parte das idéias revolucionárias, é simples, depois
de concebido, e precisou esperar o momento adequado para ser parido. Esta
idéia será tratada aqui.

Nossa história começa no fim de 1992, quando Bennett, Brassard, Crépeau,
Jozsa, Peres e Wootters propõem o conceito, no excelente trabalho [95]. O
abstract do trabalho descreve de maneira precisa e suscinta seu conteúdo, e por
isso é repetido aqui:

“An unknown quantum state |φ〉 can be disassembled into, and then
later reconstructed from, purely classical information and purely non-
classical Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) correlations. To do so the
sender, “Alice,” and the receiver, “Bob,” must prearrange the sha-
ring of an EPR-correlated pair of particles. Alice makes a joint me-
asurement on her EPR particle and the unknown quantum system,
and sends Bob the classical result of this measurement. Knowing
this, Bob can convert the state of his EPR particle into an exact
replica of the unknown state |φ〉 which Alice destroyed.”

Simples assim.

1Para seguir a versão brasileira do termo no seriado Star Trek deveŕıamos usar teletrans-
porte. Consideramos que o prefixo trans ajuda pouco neste caso.

2Apenas para informação, no ISI Web of Knowledge R© (consultado em 22/02/05) há 1521
citações ao artigo; No scholar.google.com (na mesma data), 1396. VF Nova consulta em
22/01/15 mostra 5895 citações no ISI Web of Knowledge R© e 10003 no scholar.google.com.

62
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Antes de entrar em detalhes, frisemos alguns pontos importantes: Ana3 não
sabe o estado que vai enviar; assim como Bernardo, ao recebê-lo, não ganha
qualquer informação sobre seu conteúdo. Outro detalhe: Ana não precisa se-
quer saber onde Bernardo se encontra!4 Basta que ela possa enviar a ele uma
mensagem com o resultado de sua medição, o que pode ser feito por telefone,
correio eletrônico, rádio, jornal ou mesmo uma página na rede - sem qualquer
necessidade de sigilo: esta informação será útil apenas para Bernardo recons-
truir o estado, não servindo nem para ele, nem para ninguém aprender algo
sobre o estado. Ou seja, se considerarmos que |φ〉 é um portador de informação
quântica, a teleportação a ser descrita funciona como um perfeito sistema de
correios, com caixas postais individuais e seguras.

Pensando neste “sistema de correios,” consideremos algumas alternativas
que poderiam ser usadas. A primeira é levar a própria part́ıcula do estado |φ〉
até Bernardo. Isso é ĺıcito, mas exigiria tomar todos os cuidados com a “enco-
menda.” Um refinamento desta seria transferir o estado da part́ıcula de Ana
para uma outra part́ıcula (possivelmente mais simples de portar) e esta ser le-
vada até Bernardo. Em ambos os casos o “portador” teria que se responsabilizar
pela preservação do estado e precisaria saber onde encontrar Bernardo.

Duas outras alternativas que não funcionam seriam Ana tentar, através de
medições, caracterizar o estado |φ〉 e transmitir a informação necessária de ma-
neira clássica. Isso é imposśıvel pois Ana conta apenas com uma part́ıcula5 no
estado |φ〉 e, a menos que ela disponha de informação sobre a preparação deste
estado, uma medição genérica que ela faça perturbará o estado sem revelá-lo
por completo. Por fim, Ana poderia desejar se utilizar de uma espécie de “fax,”
copiando o estado |φ〉 e enviando a Bob a sua cópia. Esta estratégia não funci-
ona devido ao chamado teorema de não-clonagem, que será discutido na secção
5.1.

3.1.1 Teleportação de um qubit

Vamos restringir a discussão a qubits, onde a idéia central do problema aparece,
podendo ser generalizada para sistema de maior dimensão. Se |φ〉 é um estado
puro de um qubit entregue a Ana, outros dois qubits terão papel fundamental
no processo: um par EPRB compartilhado por Ana e Bernardo. Tratamos
então de um sistema tripartite e seremos fiéis ao ordenamento: a part́ıcula 1
é a do estado a ser teleportado, 2 é o constituinte do par que está com Ana
e 3 é a part́ıcula de Bernardo, que inicialmente está emaranhada com 2, e ao
final do processo estará no estado |φ〉. Interessante notar que, como os qubits
são indexados, seus portadores podem inclusive ser de natureza distinta e.g.:
polarização de fótons, ńıveis internos de átomos, estados vibracionais...

Fixando notação, vamos usar os estados de Bell∣∣Ψ±〉 =
1√
2

(|01〉 ± |10〉) , (3.1a)∣∣Φ±〉 =
1√
2

(|00〉 ± |11〉) (3.1b)

3Também neste caṕıtulo nosso personagens serão tratados por Ana e Bernardo.
4Assumindo que eles estabeleceram previamente as “correlações EPR.”
5Se dispusesse de um ensemble poderia fazer tomografia e caracterizar o estado tão bem

quanto desejasse, mas não é este o caso.
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e os zeros e uns t́ıpicos dos qubits.
Como descrito em palavras, o estado inicial do problema tem |φ〉 no pri-

meiro qubit, e um par EPRB nos outros dois. Apenas para escolher um caso,
consideremos o singleto |Ψ−〉. Assim, o estado global é dado por

|Ξ〉 = |φ〉 ⊗
∣∣Ψ−〉 . (3.2a)

Uma conta que cabe em um guardanapo de papel permite reescrever este estado
como6

|Ξ〉 =
1

2

{
−
∣∣Ψ−〉⊗ |φ〉+

∣∣Ψ+
〉
⊗ σz |φ〉+

∣∣Φ−〉⊗ σx |φ〉+
∣∣Φ+

〉
⊗ σzσx |φ〉

}
.

(3.2b)
Na forma (3.2b) o estado |Ξ〉 deve ser lido como combinação linear de quatro
alternativas, onde o par de qubits com Ana pode ser encontrado em um de
quatro estados ortogonais, cada qual correlacionado com a aplicação de uma
operação conhecida ao estado |φ〉. Faltam então três passos para a teleportação
“acontecer.”

1. Ana deve proceder uma medição projetiva em seu par, tendo como alter-
nativas posśıveis os quatro estados de Bell (3.1) - ou seja, o resultado da
medição é descrito por dois bits clássicos (Ψ ou Φ, + ou −);

2. Os bits clássicos devem ser enviados a Bernardo;

3. Os bits clássicos identificam qual operação |φ〉 sofreu. Bernardo deve
desfazê-la.

Vamos analisar cada estágio.
Quando Ana faz a medição do passo 1, ela tem apenas uma certeza: destruiu

o estado |φ〉 que estava com ela, emaranhando suas duas part́ıculas. É a mesma
sensação que entregar uma encomenda a um portador no qual não se tem con-
fiança. O resultado dessa medição é essencial. Sem ele, Bernardo não sabe o
que fazer, e tem que considerar todas as alternativas posśıveis. Terá então seu
qubit descrito pelo operador densidade

ρ3 =
1

4
{|φ〉 〈φ|+ σz |φ〉 〈φ|σz + σx |φ〉 〈φ|σx + σzσx |φ〉 〈φ|σxσz} , (3.3)

mas para qualquer |φ〉 normalizado, temos7

ρ3 =
1

2
1. (3.4)

Isso mostra algumas coisas, e.g.: teleportação não viola causalidade, pois sem
os bits clássicos a serem enviados no passo 2, Bernardo não dispõe de nenhuma
informação. Como estes bits deverão ser enviados por algum canal de informação
clássica, o protocolo de teleportação aqui apresentado não permite satisfazer os
fãs de Star Trek com teleportações instantâneas entre galáxias distintas.

6Importante entender que em (3.2a) o śımbolo ⊗ refere-se à bipartição 1|23, enquanto na
(3.2b) refere-se à bipartição 12|3, ou seja Ana|Bernardo.

7Uma maneira interessante de mostrar isso é usar os operadores 1
2
σµ como base e substituir

cada um na eq. (3.3).
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Ana precisa então enviar os bits clássicos. Eles terão um duplo papel: seleci-
onar uma das componentes do estado (3.2b) (a única compat́ıvel com o resultado
experimental), e identificar qual operação Bernardo deverá realizar para reob-
ter |φ〉. O resultado da medição de Ana determina qual das quatro operações,
−1, σz, σx, ou σzσx = −iσy, terá sido aplicada ao estado |ψ〉. Basta Bernardo
desfazê-la.

Feita a mágica! Uma vez pré-estabelecida a correlação EPR dada pelo estado
|Ψ−〉 compartilhado por Ana e Bernardo, bastaram operações locais (a medição
local de Ana, e a operação unitária de Bernardo) e comunicação clássica (os dois
bits), o estado |ψ〉 foi destrúıdo por Ana e agora está com Bernardo. Custo do
processo: um ebit e dois bits clássicos.

Outro detalhe interessante: o qubit teleportado não precisa estar em um
estado puro. O protocolo se aplica também a misturas e, mais interessante, a
partes de estados emaranhados. Em particular, sistemas que nunca interagiram
diretamente podem ser emaranhados pelo uso de teleportação.

Vale ainda fazer comentários adicionais sobre o estado (3.3). Várias situações
distintas podem ser igualmente descritas por ele. Numa classe delas, Bernardo
tenta adivinhar o resultado de Ana, e assim aplica uma das quatro operações
unitárias, de maneira equiprovável. Em outra, falta a comunicação clássica
entre eles, e só lhe resta fazer o traço parcial no estado (3.2a). Em todas elas,
o resultado final é um estado de entropia máxima. Qualquer semelhança com
outros efeitos quânticos já discutidos, como o apagamento quântico, não terá
sido mera coincidência!

3.1.2 Desenvolvimentos posteriores

A nota de rodapé 2 deixa evidente que está subsecção não pode ter a pretensão
de ser completa. Sejamos breves então.

No rol das conseqüências da idéia de teleportação podemos incluir boa parte
da teoria de emaranhamento. O custo de emaranhamento e a destilação de
emaranhamento, por exemplo, são motivadas por teleportação, ou ainda, na
serventia deste para a teleportação.

Outros desenvolvimentos naturais são dados pelo aparecimento de propostas
experimentais para a realização de teleportação. Destaque especial deve ser dado
às propostas envolvendo átomos e cavidades[96, 97].

Não tardou para que os primeiros experimentos fossem realizados, embora
algumas questões os tenham protelado: gerar e fazer medições projetivas so-
bre estados de Bell foram as principais dificuldades a serem vencidas. Pro-
cessos muito próximos da proposta original8 foram realizados com conversão
paramétrica descendente[98, 99]. Outra realização mais completa, porém mi-
croscópica, usando ressonância nuclear magnética (NMR, em inglês), é apre-
sentada na ref. [100]. Já a ref. [101] apresenta a teleportação incondicional das
chamadas variáveis cont́ınuas, que nesse contexto se refere a estados gaussia-
nos do osciladores harmônicos (e.g.: modo de campo eletromagnético). Hoje
em dia, experimentos semelhantes aos primeiros já podem ser feitos atraves-
sando o rio Danúbio, em Viena, com Ana e Bernardo9 afastados por 600m[102].

8Mas em geral, faltando algo: ou a teleportação era condicional , i.e.: só funcionava em
alguns casos, devido à dificuldade de distinguir os quatro estados de Bell; ou faltava a possi-
bilidade de preservar o estado recebido por Bob.

9Lá são Alice e Bob mesmo.
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Também já foi posśıvel teleportar estados de objetos massivos. Em particular,
ı́ons de cálcio[103] e de beŕılio[104] aprisionados foram utilizados, com seus es-
tados sendo teleportados incondicionalmente com fidelidades da ordem de 75%.
Em especial, no experimento da ref. [104], os ı́ons podem ser movidos por um
arranjo de micro-armadilhas, que já se apresenta como uma proposta de com-
putador quântico modular10.

Algumas idéias novas derivaram do conceito de teleportação. Uma bas-
tante interessante[105] vem de considerar o processo de teleportação como uma
transformação linear de um estado de Ana em um estado de Bernardo. Identifi-
cando os estados equivalentes, a teleportação é então vista como a aplicação do
operador identidade. Outros processo parecidos com a teleportação poderiam
servir como aplicações de outros operadores. Portas de um qubit, por exemplo,
são simples de realizar, apenas substituindo o singleto do processo por outro
estado maximamente emaranhado. Mais interessante ainda, portas de dois qu-
bits, como uma CNOT, podem ser aplicadas com teleportação. Por sugestão
de C. Bennett, os autores interpretam este processo de realização de operações
lógicas através de processos similares à teleportação de software quântico. Com
ele, um mesmo hardware poderia realizar diferentes tarefas (i.e.: diferentes por-
tas lógicas) coforme o estado emaranhado que recebesse para desempenhar a
teleportação modificada.

3.2 Computação Quântica: Algoritmos

Esta é uma secção que não foi escrita. Estaria aqui no mesmo esṕırito deste
caṕıtulo, apenas informar o leitor de resultados da área. Porém, este trabalho
já foi feito com muita competência no livro de Nielsen e Chuang[5], com boas
descrições e discussões sobre os principais algoritmos. Economizemos papel e
tempo.

3.3 Criptografia Quântica

A Criptografia é uma arte muito antiga. O sigilo sempre foi arma importante
em disputas estratégicas, e com o crescimento da internet as aplicações da crip-
tografia deixaram de ser assunto apenas para generais e chefes de estado, influ-
enciando diretamente o dia a dia de quem acessa a página de seu banco ou faz
compras digitalmente.

Há duas grandes classes de estratégias criptográficas: a criptografia de chave
pública e a criptografia de chave privada. A criptografia de chave privada é
extremamente antiga e baseia-se na idéia de os dois intercomunicadores (Ana e
Bernardo) conhecerem uma chave, C. Assim, segundo alguma regra de adição,
Ana envia para Bernardo M +C, quando deseja comunicar-lhe a mensagem M .
Bernardo então utiliza a operação inversa obtendo M + C − C. Este processo
é seguro quando a chave utilizada tem o mesmo tamanho que a mensagem.
Reutilização de chaves abre espaço para a quebra do código. Assim, o grande
problema de segurança para a criptografia de chave privada se encontra na
criação e na armazenagem de chaves, que podem ser alvo de espionagem. Os

10No sentido arquitetônico da palavra.
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protocolos aqui apresentados como Criptografia Quântica são, de fato, protoco-
los (quânticos) de estabelecimento de chaves para a utilização em criptografia
clássica de chave privada.

Antes um rápido comentário sobre a criptografia de chave pública: esta é,
de fato, a mais utilizada atualmente e baseia-se em problemas matemáticos
complexos, o que significa que o número de passos necessários para resolver
um problema que depende de um parâmetro cresce exponencialmente com este
parâmetro. Um bom exemplo é a fatoração de inteiros como produto de pri-
mos. Um importante (e bem conhecido) resultado é que todo número natural
se escreve de maneira única como produto de primos. Estudantes costumam
encontrar na escola o problema de decompor números como 504, e em poucos
minutos obtêm 504 = 23327. Mas imagine se ao invés de 504 o problema pas-
sado fosse de fatorar um número com 64 casas decimais, por exemplo? Nossa
primeira reação seria dizer: isso é tarefa para um computador. Mas áı vem a
essência de um dos métodos criptográficos: o número de passos necessários para
resolver tal problema cresce (pelo menos) exponencialmente com o tamanho do
número para todos os algoritmos conhecidos atualmente...

3.3.1 O protocolo BB84

Vamos agora apresentar o protocolo conhecido como BB84, em referência aos
nomes de seus criadores, Bennett e Brassard, e ao ano de sua criação, 1984[23].
Não vamos entrar em detalhes sobre a segurança de tal protocolo, por escapar
ao intuito informativo deste caṕıtulo.

O protocolo começa com Ana escolhendo duas seqüências aleatórias de N
bits (clássicos), (ai) e (bi). De acordo com essas seqüências, Ana prepara um
dos seguintes estados

|ψ00〉 = |0〉 ,
|ψ01〉 = |1〉 ,

|ψ10〉 =
1√
2

(|0〉+ |1〉) = |+〉 ,

|ψ11〉 =
1√
2

(|0〉 − |1〉) = |−〉 , (3.5)

ou seja, Ana prepara a seqüência de estados (|ψaibi〉) que pode também ser vista
como um único estado de N qubits dado por

|Ψ〉 =

N⊗
i=1

|ψaibi〉 . (3.6)

Bernardo recebe este pacote de qubits11, sorteia mais uma seqüência de N
bits, (b′i), e de acordo com esta realiza uma de duas situações experimentais: se
b′i = 0 faz uma medição projetiva na base {|0〉 , |1〉}, se b′i = 1 faz uma medição
projetiva na base {|+〉 , |−〉}. Os resultados dessas medições definirão uma nova
seqüência de N bits, (a′i), com a′i = 0 se o primeiro elemento da referida base

11Uma discussão mais detalhada do protocolo não pode assumir uma hipótese tão simplista:
de fato, Bernardo recebe o estado resultante da evolução de |Ψ〉 através do canal quântico
utilizado para que Ana e Bernardo se comuniquem; tal canal é naturalmente sujeito a rúıdos,
e ainda por cima, sujeito a ataques de algum espião - ver ref. [106].
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for obtido e a′i = 1 se o segundo elemento for obtido. Após ter recebido todos
os qubits, Bernardo publica abertamente a sua seqüência (b′i) de eixos onde fez
as medições.

O ingrediente central do protocolo vem agora: considere os casos em que
b′i = bi. Neste caso Ana terá preparado um dos estados sobre os quais Bernardo
fará a projeção. Ou seja, na situação ideal, b′i = bi ⇒ a′i = ai. Como Alice possui
(bi) e recebeu publicamente (b′i), ela pode comparar estas seqüências aleatórias
e depois, pelo canal público, enviar a Bernardo a seqüência dos valores de i que
devem ser considerados - aqueles em que b′i = bi. Note que se b′i 6= bi, a medição
de Bernardo se torna um sorteio honesto, ou seja, não haverá correlação entre
os valores a′i e ai. Por este motivo estes bits são descartados.

Para o protocolo se encerrar há ainda a utilização de testes para verificar seu
funcionamento. Tais testes são capazes de garantir a segurança do protocolo,
ou seja, caso a realização do protocolo passe no teste, a chave é estabelecida e
há uma cota superior para a informação que algum espião pode ter adquirido
durante o processo. Esta é, em palavras, a idéia de um protocolo ser seguro.

Como último comentário, vale destacar que no protocolo aqui descrito a
chave estabelecida é aleatória. Ninguém tem controle sobre ela, o que para a
criptografia é uma grande vantagem. E são os axiomas da Mecância Quântica
que garantem a sua segurança, em lugar de conjecturas ou serviços secretos!

3.3.2 Criptografia com Emaranhamento

O protocolo BB84 não se utiliza de emaranhamento para construir a chave
criptográfica. Vamos apresentar aqui um outro protocolo, devido a Ekert[107],
onde as participações de Ana e Bernardo são simétricas, e onde pares EPR são
utilizados12.

O protocolo começa admitindo que Ana e Bernardo compartilham um grande
número de pares EPR (i.e.: estados de Bell), por exemplo descritos por |EPR〉 =
1√
2

(|00〉+ |11〉), de maneira similar ao processo de teleportação. Para sua

execução prática, a primeira tarefa é testar alguns desses pares13, de modo
a estabelecer a qualidade de suas correlações e se eles realmente podem ser uti-
lizados para a criptografia. No esṕırito deste caṕıtulo, vamos omitir detalhes
desta parte e assumir que Ana e Bernardo realmente compartilham pares EPR.

Cada qual em seu laboratório, Ana e Bernardo tomam seqüências aleatórias
de bits ((bi) e (b′i), respectivamente) e de acordo com tais seqüências escolhem
uma de duas bases previamente ajustadas para fazer suas medições. Novamente
este processo gera as seqüências (ai) e (a′i). Por um canal público eles comuni-
cam suas seqüências de eixos (e.g.: Bernardo manda para Ana a seqüência (b′i)),
e novamente são descartados os valores i onde os eixos escolhidos são distintos.
Novamente, no caso ideal, a chave está estabelecida. Nos casos mais práticos,
isso é suficiente para estabelecer uma chave com pequenos erros e onde a in-
formação que algum espião pode ter adquirido é cotada pelo teste de qualidade
dos pares utilizados. Assim, para a criptografia quântica, o emaranhamento não
é um ingrediente essencial (como mostra a existência do protocolo BB84), mas
é algo que pode ser utilizado também.

12De fato, apresentamos aqui uma versão super-simplificada do protocolo, mas que deve
ajudar o leitor que não conhece o protocolo a criar uma primeira idéia. Sugerimos a leitura do
original para a descrição do protocolo, o que deixa claro vários detalhes que omitimos aqui.

13Ou seja, realizar experimentos de violação de desiguadades de Bell.



Caṕıtulo 4

Emaranhamento
Incontrolável

Este caṕıtulo começa (secção 4.1) com a descrição dos chamados sistemas quân-
ticos abertos, que são o lugar natural para se estudar o aparecimento da classica-
lidade no contexto da teoria quântica. Nas secções seguintes, são apresentados
dois trabalhos desenvolvidos durante o doutoramento. Na 4.2 é discutido um
conjunto de experimentos com interferometria Ramsey, onde o campo de uma
cavidade de alta finesse é utilizado como “zona de Ramsey”[120]. Os efeitos de
decoerência são calculados e um novo experimento é proposto, onde o emara-
nhamento átomo-campo é suprimido devido ao emaranhamento do campo com
o reservatório (i.e.: decoerência). Na secção 4.3, discutimos as escalas de tempo
em que os processos de dissipação, decoerência e termalização acontecem, en-
focando ainda a questão de como podemos entender a noção de reservatório
térmico.

4.1 Sistemas quânticos abertos: dissipação e de-
coerência

Nenhum sistema é perfeitamente isolado. Quando consideramos um sistema
isolado, estamos de fato fazendo uma aproximação e acreditando que seja boa.
Ou seja, imaginamos que, se um sistema interage de maneira muito tênue com
os demais graus de liberdade que não são considerados, o seu comportamento
seja muito próximo ao comportamento do sistema isolado. Naturalmente este
esquema de aproximação é bem sucedido em alguns casos, e mal sucedido em
outros. De uma maneira um tanto tautológica, ele é bem sucedido em todos os
casos em que não costuma haver discussão sobre ele, e falha naqueles em que
ele precisa ser abandonado. De maneira mais geral, o que se precisa abandonar
é a idéia de evolução unitária dos estados. Vamos apresentar aqui outras for-
mas de evolução temporal que podem ser encontradas em Mecânica Quântica,
apresentando justificativas para elas. Começaremos considerando evoluções es-
tocásticas, de um sistema quântico, para a partir dáı apresentar o conceito
de equação mestra. Terminaremos a secção com o cenário apresentado neste
parágrafo: qual o efeito dos graus de liberdade que não são diretamente consi-
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derados, mas que inevitavelmente interagem com o sistema?

4.1.1 Evoluções Estocásticas

No caṕıtulo 1, tratamos dos estados e dos observáveis da Mecânica Quântica,
mas não abordamos a sua evolução temporal. A evolução temporal de sistemas
isolados é abordada em qualquer livro de Mecânica Quântica e ela se dá por
operadores unitários. Na descrição de Schrödinger, estados puros evoluem pela
ação do operador U (t, to) da forma

U (t, to) |ψ (to)〉 = |ψ (t)〉 . (4.1)

Se o sistema for invariante por translações temporais, o operador de evolução
U (t, to) depende apenas da diferença t − to, e, com a convenção de fazer o
instante inicial to = 0, o denotamos por U (t). A evolução de estados mis-
tos também é feita pelo operador U (t), agora adequadamente agindo por con-
jugação:

ρ (t) = U (t) ρ (0) U† (t) . (4.2)

Ao incluirmos estados mistos em nossa descrição, passamos a permitir des-
crever processos onde nosso conhecimento sobre o estado do sistema é incom-
pleto. O cenário descrito pela equação (4.2) permite evoluirmos este estado ao
longo do tempo, desde que conheçamos precisamente a que interações o sistema
está sujeito. Esta é uma situação assimétrica, onde adequamos a teoria a uma
incapacidade natural de conhecer os estados com precisão arbitrária, mas ainda
supomos posśıvel descrever sua evolução nos mı́nimos detalhes! Para corrigir
isto devemos lembrar que o operador de evolução depende de todos os detalhes
experimentais do sistema descrito, sendo mais adequadamente denotado Uξ (t),
onde ξ caracteriza todos estes detalhes. O que podemos fazer então é considerar
ξ como uma variável aleatória com uma distribuição caracterizada pelo melhor
conhecimento que tivermos da situação. Isso nos leva a considerar como melhor
descrição para o estado do sistema após um tempo t

ρ (t) = 〈ρξ (t)〉ξ =
〈
Uξ (t) ρ (0) U†ξ (t)

〉
ξ
, (4.3)

onde 〈〉ξ denota o valor esperado com respeito a ξ. E essa evolução pode ser

entendida como a ação de um novo operador Ξ (t) que age sobre os operadores1:

Ξ (t) ρ (0) = ρ (t) . (4.4)

Quando comparamos a eq. (4.3) com o conceito de “mais misturado”, (1.15),
notamos que a evolução aqui descrita tem a tendência de diminuir nosso conhe-
cimento sobre o estado. Também é fácil ver que o resultado obtido no segundo
membro de (4.3) é sempre um operador positivo de traço 1, portanto um ope-
rador densidade.

1Vários textos se referem a tal tipo de operador como um superoperador , i.e.: um operador
que age sobre operadores.
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4.1.2 Equações Mestras

Para muitas aplicações, a evolução temporal pode ser descrita por operadores de
evolução para certos instantes de tempo bem definidos. Mas o problema mais
geral da Mecânica Quântica trata de obter o operador que descreve o estado
do sistema para todo t futuro2. Queremos então uma maneira de obter Ξ (t),
ou, equivalentemente, ρ (t). Como é comum na f́ısica dos últimos três séculos,
buscam-se equações diferenciais para resolver tal problema.

A equação diferencial que descreve a evolução temporal do operador den-
sidade ρ é normalmente chamada uma equação mestra. Se for uma equação
autônoma (i.e.: independente do tempo), tomará a forma

d

dt
ρ = L (ρ) , (4.5)

com L sendo conhecido como Liouvilleano. A idéia que combinações convexas
devem ser preservadas exige que L atue linearmente sobre ρ, sendo por isso
chamado de superoperador Liouvilleano. Tal equação tem solução formal dada
por

ρ (t) = exp {Lt} ρ (0) , (4.6)

e reescrever tal solução formal de maneira mais útil é um interessante trabalho
descrito em [108], e aplicado em diversos problemas pelo Grupo de Sistemas
Quânticos Abertos da UFMG. Os casos em que este autor se envolveu são apre-
sentados no restante dessa Tese. Uma discussão mais detalhada sobre o caso
geral pode ser encontrada, por exemplo, em [109].

Um outro problema interessante e importante é como obter a equação mestra
para um certo sistema? Para isso existem dois caminhos principais, podendo
se usar combinações entre eles. Um caminho é estabelecer as condições que L
deve satisfazer de modo a garantir que a solução (4.6) seja de fato um operador
densidade. Um trabalho central nesta linha é devido a Lindblad[110], que esta-
belece a forma que L deve ter para que Ξ (t) seja um mapa positivo para todo
t, i.e.: para todo operador positivo p, Ξ (t) p é também um operador positivo3.
O outro caminho será discutido na 4.1.3.

A chamada forma de Lindblad pode ser assim representada

L =
1

i~
[H, •] +

∑
j

{
2Lj • L†j − L†jLj • − • L†jLj

}
, (4.7)

onde devemos esclarecer a notação: o • é utilizado para indicar onde entra
o operador sobre o qual L está agindo, e.g.: [H, •] ρ = [H, ρ]. Não é dif́ıcil
interpretar (4.7). Para um sistema isolado, a equação de Schrödiger para o
operador densidade se escreve

d

dt
ρ =

1

i~
[H, ρ] , (4.8)

ou seja, a equação (4.5), com L na forma (4.7), onde todos os Lj são nulos.
Os operadores Lj (por vezes chamados operadores de Lindblad), descrevem os

2Mais rigorosamente falando, para todo t anterior a uma medição futura, ou ainda, obter
os valores esperados de qualquer que seja o próximo observável a ser medido futuramente, a
qualquer tempo.

3De fato, essa é a parte dif́ıcil do problema, pois a normalização pode ser refeita depois, se
necessário, sempre que o operador obtido tiver traço não-nulo.
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efeitos de o sistema não ser mais isolado, sendo responsáveis pelo desvio da
evolução temporal daquela que seria uma evolução unitária. De fato, compa-
rando com (4.3), H tem a interpretação de um hamiltoniano médio, enquanto
os operadores de Lindblad cuidarão do fato de Ξ (t) não ser unitário.

Exemplos importantes, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de
vista de aplicações (movimento browniano, decaimentos atômicos, tempo de
vida de campos em cavidades...), são osciladores harmônicos e sistemas de dois
ńıveis em contato com reservatórios térmicos. Vamos apresentar suas equações
mestras aqui e depois comentar sobre suas deduções.

Oscilador em T = 0

Quando se considera um oscilador harmônico sujeito a um banho térmico em
temperatura nula, a forma de Lindblad (4.7) usual utiliza H = ~ω

(
a†a + 1

2

)
e

um único operador de Lindblad não nulo L1 =
√
κa, onde ω é a freqüência do

oscilador4 e κ é uma constante de amortecimento, que indica quão grande é o
acoplamento do oscilador ao banho, e define a escala de tempo em que a energia
do oscilador é perdida. Explicitamente, para futuras referências,

L = −iω
[
a†a, •

]
+ κ

{
2a • a† − a†a • − • a†a

}
. (4.9)

Esta equação possui várias peculiaridades das quais citaremos apenas duas:

• Há um único estado de equiĺıbrio: o vácuo;

• Estados quase-clássicos5 são preservados, no sentido que a cada instante
tem-se um estado quase-clássico, com a amplitude evoluindo como evolui-
ria um oscilador harmônico dissipativo clássico.

Oscilador em T > 0

Quando um oscilador é posto em contato com um reservatório térmico, sua
equação mestra toma a forma

L = −iω
[
a†a, •

]
+ κ (n̄+ 1)

{
2a • a† − a†a • − • a†a

}
+

+κn̄
{

2a† • a− aa† • − • aa†
}
. (4.10)

Em contraposição ao caso anterior, temos aqui:

• Há aqui um único estado de equiĺıbrio: o chamado estado térmico, carac-
terizado pelos pesos de Boltzman e por

〈
a†a
〉

= n̄;

• Nenhum estado se mantém puro. Devemos destacar que este comporta-
mento é muito mais geral que o anterior (temperatura nula possui, natu-
ralmente, um comportamento singular.)

4Usualmente esta freqüência é um pouco maior que a do oscilador livre, da mesma maneira
que um oscilador harmônico clássico amortecido tem freqüência ligeiramente superior à do
“mesmo” oscilador livre.

5Discutidos na 4.1.4.
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Reservatório puramente difusivo

Um caso particularmente interessante pode ser obtido como um limite especial
de (4.10): aquele em que consideramos n̄ → ∞, com κ → 0 e κn̄ → γ, uma
constante positiva. Assim temos

L = −iω
[
a†a, •

]
+ γ

{
2a • a† − a†a • − • a†a

}
+ γ

{
2a† • a− aa† • − • aa†

}
.

(4.11)
Neste caso valem as propriedades:

• Infinitos estados assitóticos são posśıveis, pois
〈
a†a
〉

é preservado;

• Os estados de número são preservados.

Estes três exemplos mostram como podem ser variados os comportamentos das
equações mestras, mesmo quando elas tomam a forma de Lindblad (4.7).

4.1.3 Evolução de Subsistemas

No caṕıtulo 1, o operador densidade foi apresentado como uma maneira de des-
crever estados quânticos, especialmente importante quando não o conhecemos
completamente. Lá foram discutidas diferentes origens para tal desconheci-
mento: pode ter uma origem clássica (medições imprecisas, processo de pre-
paração incompleto...), ou pode ser oriundo do emaranhamento. Como vimos,
uma das manifestações do emaranhamento é como desordem local. As secções
4.1.1 e 4.1.2 refletem o primeiro motivo, no contexto de evolução temporal.
Nesta secção tratamos o segundo.

Se estamos preocupados com um sistema quântico S, devemos levar em conta
que ele não está isolado. Podemos então passar a uma descrição onde, além do
sistema S, todo o seu entorno6 E é também descrito usando a mecânica quântica.
Temos então o sistema ŜE , que pode ser considerado isolado7. A evolução
temporal deste sistema composto será ditada pelas regras usuais da mecânica
quântica. Do ponto de vista acadêmico, podemos até supor que conhecemos
completamente o hamiltoniano do sistema. O passo essencial vem em considerar
que apenas teremos acesso experimental ao sistema S (ou ainda que S inclui
todos os chamados graus de liberdade relevantes do problema). Assim, mesmo
que pudéssemos descrever o estado do sistema composto, as medições terão
seus resultados dados por ρS = TrEρ. Deste ponto de vista, interessa apenas
descrever a evolução de ρS e é isso que as equações mestras se propõem a fazer.
É claro que no cenário descrito acima o sitema E deve influenciar na evolução
de S, e portanto deve se fazer presente na equação mestra de alguma maneira.
Na equação (4.10) a interação com o entorno se faz presente pela constante κ, e
o estado de E se faz representar por n̄. O leitor deve perceber um forte contexto
termodinâmico nesta descrição, onde um único número traz toda a informação
necessária de um sistema imenso.

O caminho até a equação mestra desejada pode ser trilhado de diversas for-
mas. Isso sempre envolve aproximações, algumas com significado f́ısico direto
e natural, outras nem sempre tão palatáveis. Não há regras gerais de procedi-
mentos, mas podemos sumarizar algumas caracteŕısticas usuais. Uma bastante

6Em inglês o termo usual é environment.
7Para evitar um processo de redução ao infinito, E é muitas vezes referido como o restante

do Universo.
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natural é que o entorno é um sistema com muitos graus de liberdade, o que
leva ao conceito termodinâmico de reservatório. Este reservatório é normal-
mente considerado em equiĺıbrio térmico, portanto, uma vez modelado por um
hamiltoniano HE , temos

ρE (0) =
1

Z
exp {−βHE} , (4.12)

onde Z = Tr exp {−βHE} é a função de partição, que aqui pode ser vista como

um fator de normalização, e β = (kBT )
−1

, kB a constante de Boltzman e T a
temperatura do sistema. O tratamento mais comum é modelar o reservatório por
uma quantidade imensa de osciladores harmônicos independentes (i.e.: os modos
normais de vibração do reservatório), cada oscilador interagindo fracamente
com S. Novamente, de maneira condizente com a noção termodinâmica de
reservatório, faz-se a hipótese de o reservatório não ser afetado pelo sistema, o
que se traduz em supor ρE (t) = ρE (0).

Outra hipótese bastante natural é sobre o estado inicial. Como se considera
a possibilidade de preparação do estado inicial de S, é natural supor a fatoração
inicial

ρ (0) = ρS (0)⊗ ρE (0) . (4.13)

É interessante notar que, genericamente, interação entre subsistemas gera ema-
ranhamento, ou, pelo menos, correlações. Assim, a forma (4.13) não deve per-
durar. Mesmo que a equação mestra obtida descreva a evolução exata de ρS
e que o estado do reservatório seja dado por ρE (0), não devemos supor (com

raras exceções8) que o estado do sistema ŜE seja fatorável.
Por fim, ainda abordando aspectos bem gerais, um caminho padrão de

dedução de equações mestras passa por uma expansão de Born em segunda
ordem do operador densidade, escrito na representação de interação9:

ρ (t) = ρ (0)− i
~

∫ t

0

dt′ [H (t′) , ρ (0)]− 1

~2

∫ t

0

dt′
∫ t′

0

dt′′ [H (t′′) , [H (t′) , ρ (0)]] ...,

(4.14)
onde então são feitas as considerações já apresentadas. Por derivação, (4.14)
é levada a uma equação integro-diferencial, e no termo da integral é feita a
chamada aproximação de Born-Markov.

Uma outra estratégia, bastante utilizada, escreve o propagador do sistema
composto em termos de integrais de trajetória, depois, usando aproximações
semelhantes às aqui discutidas, calcula o propagador do sistema de interesse
(e.g.: ref. [111]).

Mais detalhes sobre como obter equações mestras podem ser obtidos, por
exemplo, nas refs. [43, 109, 112, 113].

Em resumo, são várias considerações f́ısicas, e outras tantas aproximações, o
que torna dif́ıcil imaginar que todas elas sejam válidas simultaneamente. Porém,
uma vez atingida a forma de Lindblad (4.7), temos uma dinâmica bem definida
para o subsistema, o que muitas vezes é apenas o que interessa. Talvez isso indi-
que que esta dinâmica reduzida dependa pouco da dinâmica original, novamente

8O exemplo principal é o de um oscilador harmônico em estado coerente, interagindo com
um reservatório de osciladores na aproximação de onda girante, com temperatura nula.

9Embora nenhuma notação espećıfica tenha sido adotada, a equação abaixo é escrita na
representação de interação.
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em um processo que lembra um pouco a robustês da termodinâmica com relação
à teoria microscópica utilizada pela mecânica estat́ıstica para a reobtenção de
seus resultados.

4.1.4 Estados quase-clássicos, ponteiros e gatos

Estudando estados quânticos do campo eletromagnético, Glauber[114] chegou à
definição dos estados quase-clássicos, comumente denominados estados coeren-
tes, para o oscilador harmônico. Tais estados podem ser apresentados de várias
formas distintas e aqui vamos apenas listar algumas de suas propriedades, te-
cendo alguns comentários, mas sem qualquer preocupação dedutiva. Detalhes e
generalizações podem ser obtidos nas referências [115, 116].

1. Estes estados saturam a relação de incerteza ∆p ∆x ≥ ~
2 ;

2. A evolução temporal do valor esperado dos observáveis x e p segue seus
valores clássicos;

3. A evolução temporal unitária preserva estados quase-clássicos;

4. Estes estados são autovetores do operador (não-hermitiano) de abaixa-
mento (ou de aniquilação) a; a notação de Glauber valoriza este fato:
a |α〉 = α |α〉, onde α é um número complexo qualquer;

5. O estado fundamental do oscilador harmônico corresponde ao estado co-
erente com α = 0; qualquer outro estado coerente pode ser obtido deste
pela aplicação do correspondente operador de deslocamento

D (α) = exp
{
α∗a− αa†

}
; (4.15)

6. Estes estados podem ser escritos em termos dos estados de número, auto-
estados do oscilador harmônico, mas para isso é preciso usar uma série
infinita10 (exceto para α = 0)

|α〉 = e−
|α|2

2

∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉 ; (4.16)

7. A evolução não-unitária dada pela equação (4.9) também preserva estados
quasi-clássicos, agora com α (t) = α (0) e(iω−κ)t

Queremos chamar especial atenção para a propriedade 7, que pode estar na
raiz da sua “quase-classicalidade”. Esta propriedade torna os estados coerentes
especiais entre os estados quânticos de um oscilador harmônico sujeito a um
reservatório como descrito por (4.9), e de certa forma torna esse sistema especial
entre os demais sistemas quânticos abertos. De fato, Zurek, Habib e Paz[117]
mostraram que para um oscilador harmônico acoplado a um reservatório de
alta temperatura, com o acoplamento dado pelas posições (i.e.: sem a RWA),
os estados coerentes ainda são bons estados ponteiros[118], no sentido que, entre
todos os estados, são os mais robustos à decoerência.

10Do ponto de vista matemático, é interessante que seja necessária a completude do espaço
de Hilbert para obter os estados quânticos que mais se assemelham ao comportamento clássico.
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A idéia é que estes estados, por serem mais robustos, podem “chegar mais
longe” quando se atravessa a fronteira do quântico para o clássico. Geralmente
não há estados quânticos que permaneçam puros quando da ação de um re-
servatório. Ainda assim, a taxa de perda de pureza varia substancialmente de
estado para estado. Como este problema do limite clássico está naturalmente
ligado ao problema da medição em mecânica quântica, onde se costuma exigir
que o aparato de medição seja “ao mesmo tempo” quântico e clássico11, Zurek
batizou os estados que menos perdem pureza (ou seja, os mais resistentes à
decoerência) como estados ponteiros.

Um problema interessante, e extensivamente estudado12, é o chamado pro-
blema da decoerência para estados de gato. Se os estados ponteiros são o cami-
nho para o limite clássico, o que dizer de superposições de tais estados? Lem-
bremos que essa é a principal questão do chamado limite clássico da mecânica
quântica: a não observação dos efeitos previstos por tais superposições de esta-
dos “classicamente distintos”. Como o oscilador harmônico alia grande aplicabi-
lidade a possibilidade de resolução expĺıcita de suas equações mestras, tornou-se
um “cavalo de batalha” para este problema.

4.2 Um experimento sobre complementaridade
e a fronteira quântico-clássico

Um trabalho experimental foi realizado pelo grupo da Ècole Normal Superieur
(ENS)[120] para explorar a transição quântico-clássico em um interferômetro de
Ramsey. Na UFMG desenvolvemos uma modelagem teórica para este experi-
mento, incluindo os efeitos do acoplamento do campo com um reservatório[93],
e com isso pudemos propor outra versão do experimento que poderia ser feita
para acompanhar uma diferente transição quântico-clássico. Começamos esta
secção por apresentar brevemente o modelo Jaynes-Cummings para a interação
da matéria com a radiação eletromagnética (4.2.1), depois discutimos o experi-
mento e sua modelagem teórica (4.2.2). Os efeitos da decoerência são inclúıdos
na 4.2.3. Em seguida, apresentamos nossa proposta de monitoramento da perda
da capacidade de realizar uma espécie de apagamento quântico (4.2.4). A secção
se encerra com a discussão dos diferentes papéis desempenhados pelo emaranha-
mento nestes experimentos (4.2.5).

4.2.1 O modelo Jaynes-Cummings

Em livros de óptica quântica encontra-se a dedução do modelo Jaynes-Cum-
mings (JC) para a interação da matéria com a radiação [119]. O campo ele-
tromagnético é tratado com a quantização canônica de cada modo, e a matéria
em termos de estados quânticos de átomos neutros. Com isso, a interação pode
ser bem tratada em termos da aproximação de dipolo elétrico, desde que nos
restrinjamos a comprimentos de onda muito maiores que as dimensões atômicas.
O modelo JC capta a riqueza desta interação, ainda que se restringindo ao seu
caso mais simples: apenas uma transição atômica é considerada, com freqüência

11Quântico em sua interação com o sistema quântico a ser medido, clássico no seu registro
final, que em última instância deve ser registrado em um pedaço de papel ou em um arquivo
de computador.

12Creio que qualquer tentativa de lista de referências aqui seria incompleta.
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de Bohr ωa, e apenas um modo do campo, com freqüência ωc. À aproximação de
dipolo faz-se ainda a aproximação de onda girante (RWA, do termo inglês rota-
ting wave approximation), chegando ao hamiltoniano (em unidades com ~ = 1)

H =
ωa
2
σz + ωc

(
a†a +

1

2

)
+ g

(
a†σ− + σ+a

)
, (4.17)

onde as matrizes de Pauli referem-se ao subespaço bidimensional dos dois ńıveis
de interesse do átomo (cujos autovetores denotaremos |a〉, de alto, e |b〉, de
baixo13), e g é uma constante de acoplamento, dada essencialmente pelo produto
escalar do dipolo da transição atômica com o campo elétrico por fóton do modo
de interesse.

A estrutura geral do hamiltoniano (4.17) é simples de ser compreendida,
levando em consideração que normalmente tem-se g � ωa, ωc. O estado funda-
mental é |b, 0〉, elemento da base produto, com energia δ

2 , onde δ = ωc − ωa é
chamada dessintonia (em inglês, detunning). As demais auto-energias formam
dupletos gerados por {|a, n− 1〉 , |b, n〉}, onde os dupletos se encontram afasta-
dos por energias da ordem de ωa, ωc, enquanto a separação em cada dupleto
é
√
δ2 + g2n. Os auto-estados do hamiltoniano JC são usualmente chamados

estados vestidos.
Uma situação particularmente interessante é o caso ressonante, quando δ =

0, ou seja, ωa = ωc = ω. Assim, é a interação átomo-campo que quebra a
degenerescência em cada dupleto, com os estados vestidos sendo

|n−〉 =
1√
2

(|a, n− 1〉 − |b, n〉) ,

|n+〉 =
1√
2

(|a, n− 1〉+ |b, n〉) , (4.18)

com auto-energias En± = nω ± g
√
n, para n ≥ 1.

Aplicações interessantes do regime ressonante do modelo JC são várias, desde
indicações experimentais da quantização do campo eletromagnético, até a im-
plementação de portas lógicas.

Vamos tratar em particular de um experimento realizado pelo grupo da ENS,
e que foi por nós discutido no trabalho [93].

4.2.2 O experimento

Quando apresentamos o interferômetro de Ramsey (na 2.1.3), foi apresentada a
importância das chamadas zonas de Ramsey , descritas pelo hamiltoniano (2.2).
Devemos notar que este hamiltoniano é muito parecido com o modelo JC (eq.
(4.17)). Em particular, se considerarmos o operador

Hred = 〈α|HJC |α〉 , (4.19)

que age no espaço de estados atômicos, ele tem a forma (2.2). Por este motivo
é comum dizer que basta considerar o átomo de dois ńıveis interagindo com um

13Outra notação, convencional e conveniente, é usar |g〉 para o estado de menor energia
(lembrando ground state, estado fundamental, em inglês), e |e〉 para o de maior energia (excited
state, estado excitado). Vale lembrar que nos experimentos aqui reportados, para aumentar
o acoplamento átomo-campo, usam-se átomos de Rydberg, e portanto o estado de mais baixa
energia envolvido na transição considerada nada tem de “fundamental”.
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campo clássico para ter uma zona de Ramsey. Mas o que significa um campo
clássico?14 Esta pergunta se torna mais interessante quando se acrescenta a in-
formação que nos diversos experimentos da ENS em que as zonas de Ramsey são
apenas elementos secundários do interferômetro (tais como divisores de feixes
em uma mesa de óptica), o número médio de fótons é da ordem de 1!

Uma resposta a tal pergunta é dada no trabalho [121], onde é levado em
consideração que as zonas de Ramsey desses experimentos usam modos de baixa
finesse de uma cavidade, constantemente alimentados por uma fonte. Assim,
considera-se que o átomo interage com um modo do campo, mas que este modo
está acoplado a infinitos outros que modelam um reservatório, bem como a uma
fonte. O subsistema modo da zona de Ramsey e modos do reservatório pode ser
reescrito em seus modos normais. Nesta descrição, o átomo passa a interagir
diretamente com todos estes modos, assim como todos estes modos interagem
com a fonte. É calculada a pureza do estado atômico, quantificada por Trρ2, e
mostrado que nas condições experimentais este valor é muito próximo de 1, que
corresponderia a um estado puro. Tal conta sugere uma interpretação bastante
interessante, mas que ainda carece de outros elementos para ser corroborada: a
interação naturalmente emaranharia átomo e campo, porém, o acomplamento
do campo ao reservatório faz com que o átomo interaja com uma espécie de
campo médio (como na eq. (4.19)) em lugar de um estado espećıfico para o
campo.

Os experimentos a serem discutidos[120] trazem as zonas de Ramsey para o
centro do palco. A idéia central é trabalhar com a discriminação de alternativas,
como descrito na 2.2. Um modo de campo de uma cavidade de alta finesse
(Q ≈ 109: Tcav = 1ms, ω = 51, 1GHz) é utilizado primeiro para implementar a
primeira zona de Ramsey; em uma segunda montagem, as duas zonas de Ramsey
são implementadas pelo mesmo modo do campo.

Primeira montagem: emaranhamento átomo-campo

O primeiro experimento consiste em um interferômetro de Ramsey, onde a pri-
meira zona de Ramsey é feita com este modo da cavidade, inicialmente alimen-
tado com um estado coerente. Átomo e campo interagem ressonantemente pelo
tempo adequado para um pulso π

2 . Depois o átomo deixa esta cavidade, passa
por uma segunda zona de Ramsey (como as usualmente utilizadas, e bem des-
crita em [121]) e faz-se a detecção atômica. Padrões de interferência Ramsey
são colecionados para diferentes valores da amplitude α do estado coerente na
cavidade. Uma descrição simples desta montagem é dada por um tratamento
de sistemas quânticos isolados e estados puros. Considera-se o estado inicial do
sistema átomo-campo |a〉⊗ |α〉, e a evolução temporal pelo hamiltoniano (4.17)
faz

|a〉 ⊗ |α〉 7→ |a〉 ⊗ |αa〉+ |b〉 ⊗ |αb〉 , (4.20)

14Tautologicamente significa um campo tratado pela f́ısica clássica. A maneira que deve-se
entender tal pergunta é sob que condições os tratamentos quântico e clássico dão resultados
indistingúıveis?
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onde15

|αa〉 = e−iωt
∑
n

e−inωtcn cos (Ωnt) |n〉 , (4.21a)

|αb〉 = −ie−iωt
∑
n

e−inωtcn sen (Ωnt) |n+ 1〉 , (4.21b)

com Ωn = g
√
n+ 1, cn os coeficientes da expansão de estados coerentes em

termos de estados de número (4.16), e o tempo t dado pela primeira solução
positiva da equação

〈αa | αa〉 = 〈αb | αb〉 =
1

2
, (4.22)

que é a condição de pulso π
2 , análoga à condição de balanceamento de um divisor

de feixe. O estado do sistema após este tempo de interação pode ser melhor
compreendido com a ajuda de dois novos vetores não-normalizados para estados
do campo:

|α±〉 =
1

2
(|αa〉 ± |αb〉) , (4.23)

com os quais podemos escrever

|a〉 ⊗ |αa〉+ |b〉 ⊗ |αb〉 = (|a〉+ |b〉)⊗ |α+〉+ (|a〉 − |b〉)⊗ |α−〉 , (4.24)

onde é (mais) fácil identificar o grau de emaranhamento presente: se 〈α+ | α+〉 ≈
〈α− | α−〉, há muito emaranhamento neste estado; enquanto se 〈α− | α−〉 ≈
0 (resp. 〈α+ | α+〉 ≈ 0), o estado é bem aproximado pelo estado fatorado
(|a〉+ |b〉)⊗ |α+〉 (resp. (|a〉 − |b〉)⊗ |α−〉). É natural interpretar estes resulta-
dos em termos de interferômetros WW (ver 2.2): o caso 〈α+ | α+〉 ≈ 〈α− | α−〉
significa que o estado do campo é um bom discriminador entre as alternati-
vas interferométricas |a〉 e |b〉, pois |αa〉 e |αb〉 são quase ortogonais; já o caso
〈α− | α−〉 ≈ 0 se refere a um mal discriminador, pois |αa〉 e |αb〉 são muito
próximos. Devemos notar que todos estes produtos escalares dependem apenas
de |α|.

Os autores apresentam uma interessante analogia de seu experimento com
uma montagem envolvendo um interferômetro Mach-Zehnder. Neste caso, um
grau de liberdade vibracional deve ser acrescentado ao primeiro divisor de feixes,
por exemplo considerando-o preso a um pêndulo com pequenas oscilações. As
alternativas interferométricas de transmissão ou reflexão do fóton correlacionam-
se a diferentes estados vibracionais do divisor de feixe, visto que a reflexão
envolve transferência de momentum. O limite clássico nesta analogia vem da
massa do divisor, que faz com que os dois estados vibracionais envolvidos sejam
indistingúıveis16.

Como na seqüência desse experimento apenas o estado atômico será testado,
podemos tratar o seu estado reduzido, dado por

ρat =

[
〈αa | αa〉 〈αb | αa〉
〈αa | αb〉 〈αb | αb〉

]
=

[
1
2 〈αb | αa〉

〈αa | αb〉 1
2

]
, (4.25)

15Os estados |αa〉 e |αb〉 aqui utilizados não são normalizados. Seguimos aqui as mesmas
convenções que em [93], ligeiramente diferentes das de [120].

16Um fóton do viśıvel, defletido em 90o por um espelho de 1g, preso a uma mola que se
deforme 1mm para sustentar 1kg, faria este espelho oscilar com a amplitude de 10−28m,
que para todo efeito prático nessa situação considerada é zero. Tal oscilação corresponde a
α ≈ 10−11.
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Figura 4.1: Esquemas de montagem do análogo Mach-Zehnder e do primeiro
experimento (retirado da ref. [120]).

onde na última equação foi usada a condição de pulso π
2 (4.22). Com o acúmulo

de fase ϕ, o estado atômico passa a ser

ρat =

[
1
2 eiϕ 〈αb | αa〉

e−iϕ 〈αa | αb〉 1
2

]
. (4.26)

A segunda zona de Ramsey será considerada, idealmente, como um pulso π
2 ,

levando o átomo a

ρat =

[
1
2 + Re

(
eiϕ 〈αa | αb〉

)
iIm

(
eiϕ 〈αa | αb〉

)
−iIm

(
eiϕ 〈αa | αb〉

)
1
2 − Re

(
eiϕ 〈αa | αb〉

) ] . (4.27)

Variando o valor de ϕ obtêm-se padrões de interferência para a probabilidade
de detectar átomos nos estados a e b. Padrões assim são exibidos no trabalho
experimental para diferentes valores do número médio de fotons N = |α|2.
Claramente o contraste das franjas cai com o aumento deN . Quantitativamente,
usamos o conceito de visibilidade, definido em termos das intensidades máxima
e mı́nima de um padrão como

V =
Imax − Imin

Imax + Imin
. (4.28)

Para o estado (4.27) obtemos V = 2 |〈αa | αb〉|.
É claro que a situação experimental difere desta idealização por várias razões.

Entre elas, podemos citar efeitos térmicos que impedem a perfeita evacuação do
modo da cavidade, conseqüentemente impedindo a criação de estados coerentes
perfeitos; falhas de detecção, causadas por uma sobreposição nas curvas de
ionização dos detectores, o que pode levar a falsas contagens; dispersão em
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velocidade e posição para o feixe atômico, bem como nos “interruptores” dos
campos, o que causa imperfeições nos pulsos π

2 . Considerando todos esses efeitos
(bem como posśıveis outros) através de um único parâmetro de ajuste η, Bertet
et al. obtiveram η = 0, 75. Este valor pode então ser interpretado como a
maior visibilidade alcançada por este interferômetro, levando em consideração
as imperfeições inerentes à montagem experimental. Voltaremos a ele adiante.

Segunda montagem: apagamento quântico incondicional

Na segunda montagem, após obtida a condição de pulso π
2 (4.22), por efeito

Stark, a transição atômica é retirada da ressonância com o modo do campo, o
que efetivamente é considerado como “desligar a interação”. Após um tempo
τ (no experimento, τ = 16µs), a transição é novamente posta em ressonância
com o modo (i.e.: a interação é “ligada”), pelo tempo de um novo pulso π

2 .
Assim, o mesmo modo do campo é utilizado para as duas zonas de Ramsey, e
o tratamento adequado a tal sistema exige que consideremos o sistema átomo-
campo conjuntamente desde a entrada do átomo na primeira zona de Ramsey
até sua sáıda da segunda.

A analogia com o Mach-Zehnder é levada adiante: agora os dois divisores
de feixe serão considerados acoplados a um único oscilador. Note que não há
interesse nessa segunda situação quando na primeira o comportamento já é
clássico. Na analogia, se o primeiro divisor de feixe já for muito massivo; no
experimento, se o número de fótons for grande. Por isso, tal montagem é feita
com o campo da cavidade inicialmente no vácuo.

O efeito interessante que pode-se esperar aqui é que em cada divisor de fei-
xes pode haver transferência de momentum (pensando em termos da analogia).
Assim, em uma das portas do Mach-Zehnder cada feixe corresponde a um “qui-
que”, enquanto na outra porta há dois “quiques” para um dos feixes e nenhum
para o outro. Nos dois casos, conforme for a fase acumulada entre os divisores,
a situação pode permitir uma espécie de apagamento da informação de caminho
que o primeiro divisor obtinha. A diferença para o conceito usual de apaga-
mento quântico será discutida logo após um primeiro tratamento teórico a esta
montagem.

Tal tratamento é feito com estados puros e evoluções unitárias. Voltando à
eq. (4.20), mas com o campo no vácuo, teremos

|a〉 ⊗ |0〉 7→ 1√
2
{|a〉 ⊗ |0〉 − i |b〉 ⊗ |1〉} . (4.29)

Durante o intervalo de tempo τ haverá apenas acumulo de fase, levando a

|Ψ〉 =
1√
2

{
|a〉 ⊗ |0〉+ eiϕ |b〉 ⊗ |1〉

}
. (4.30)

Como discutido a partir da eq. (4.24), o estado |Ψ〉 não apresenta interferência
em medições atômicas, o que pode ser interpretado como o estado do campo
servindo de discriminador de alternativa para o estado atômico. O segundo
pulso π

2 é agora descrito por

|Ψ〉 7→ −ei
ϕ
2

(
i sen

ϕ

2
|a〉 ⊗ |0〉 − cos

ϕ

2
|b〉 ⊗ |1〉

)
, (4.31)
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Figura 4.2: Esquemas experimentais do análogo Mach-Zehnder e da segunda
montagem, e padrão de interferência obtido[120].
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onde agora vemos que a probabilidade de detecção do átomo em seu estado a
depende do parâmetro ϕ, exibindo um padrão de interferência.

Enquanto na discussão usual do apagamento quântico (2.2) o padrão é re-
cuperado fazendo uma manipulação no discriminador, de modo a separar os
dados capazes de exibir interferência, aqui a interferência independe de tal ma-
nipulação. Por este motivo, os autores batizaram este efeito de um apagamento
quântico incondicional . Dizendo de outra forma, para um apagador quântico
padrão são necessárias medições em coincidência, enquanto aqui basta medir a
part́ıcula interferométrica. Isso é posśıvel pois as duas alternativas |a〉 ⊗ |0〉 e
|b〉 ⊗ |1〉 são completamente discriminadas por uma medição apenas do estado
atômico e o sinal interferométrico já está codificado nas populações destas duas
alternativas. Vale frisar que, qualquer tentativa de determinar a fase relativa
entre estas duas alternativas, usando apenas os átomos, fracassaria, devido ao
emaranhamento.

Por fim, resta dizer que todas as fontes de imprecisão da primeira montagem
também estão presentes na segunda. Mais ainda, como a interação precisa ser
“desligada” e “religada”, é de se esperar que os erros devidos a estes proces-
sos sejam maiores nesta montagem que naquela. Portanto, esperamos que a
visibilidade de tais padrões não ultrapasse o valor de η = 0, 75.

4.2.3 Efeitos da decoerência

As próximas subsecções tratam de nossa contribuição mais direta: a modelagem
destes experimentos por sistemas quânticos abertos. O ponto de partida é a
observação que a visibilidade do padrão de interferência da segunda montagem
do experimento[120] é menor que na primeira. Seria posśıvel capturar tal perda
numa modelagem?

A grosso modo, existem efeitos do acoplamento do átomo ao entorno e do
campo ao entorno17. Uma comparação quantitativa dos efeitos desses acopla-
mentos vem da comparação de Tcav com a vida média dos ńıveis atômicos en-
volvidos no experimento. Como estes são bem maiores que aquele, nossa análise
vai se preocupar apenas com os efeitos dissipativos do campo18.

A maneira mais precisa de fazer isso seria passar a uma descrição via equa-
ções mestras para todos os estágios do experimento, utilizando para o campo um
dissipador semelhante ao da eq. (4.10). Isso deveria envolver desde o processo
de preparação do estado inicial, depois o primeiro pulso π

2 , o tempo τ entre os
pulsos e o segundo pulso π

2 . Dáı em diante não haveria mais tal necessidade,
pois o átomo a ser detectado não mais interage com o campo, que nessa análise
é a única “janela aberta” do sistema. Desses quatro processos, devemos esperar
que o principal deles seja o tempo τ entre os dois pulsos, primeiramente pois
o tempo entre os pulsos é muito maior que o tempo de interação para cada
pulso (da ordem de 1µs). Já o processo de preparação do estado inicial visa a
criação do vácuo daquele modo da cavidade. Como o experimento é realizado em
baixa temperatura, o verdadeiro estado inicial não deve ser tão diferente assim
do vácuo (que seria obtido por tal dissipador em temperatura nula). Além
disso, o processo de “limpeza” da cavidade é o mesmo nas duas montagens

17Numa análise mais precisa, mesmo essa separação é artificial. Há apenas os efeitos do
acoplamento do sistema de interesse (átomo e campo) ao reservatório.

18Em outras palavras, com os efeitos da finitude do tempo de vida do modo do campo, mas
não com os efeitos da finitude dos tempos de vida atômicos.
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experimentais, e portanto seus efeitos já estão contabilizados no parâmetro η.
É claro que tanto incluir estas outras etapas, quanto efeitos do decaimento dos
ńıveis atômicos pode permitir maior compreensão dos experimentos.

Decoerência a temperatura nula: emaranhamento campo-entorno

Vamos então partir do estado do sistema após o primeiro pulso π
2 , dado por

(4.29), e trabalhar com o hamiltoniano do sistema átomo campo não interagente
(devido ao deslocamento Stark)

H =
ωas
2
σz + ωc

(
a†a +

1

2

)
, (4.32)

e o dissipador

D = κ (n̄+ 1)
{

2a • a† − a†a • − • a†a
}

+κn̄
{

2a† • a− aa† • − • aa†
}
. (4.33)

Embora seja posśıvel resolver diretamente tal problema, vamos antes comentar
o caso de temperatura nula, por ser bem mais simples e bastante instrutivo.

O primeiro passo é reparar que o hamiltoniano (4.32) tem estado fundamen-
tal |b〉⊗|0〉 e depois dupletos não degenerados dados por |a〉⊗|n〉 e |b〉⊗|n+ 1〉,
e que o dissipador (4.33) com n̄ = 0 (o que corresponde a temperatura nula)
permite apenas que cada ńıvel transfira população para ńıveis mais baixos, e
com mesmo estado atômico. Como o estado inicial de interesse está no primeiro
dupleto, este sistema, embora de dimensão infinita, se comporta efetivamente
como um sistema com espaço de estados tridimensional. Resolvendo tal evolução
temporal, obtém-se

ρ (τ) =
1− e−2κτ

2
|b〉 〈b| ⊗ |0〉 〈0|+ 1 + e−2κτ

2
|Ψτ 〉 〈Ψτ | , (4.34)

com

|Ψτ 〉 =
(
1 + e−2κτ

)−1
2
(
|a〉 ⊗ |0〉+ e−κτ+iϕ |b〉 ⊗ |1〉

)
, (4.35)

onde ϕ é novamente a fase relativa acumulada e dependende de τ . É simples e
interessante interpretar este resultado: a componente |b〉 ⊗ |1〉 decai exponenci-
almente a |b〉⊗ |0〉; esta componente alimentada não guarda qualquer coerência
com aquela que a gerou19, enquanto a componente remanescente mantém toda a
coerência posśıvel com a componente |a〉⊗|0〉, que é estável por este reservatório.

Passado o tempo τ , átomo e campo são novamente postos em sintonia para
o novo pulso π

2 . Em nosso tratamento, tomamos o estado (4.34) e aplicamos
o operador de evolução temporal correspondente ao pulso. Deve-se notar que
|b〉 ⊗ |0〉 é o estado fundamental do hamiltoniano JC, portanto invariante nesta
evolução. Assim, denotando por Uπ/2 o operador de evolução para o pulso π

2 ,
temos

ρπ/2 (τ) =
1− e−2κτ

2
|b〉 〈b| ⊗ |0〉 〈0|+ 1 + e−2κτ

2
Uπ/2 |Ψτ 〉 〈Ψτ |U†π/2, (4.36)

a partir do qual podemos calcular a probabilidade de detectar o átomo em seu
estado b (note que dois canais colaboram para isso):

Pb =
1

4

(
1− e−2κτ + 2e−κτ senϕ

)
, (4.37)

19De outra forma, há emaranhamento com o ambiente, que guarda informação sobre o
estado do modo.
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Figura 4.3: Visibilidade como função do tempo adimensional T = κτ decorrido
entre os dois pulsos π

2 . A curva superior é para temperatura nula; a inferior
para n̄ = 0, 7 (como na ref. [93]).

onde o último termo é responsável pela formação do padrão de interferência,
com visibilidade

V =
2e−κτ

3− e−κτ
. (4.38)

Esta função está graficada na figura 4.3 (curva superior). No experimento foi
usado T = κτ = 0, 008, que corresponde a V = 0, 988. Normalizando pelo fator
η que inclui as imprecisões experimentais da primeira montagem, temos como
visibilidade prevista V = 0, 741.

Efeitos térmicos: reforço da decoerência

Para temperaturas positivas, utilizamos da linearidade da equação mestra (4.5)
para aplicar um método de solução descrito em [122], e que guarda bastante
semelhança com o método apresentado em [123]. Tal método corresponde à
diagonalização de um operador não-hermitiano, cujos autovetores formam uma
base não-ortogonal. Assim, a decomposição de vetores nesta base depende da
definição de funcionais lineares mais complicados que a simples projeção orto-
gonal utilizada no caso hermitiano. Uma descrição um pouco mais detalhada é
dada no apêndice B.

A dificuldade aqui reside no fato de o reservatório térmico permitir a trans-
ferência de população para ńıveis mais altos. Assim todos os infinitos ńıveis
participam da dinâmica, o que faz aparecerem séries onde, em temperatura zero,
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t́ınhamos somas20. O estado inicial (4.29) foi então evolúıdo por um tempo τ ,
depois do qual o segundo pulso π

2 deve ser aplicado. Como cada dupleto apre-
senta freqüência de Rabi diferente, e todos os dupletos estão ocupados, passa
a não ser imediato obter o tempo do pulso. Consideramos então a evolução
unitária pelo hamiltoniano JC por um tempo χ e numericamente determinamos
o valor de χ correspondente ao primeiro máximo de visibilidade no padrão de
Ramsey. Feito o traço parcial no campo, obtemos o estado atômico

ρat = Pa |a〉 〈a|+ Pb |b〉 〈b| , (4.39)

com Pa + Pb = 1 e
Pb = P cb + P ob senϕ, (4.40)

onde P cb é uma constante (com respeito a ϕ) dada pela soma de quatro termos:

P c1b =
1

2

∞∑
j=0

e−2jT n̄
j − jn̄j−1

(1 + n̄)
j+1

, (4.41a)

P c2b =
1

2

∞∑
j=0

e−2jT n̄
j − jn̄j−1

(1 + n̄)
j+1

f c2b (n̄, j) , (4.41b)

P c3b =
1

2

∞∑
j=0

e−2jT n̄j

(1 + n̄)
j+1

f c3b (n̄, j) , (4.41c)

P c4b =
1

2

∞∑
j=0

e−2jT n̄
j − jn̄j−1

(1 + n̄)
j+1

f c4b (n̄, j) , (4.41d)

onde foram usadas as funções auxiliares

f c2b (n̄, j) =

j−1∑
m=0

[− (1 + n̄)]
−(m+1)

(
j

m+ 1

)
cos2 (Ωmχ) , (4.42a)

f c3b (n̄, j) =

j∑
l=0

(−n̄)
−l
(
j
l

) ∞∑
m=l

(
n̄

1 + n̄

)m(
m
l

)
sen2 (Ωmχ) , (4.42b)

f c4b (n̄, j) =

j∑
m=l

(−n̄)
−l
(
j
l

)∞∑
m=l

(
n̄

1 + n̄

)m+1(
m+ 1
l

)
cos2 (Ωmχ) .(4.42c)

Já a parte oscilatória é dada por

P ob =
e−T

2

∞∑
j=0

e−2jT n̄j

(1 + n̄)
j+2

j∑
l=0

(−n̄)
j

(
j
l

)
fob (n̄, j, l) , (4.43)

com

fob (n̄, j, l) =

∞∑
m=l

(
n̄

1 + n̄

)m(
m
l

)
(j + 1) (m+ 1)

1
2

l + 1
sen (2Ωmχ) . (4.44)

20Nestas séries foram muito bem-vindas relações envolvendo números binomiais, pelo que o
autor agradece a Michel Spira.
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A condição n̄ < 1 é suficiente para garantir a convergência de todas as séries
acima.

O padrão descrito pela eq. (4.40) tem visibilidade

V =
P ob
P cb

, (4.45)

que está graficada em função de T = κτ na figura 4.3 (curva inferior). Nela foi
usado o valor n̄ = 0, 7, que caracteriza o número médio de fótons no modo de
interesse, quando o equiĺıbrio térmico é atingido. É interessante lembrar que a
rotina de “limpeza” do modo da cavidade, dada pela passagem de alguns átomos
no estado b pela cavidade, serve para eliminar tais fótons térmicos da condição
inicial, mas nada faz em relação ao reservatório que age no experimento. Para o
tempo experimental T = 0, 008, obtemos V = 0, 983. Renormalizando pelo fator
η obtemos V = 0, 737. Pela figura 4.2, podemos estimar a visibilidade experi-
mental em V = 0, 69. Ou seja, as perdas da cavidade entre os dois pulsos devem
ser responsabilizadas apenas pela quarta parte da diferença de visibilidade entre
a primeira montagem com α = 0 e a segunda.

4.2.4 Uma proposta

A secção anterior nos permite propor uma modificação no experimento, capaz de
acompanhar uma diferente transição entre o quântico e o clássico. Como vemos
na figura 4.3, o tempo adimensional T entre os dois pulsos é muito pequeno para
que o entorno possa agir, o que é natural em um experimento que quer evidenciar
os efeitos quânticos. Nossa proposta então é que esta segunda montagem do
experimento seja repetida, mas com diferentes valores de T , e assim se monitore
a perda da visibilidade destes padrões.

Novamente é interessante recorrer à analogia com o interferômetro de Mach-
Zehnder. Neste, um conceito essencial é o de comprimento de coerência. Con-
forme se aumenta a diferença de caminho óptico entre os dois braços, a relação
de fase entre os dois feixes vai se tornando menos precisa, o que diminui a visi-
bilidade do padrão, até que, atingido o comprimento de coerência, não é mais
posśıvel se ver franjas de interferência. O experimento que propomos[93] explora
então um tempo de coerência, natural a um interferômetro de Ramsey que use
o mesmo modo do campo como zonas de Ramsey.

Vale notar que esta analogia óptica-mecânica guiou Schrödinger na criação
da “nova” mecânica[124]. Enquanto o comprimento de coerência marca a pas-
sagem da óptica ondulatória, caracterizada por difração e interferência, para
a óptica geométrica de raios, o tempo de (de)coerência marca a passagem da
mecânica ondulatória (quântica), caracterizada por difração e interferência de
ondas de matéria21, para a mecânica geométrica (clássica), caracterizada por
trajetórias. Nossa sugestão de experimento permitiria acompanhar tal passa-
gem.

No experimento, o feixe atômico tem velocidade de 500m/s. Se supusermos
que as demais fontes de erro mantenham-se inalteradas22, calculamos que para
um feixe a 200m/s teŕıamos visibilidade 0, 67; para 50m/s, 0, 59; e para 10m/s,
0, 31.

21Do inglês, matter waves.
22A velocidade do feixe atômico não é a única forma de controlar esse tempo adimensional,

T . Usamos aqui como uma forma simples de visualizar a situação.
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4.2.5 Os papéis do emaranhamento

Como nosso “ator principal” é o emaranhamento, vale acompanhar os papéis
por ele desempenhados neste experimento.

Na primeira montagem, variar o valor de |α| correspondia a variar o emara-
nhamento entre o átomo (part́ıcula interferométrica) e o campo (discriminador
de alternativa). Limite clássico, neste caso, significa inexistência de emara-
nhamento átomo-campo e é atingido como um exemplo de limite de grandes
números quânticos.

A segunda montagem, usando o mesmo modo para as duas zonas de Ramsey,
destina-se a “apagar” a informação de caminho obtida no caso quântico. No
experimento, o emaranhamento criado na primeira zona de Ramsey é quase
totalmente eliminado pela segunda interação. Mas não há, no trabalho dos
autores, a discussão de um limite clássico neste segundo caso.

Em nossa proposta, o limite clássico se faz agora pela interação com o en-
torno. Ou seja, é o emaranhamento do campo com o entorno que impede a
realização do apagamento quântico incondicional da segunda montagem origi-
nal. Devemos notar que aqui, então, o limite clássico não se dá por grandes
números quânticos, mas sim por grandes números de graus de liberdade, in-
grediente essencial no conceito de reservatório. Também interessante enfatizar
que a assinatura clássica que aqui aparece é a perda da capacidade de fazer o
dito apagamento, correspondendo ao fim das interferências na analogia óptico-
mecânica.

4.3 Escalas de tempo: dissipação, decoerência e
termalização

Nesta secção discutimos um pouco mais o problema de tratar dois sistemas fraca-
mente interagentes. Um caso particularmente interessante é aquele da separação
Sistema-Entorno (ŜE), discutido na subsecção 4.1.3. A referência principal é o
trabalho [125], cuja história coincide com o tempo deste doutoramento23. Em
sua versão atual, uma colaboração com José Geraldo Peixoto de Faria, Sonia G.
Mokarzel e Maria Carolina Nemes.

O tratamento começa pela expansão de Born (4.14), onde se deve lembrar
que a representação de interação está subentendida. Passamos a nos referir aos
termos desta expansão por

ρ (t) ≡ ρ(0) (t) + ρ(1) (t) + ρ(2) (t) + . . . , (4.46)

que com o traço parcial em um dos subsistemas nos permite obter o estado
reduzido do outro

ρi (t) = Trjρ (t) = ρ
(0)
i (t) + ρ

(1)
i (t) + ρ

(2)
i (t) + . . . , i 6= j. (4.47)

Como já comentado, decoerência dos chamados “gatos” é uma espécie de cavalo
de batalha, e é com ele que vamos trabalhar. Assim nosso sistema será dado
por um oscilador harmônico (e.g.: um modo de campo em uma cavidade) e o

23Em sua imensa maior parte, empoeirando em uma gaveta. Fosse um vinho, justificar-se-
ia...
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reservatório será modelado por um conjunto de osciladores (~ = 1):

H = HS + HR + HSR, (4.48a)

HS = ωa†a, (4.48b)

HR =
∑
j

Ωjb
†
jbj , (4.48c)

HSR =
∑
j

γj

(
a†bj + ab†j

)
, (4.48d)

onde ω é a freqüência do oscilador principal, Ωj são as freqüências dos oscilado-
res (independentes) que modelam o reservatório, e γj as constantes de acopla-
mento entre cada modo do reservatório e o oscilador principal (por simplicidade,
supostas reais24).

O estado inicial do sistema composto é considerado

ρ (0) = ρS ⊗
e−βHR

Tre−βHR
, (4.49)

onde β = (kBT )
−1

, T a temperatura absoluta e kB a constante de Boltzmann.
Tal estado se justifica por um lado (S) pela consideração que em prinćıpio
podemos descrever o sistema de interesse da melhor maneira posśıvel, que no
caso extremo levaria a um estado puro, que naturalmente seria fatorado do
reservatório. Pelo outro lado (R) a justificativa é um pouco mais delicada e será
tratada na digressão a seguir.

Digressão: Equiĺıbrio Térmico Estamos supondo o sistemaR em equiĺıbrio
térmico. Mas o que isso significa? A hamiltoniana (4.48c) descreve osciladores
independentes e osciladores independentes não têm qualquer razão para ter-
malizar . Uma maneira de entender isto é supor que cada oscilador de R está
em contato com um reservatório térmico a temperatura T , e por isso tem seu
estado assim descrito. Mas R não deve justamente fazer a mı́mica de um reser-
vatório térmico? Esta justificativa levaria a recorrências infinitas na tentativa
de descrever um reservatório térmico.

A maneira mais natural de aceitar a descrição de um estado térmico para R
é lembrar que os osciladores de R são, em verdade, os modos da aproximação
harmônica de um sistema com muitos graus de liberdade e que se encontra
próximo do equiĺıbrio. Assim os diversos graus de liberdade deste grande sis-
tema interagem e podem termalizar. Quando passamos à descrição por modos
normais, este estado térmico passa a ser descrito em termos dos modos não
interagentes.

Escala de tempo de dissipação Vamos chamar de energia de S ao valor

ES (t) = Tr [HSρS ] , (4.50)

e analogamente para R. Em consonância com a expansão (4.47), escrevemos

ES(t) = E
(0)
S + E

(1)
S (t) + E

(2)
S (t) + · · · , (4.51)

24Equivalentemente, a fase da constante de acoplamento está absorvida na definição do
modo bj .
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onde os ı́ndices superiores se referem à ordem de aproximação, e novamente a
expressão análoga pode ser escrita para ER. Desenvolvendo esta aproximação,
temos

E
(0)
S = Tr

[
ωa†aρS (0)

]
= ω

〈
a†a
〉

0
= ES(0), (4.52a)

E
(1)
S (t) = −iω

∫ t

0

dt′Tr
{
a†a [HSR (t′) , ρ (0)]

}
= 0, (4.52b)

E
(2)
S (t) = −ω

∫ t

0

dt′
∫ t′

0

dt′′Tr
{
a†a [HSR (t′) , [HSR (t′′) , ρ (0)]]

}
= ω

∑
j

(
γj sen∆jt

∆j

)2 (
n̄j −

〈
a†a
〉

0

)
, (4.52c)

onde ∆j = (Ωj − ω) /2, n̄j =
(
eβΩj − 1

)−1
é o número médio de ocupação

do modo j do reservatório a temperatura T , e
〈
a†a
〉

0
é o número médio de

excitações do sistema S em seu estado inicial.

O termo E
(0)
S traz a energia inicial do subsistema. A primeira correção, E

(1)
S ,

é zero no exemplo considerado, pois exp (−βHR) é diagonal na base de Fock

do reservatório e HRS só possui termos com um operador bj ou b†j . O segundo

termo, E
(2)
S , traz a f́ısica do processo de uma maneira bastante pictórica: de-

vido à soma em j, todos os modos do reservatório contribuem para o processo.
As constantes de acoplamento γj definem a intensidade desta contribuição, e
as freqüências ∆j definem a escala de tempo em que tal contribuição é rele-

vante, devido às funções
(

sen∆jt
∆j

)2

(uma aproximante da δ de Dirac). Quanto

maior t, menor a contribuição dos modos com freqüência “longe” de ω. Equi-
valentemente, t define uma janela de freqüências da ordem de t−1 em torno de
ω, que inclui os modos realmente relevantes para o processo naquele instante.
Até áı pode-se traçar um perfeito paralelo com a dedução da Regra de Ouro
de Fermi, com sua discussão sobre o “espaço de fase”25 do processo. Por fim,
o termo n̄j −

〈
a†a
〉

0
lembra que há um processo de competição: enquanto os

modos mais ocupados tendem a dar energia para S, os modos menos ocupados
tendem a retirá-la. Isso permite que um sistema com energia inicial igual à do
seu equiĺıbrio térmico com o reservatório evolua, no sentido de mudar de estado,
mesmo mantendo sua energia fixa.

Estado Inicial de S Voltando ao nosso cavalo de batalha, vamos considerar
o estado inicial do sistema S como o estado coerente par de amplitude α[126],
i.e.: ρS = |eα〉 〈eα|, com

|eα〉 =
1[

2
(
1 + e−|α|

2)] 1
2

[|α〉+ |−α〉] , (4.53)

onde |α〉 é o estado coerente de Glauber (secção 4.1.4).

25As aspas foram inclúıdas para lembrar que este é o termo utilizado na discussão da Regra
de Ouro, mas que o significado que ele assume ali é distinto do significado que tem em mecânica
clássica, significado este relevante para discussões como Função de Wigner de limite clássico
da mecânica quântica.
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Definindo Escalas de Tempo Vamos agora fazer um argumento geral para
definição de escalas de tempo para as variações de certas funções de t. Como
veremos, sempre chegamos a um somatório (sobre os modos indexados por j)

de alguma função Fj , multiplicada por
(
γj sen∆jt

∆j

)2

(veja Eq. (4.52c)). Nosso

primeiro passo é trocar este somatório por uma integral em freqüência, fazendo
uso da densidade de modos26 g (ω):

∑
j

Fj

(
sen∆jt

∆j

)2

→
∫ ∞

0

dΩ g (Ω)F (Ω)

(
sen∆t

∆

)2

, (4.54)

onde agora nos utilizamos das propriedades da função
(

sen∆t
∆

)2
para aproximar

a integral. Primeiramente∫ ∞
0

dΩ g (Ω)F (Ω)

(
sen∆t

∆

)2

≈
∫ ω+1/(2t)

ω−1/(2t)

dΩ g (Ω)F (Ω)

(
sen∆t

∆

)2

,

(4.55)
pela discussão já estabelecida que o tempo t determina uma “janela” em fre-
qüência na qual as contribuições para esta integral são relevantes27. Depois∫ ω+1/(2t)

ω−1/(2t)

dΩ g (Ω)F (Ω)

(
sen∆t

∆

)2

≈ t2
∫ 1

2t

−1
2t

d∆ g (ω + ∆)F (ω + ∆) =
t

τF
,

(4.56)
onde a aproximação corresponde a trocar a função senα

α por uma constante na
região de integração e foi ainda feita a mudança de variáveis de Ω para ∆ apenas
por simplicidade. O último passo é uma definição razoavelmente arbitrária,
motivada pela discussão aqui apresentada, que faz sentido se F tem dimensão
de freqüência ao quadrado. Esta definição nos permite obter as escalas de tempo
a seguir, e compará-las.

A variação de energia do sistema S pode ser escrita como

ES (t)− ES (0) ' ωt2
∫ ∞

0

dΩg (Ω) n̄ (Ω)

[
γ (Ω)

sen (∆t)

∆t

]2

(4.57)

−ωt2 |α|2 tanh |α|2
∫ ∞

0

dΩg (Ω)

[
γ (Ω)

sen (∆t)

∆t

]2

.

Os dois termos da expressão acima são formalmente muito parecidos, mas de
significado f́ısico bastante distintos. Enquanto o primeiro é positivo e proporci-
onal ao número médio de excitações nos modos do reservatório com freqüência

26Não vamos nos aprofundar aqui, mas existem três noções distintas que guardam alguma
semelhança: densidade de modos, densidade de ńıveis e função espectral . A primeira, que
estamos utilizando aqui, é natural da descrição por modos normais de um sistema muito
grande (que ou tem hamiltoniano quadrático, ou está sendo tratado por uma aproximação
harmônica) e diz quantos modos existem com freqüência natural entre ω e ω+dω. A segunda
independe do sistema tratado e apenas trata do seu espectro, contando os ńıveis de energia
presentes entre ω e ω+dω. A última leva em consideração não só a densidade de modos como
a intensidade com que estes se acoplam ao sistema estudado[127].

27É claro que para isso fazer sentido está se fazendo uma hipótese de regularidade em g.
A regularidade pensada usualmente, e.g.: g ser uma função suave, é suficiente, mas não ne-
cessária, o que é bom do ponto de vista f́ısico. De certa forma, a única exigência indispensável
aqui é que haja modos com freqüências próximas de ω com uma abundância relativa não
radicalmente menor que em outras regiões do espectro.
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ω, o segundo é negativo e proporcional ao número médio de excitações no sis-
tema S em t = 0:

〈
a†a
〉

0
= |α|2 tanh |α|2. Identificamos o primeiro como um

processo de termalização e o segundo como dissipação. Para definir as escalas
de tempo de cada um, dividimos a expressão (4.57) por ES (0) e adotamos o
procedimento descrito, para obter

τ−1
dis = t

∫ 1/(2t)

−1/(2t)

d∆ g (ω + ∆) γ2 (ω + ∆) , (4.58a)

τ−1
th =

t

|α|2 tanh |α|2
∫ 1/(2t)

−1/(2t)

d∆ g (ω + ∆) n̄ (ω + ∆) γ2 (ω + ∆) . (4.58b)

Para eliminar a dependência nas integrais, podemos considerar o limite t→∞,
que corresponde a uma aproximação markoviana. Obtemos então

τ−1
dis = g(ω)γ2(ω) (4.59a)

e

τ−1
th =

n̄(ω)g(ω)γ2(ω)

|α|2 tanh |α|2
, (4.59b)

que se tornam mais claras através da relação

τth
τdis

=
|α|2 tanh |α|2

n̄ (ω)
, (4.60)

onde devemos sempre lembrar que |α|2 tanh |α|2 corresponde ao número médio
de excitações do sistema. Assim a comparação entre estas escalas de tempo
corresponde a uma comparação entre os números médios de excitação de R e S.
Temperatura nula se caracteriza pela ausência de efeitos térmicos, da mesma
forma que o estado inicial de S dado pelo vácuo (que é um estado coerente par)
se caracteriza pela ausência de dissipação.

Escalas de Tempo para Decoerência Para caracterizar a perda de coerên-
cia, calculamos o defeito de idempotência δ para cada subsistema. Na expansão
aqui trabalhada, tem-se

δi (t) = 1− Trρ2
i (t) ≈ δ(0)

i (t) + δ
(1)
i (t) + δ

(2)
i (t) , (4.61)

onde

δ
(0)
i (t) = δi (0) , (4.62a)

δ
(1)
i (t) = −2 Tri

[
ρi (0) ρ

(1)
i (t)

]
, (4.62b)

δ
(2)
i (t) = −Tri

[
ρ

(1)
i (t)

]2
− 2 Tri

[
ρi (0) ρ

(2)
i (t)

]
, (4.62c)

com os operadores ρ
(n)
i (t) correspondendo à expansão (4.46). Para o estado

inicial (4.49), tem-se δ
(1)
1 (t) = 0 e δ

(2)
1 (t) = −2 Tr1

[
ρ1 (0) ρ

(2)
1 (t)

]
. Nas mesmas

situações que o cálculo da energia foi feito, obtemos

δS (t) ' 2
∫∞

0
dΩg (Ω)

[
γ (Ω) sin(∆t)

∆

]2
{ n̄ (Ω)

(
|α|2 tanh |α|2 + 1

)
+

[n̄ (Ω) + 1] |α|2 tanh |α|2
}
.(4.63)
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Devemos notar que nas expressões (4.57) e (4.63) os ingredientes são os mesmos,
mas os resultados não. A origem dos termos foi preservada, assim o primeiro
termo, proporcional a n̄, pode ser visto como um termo “quente”, enquanto o
segundo, que estará presente mesmo a temperatura nula, é um termo “frio”.
Enquanto os dois competem nas trocas energéticas, eles se adicionam no defeito
de idempotência, ou seja, os dois colaboram para a decoerência. Por este motivo,
não devemos separá-los, mas obter uma única escala de tempo de decoerência

τ−1
dec = 2g (ω) γ2 (ω)

{
n̄ (ω)

(
|α|2 tanh |α|2 + 1

)
+ [n̄ (ω) + 1] |α|2 tanh |α|2

}
.

(4.64)
Para T = 0 só o termo “frio” colabora e obtemos a relação

τdis

τdec
= 2 |α|2 tanh |α|2 , (4.65)

não havendo termalização no sentido em que estamos usando esta palavra aqui.
Deve-se notar que, quanto maior |α|2, mais rápido é o processo de decoerência,

mesmo comparado com o de dissipação. Como |α|2 � 1 coincide com a situação
em que |eα〉 descreve uma combinação coerente de estados macroscopicamente
distintos, esta razão (4.65) é normalmente associada à impossibilidade prática
de encontrar a grande maioria dos estados quânticos posśıveis em sistemas ma-
croscópicos (e.g.: os estados tipo gato de Schrödinger)[128].

Para temperatura T obtemos as relações gerais

τth
τdec

=
2 |α|2 tanh |α|2

n̄ (ω)

{
[n̄ (ω) + 1] |α|2 tanh |α|2 + n̄ (ω)

(
|α|2 tanh |α|2 + 1

)}
,

(4.66)
onde vemos que o processo de decoerência é mais rápido mesmo que a terma-
lização (para valores razoáveis de |α|), bem como

τdis

τdec
= 2

{
[n̄ (ω) + 1] |α|2 tanh |α|2 + n̄ (ω)

(
|α|2 tanh |α|2 + 1

)}
, (4.67)

onde a influência de |α| fica clara: grandes valores de |α| tornam a escala de
tempo de decoerência muito menor que a de dissipação, e assim o principal
efeito de interações tênues com um ambiente dissipativo é a perda de coerência.
Ainda na expressão (4.67), para altas temperaturas obtém-se o esperado com-
portamento de crescimento linear da taxa de decoerência com a temperatura,
como na expressão (20) da ref. [129], e também na ref. [130], mas obtida de
forma distinta e generalizando tais resultados. Ao nosso conhecimento, estas
relações com validade tão geral aparecem pela primeira vez na literatura neste
trabalho.

E o Reservatório? Um problema interessante e que também foi abordado,
embora não completamente resolvido, é o comportamento do reservatório. Nor-
malmente não é nestes graus de liberdade que está o interesse, e por isso há
muito mais progresso na compreensão de poucos graus de liberdade interagindo
com muitos que vice-versa. Mas parece natural que, para termos uma melhor
compreensão dos processos de decoerência, deveŕıamos nos perguntar como um
sistema descrito microscopicamente pela mecânica quântica pode atingir o sta-
tus termodinâmico de um reservatório?
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Como o tratamento aqui apresentado é simétrico com relação às partes que
constituem o sistema composto, utilizamos este esquema perturbativo para in-
vestigar a questão acima. Em particular, buscamos justificativas quantitativas
para o sucesso da hipótese de fatoração S − R. Antes, porém, tornemos mais
claro que queremos dizer com isso.

Considerar um estado inicial como o da eq. (4.49) é natural. Como, em
prinćıpio, não há restrição ao conhecimento do estado inicial do sistema S, este
pode ser puro, e neste caso será necessariamente fatorado. Mas os esquemas
usuais de derivação de equações mestras fazem um pouco mais. Após consi-
derar um estado inicial deste tipo, calcula-se a derivada temporal do operador
densidade e assim se obtém uma equação diferencial (a equação mestra), de-
duzida rigorosamente para o instante inicial (t = 0), mas depois utilizada para
todo t. De certa forma, repete-se a hipótese de fatoração, justificada em t = 0,
para todo instante t. Mas neste esquema de pensamento, todos os graus de
liberdade do sistema foram dividos em dois conjuntos, os do sistema S e os ou-
tros (modelados por R). Se o estado inicial de S sofre decoerência, e o sistema
global é fechado, necessariamente este sistema S está se correlacionando com
o reservatório, e essa hipótese não se sustenta sozinha. Deve haver, portanto,
justificativas melhores para o sucesso das equações mestras.

Na ref. [113], encontram-se boas justificativas sobre a necessidade das escalas
de tempo envolvidas nos processos serem distintas: o tempo de correlação entre
sistema e reservatório precisa ser muito mais curto que o tempo de evolução
do sistema, para que dessa maneira, correlações iniciais se tornem desimportan-
tes, podendo ser negligenciadas, e com isso o estado a cada instante ser, não
aproximado, mas substitúıdo por um estado produto28.

Em contrapartida ao que foi discutido, um reservatório deve ser macroscopi-
camente insenśıvel ao sistema que com ele interage. Este comportamento dúbio
é sua caracteŕıstica principal: como no caso de um gás, macroscopicamente des-
crito por poucos parâmetros (e.g.: volume, pressão e temperatura), insenśıveis
a pequenas perturbações, mas microscopicamente constitúıdo de uma imensa
quantidade da part́ıculas, cada qual fortemente reagente a qualquer perturbação
(que altera drástica e rapidamente seu estado microscópico, mas essencialmente
sem efeitos macroscópicos).

Com as ferramentas que temos em mãos, que desprezam as correlações entre
sistema e reservatório ao tomar o traço parcial em uma das partes, buscamos
este comportamento duplo em nosso reservatório. Estudando seu defeito de
idempotência, por um lado esperamos que ele praticamente não varie, já que
macroscopicamente o estado do sistema R deve permanecer quase inalterado;
por outro lado esperamos encontrar pequenas flutuações em escalas de tempo
muito curtas, que reflitam esta grande “mobilidade microscópica” caracteŕıstica
dos reservatórios.

Pela expansão (4.61) calculamos δR(t) = 1−TrρR(t)2, mas trabalhamos com
Tr[ρ2

R(0)− ρ2
R(t)]/Trρ2

R(0) que nos permite monitorar as flutuações:

1− Trρ2
R(t)

Trρ2
R(0)

= t2
N∑
k=1

γ2
k

sin2 (∆kt)

(∆kt)
2

 4
(
2
〈
a†a
〉

+ 1
) [

tanh
(
βΩk

2

)
− 1
]

+

2
〈
a†a
〉
− 〈a〉

〈
a†
〉

tanh
(
βΩk

2

)  .

(4.68)

28Claro que para efeitos onde não vá haver medições que envolvam correlações entre S e R.
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Usando o procedimento discutido, podemos definir uma escala de tempo para
as variações deste quociente:

τ−1
R =

g(ω)γ2(ω)

2n̄(ω) + 1

∣∣2 〈a†a〉 [2n̄(ω) + 1]− 8n̄(ω)
(
2〈a†a〉+ 1

)
− 〈a〉〈a†〉

∣∣ . (4.69)

A condição que devemos buscar, de acordo com a ref. [113], é que esta escala
de tempo dada por (4.69) seja mais curta que as demais escalas de tempo do
problema estudado. É fácil comparar com as outras escalas de tempo já obtidas.
Em particular,

τdis

τR
=

∣∣∣−12n̄ |α|2 tanh |α|2 + 2 |α|2 tanh |α|2 − 8n̄
∣∣∣

2n̄+ 1
, (4.70)

que revela uma tendência deste tempo ser mais curto que as escalas t́ıpicas
da dissipação do sistema. Quando comparamos τdec com τR um interessante
resultado aparece: para T = 0 estas escalas de tempo coincidem, o que pode ser
entendido como conseqüência da decomposição de Schmidt: neste caso o estado
global é sempre puro e a entropia das duas partes coincide. Para temperatura
não-nula a tendência é que a escala de tempo τR seja um pouco mais lenta, mas
da mesma ordem que τdec. Como estas são as escalas de tempo mais curtas
do problema, parece quantitativamente justificado negligenciar as correlações a
cada instante quando se está interessado apenas no sistema S.

Um pouco mais pode ser dito sobre a eq. (4.68). Se por um lado, temos uma
tendência termodinâmica a pensar que seria natural a entropia de R aumentar,
devemos lembrar que S − R formam um sistema fechado, que portanto não há
variação na entropia global. Classicamente, pela subaditividade da entropia[5,
34], para que S ganhe entropia, R não pode ganhar. Quanticamente este não
é o caso, pois correlações não-clássicas podem dar uma contribuição negativa à
entropia total. Assim, tanto é posśıvel para o sistema R ganhar entropia (o que
parece intuitivo, mas não seria posśıvel classicamente), quanto perder (o que
parece estranho, mas é o comportamento natural de um reservatório clássico:
um doador de entropia, que não sente falta desta devido à sua imensa quantidade
de graus de liberdade).

Apenas como um exemplo numérico, buscamos os valores do experimento
[128]: 〈a†a〉 ≈ 9.5, n̄(ω) = .05, ω = 51GHz e τdis = 160µs, para obter τR ≈
13µs e τdec ≈ 8µs, bem adequados às considerações feitas.

Sugestões de Continuidade Algumas coisas que não foram feitas neste tra-
balho podem ser alvo de pesquisa futura. Um fator que atrapalha é a uti-
lização do déficit de idempotência para o estudo do reservatório. Num certo
sentido, este quantificador “achata” os estados com muita entropia, tornando
dif́ıcil distingui-los. Mas essa é apenas uma sugestão técnica, que não deve
permitir estudos muito mais gerais que os aqui apresentados.

Outra sugestão mais rica seria estudar as correlações diretamente. Tanto se
poderia buscar uma melhor compreensão de

ρcorr = ρSR − ρS ⊗ ρR, (4.71)

quanto utilizar um quantificador para estas correlações, como a informação
mútua[5], e estudar a sua evolução temporal.



Caṕıtulo 5

Lutando contra o
Emaranhamento
Incontrolável

Se, por um lado, a decoerência é o ingrediente chave que permite a “convivência”
da teoria clássica com a quântica, por outro, ela se torna o vilão que impede a
exploração imediata das aplicações práticas da teoria de informação quântica.
Como não é posśıvel isolar completamente um sistema, vamos discutir algumas
estratégias para permitir proteger a informação quântica dos processos de de-
coerência. Nesse sentido faremos uma apresentação muito breve do conceito de
correção de erros quânticos. Em seguida passaremos às noções de subespaços
livres de decoerência e desacoplamento dinâmico, que permeiam dois trabalhos
realizados durante este doutoramento. Com eles encerramos o caṕıtulo.

5.1 Correção de erros quânticos

Erros acontecem. Seja na vida das pessoas, ou em atividades como computação e
comunicação, erros acontecem. E tanto na vida quanto na teoria de informação,
detectá-los e corrigi-los é importante. Todos nós estamos acostumados a alguns
processo de detecção e correção de erros, sempre envolvendo alguma dose de re-
dundância. Os chamados “d́ıgitos de verificação” são um excelente exemplo. Os
dois últimos algarismos do sistema brasileiro de CPF são d́ıgitos de verificação:
conhecidos os primeiros nove algarismos, podemos determinar os últimos dois.
A função associada a tal determinação é escolhida de modo que qualquer dos
erros mais comuns (mudança de algum algarismo, troca de posições...) gere um
valor diferente, e assim o número errado pode ser identificado. Com um pouco
mais de cuidado, é posśıvel inclusive listar os erros mais comuns e cuidar que
os dados redundantes identifiquem o provável erro que tenha ocorrido, e assim
o corrija. Tudo isso faz parte da teoria clássica de identificação e correção de
erros.

Existe um código simples, que usa muita redundância, mas que funciona
muito bem quando os erros são pouco prováveis e independentes. Considere
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que Ana quer enviar uma mensagem binária1 para Bernardo, mas faz questão
que não haja nenhum caráter errado. A máquina de envio pode então fazer três
cópias da mensagem e enviar para uma máquina com Bernardo. Esta lê cada
caráter de cada mensagem e compara, escolhendo sempre o valor que aparecer
mais. Se a probabilidade de erro em cada caráter for um valor pequeno p, é
fácil ver que neste processo cada bit recebido será correto com probabilidade
(1− p)3

+ 3 (1− p)2
p = 1 − 3p2 + 2p3, ou seja, a chance de erro se torna da

ordem de p2 quando p é pequeno. Um processo semelhante com cinco cópias
da mensagem faria a probabilidade de erro da ordem de p3 e assim por diante,
o que faz com que este processo seja confiável, porém muito expendioso. Ou
seja, é um resultado teórico importante (podemos corrigir erros, desde que esses
sejam raros), mas de pouca serventia prática, onde métodos “mais baratos” se
tornam necessários.

Quando informação quântica entra em jogo, o processo acima não serve: não
podemos copiar a informação quântica[131], um importante resultado conhecido
como Teorema da Não-clonagem2. A demonstração é simples, por contradição.
Uma máquina de clonagem deveria funcionar da seguinte forma: dado um estado
(suposto puro, por simplicidade) |ψ〉 de um sistema, e com a máquina “zerada”,
o que deve ser representado pelo estado |0〉 de um outro sistema3 (que faz o papel
da folha em branco em uma máquina copiadora clássica), deveria haver uma
operação unitária que resultasse |ψ〉⊗ |ψ〉. Mas isto precisa valer para qualquer
|ψ〉 e é áı que obtemos a contradição: supondo que a máquina funcione para
|ψ〉 e |φ〉 arbitrários, por linearidade, ela gerará um estado emaranhado quando
tentarmos usá-la com o estado |ψ〉+|φ〉 (devidamente normalizado), e não, como
deveria por sua descrição inicial, (|ψ〉+ |φ〉)⊗ (|ψ〉+ |φ〉).

Isso parece má not́ıcia, e poderia significar que tudo o que foi desenvolvido
para correção clássica de erros não vale na teoria quântica. Mas não é bem
assim... Foram desenvolvidas várias estratégias de Correção de Erros Quântica
(QEC, da abreviação em inglês Quantum Error Correction). Não vamos detalhá-
las aqui, mas apenas apontar alguns ingredientes essenciais. Novamente uma
boa referência é o livro de Nielsen e Chuang[5].

Como noção superficial podemos dizer que os erros se dividem essencialmente
em dois tipos: aqueles relacionados a imperfeições na manipulação dos qubits
(imperfeição em um pulso π

2 , no alinhamento de um sistema,...) ou diretamente
gerados por efeito dos qubits não serem sistemas quânticos isolados: a interação
com o entorno genericamente leva a emaranhamento entre as partes, que se
manifesta como decoerência dos qubits. Os erros do primeiro tipo têm origem
clássica, e resolvê-los ou minimizá-los é um problema técnico (important́ıssimo,
para implementação do tratamento quântico da informação, mas ainda assim,
técnico). Já sobre o segundo tipo, um trocadilho ficou famoso: emaranha-
mento com emaranhamento se combate. Não há como resolver a questão da
decoerência apenas manipulando os qubits de interesse, assim duas alternativas
se apresentam: ou manipula-se também o entorno, que causa a decoerência (e.g.:
engenharia de reservatórios, ...) ou cria-se situações onde nem todos os qubits
do sistema portam informação de interesse. Esta última estratégia normalmente
é apresentada como a adição que qubits auxiliares (chamados ancilas) com a

1i.e.: uma seqüência de bits.
2No-cloning Theorem.
3Apesar da notação, não há necessidade deste |0〉 denotar o estado fundamental do “sistema

copiador.”
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intenção de, pela manipulação destes, preservar-se a informação daqueles, ou
ainda criar situações especiais no sistema de modo a permitir a correção ou a
proteção contra erros.

Não vamos detalhar aqui os prinćıpios da teoria, que podem ser encontra-
dos na ref. [5]. Vamos a seguir descrever a parte da teoria que não está na
referência citada, e que tem relação direta com trabalhos desenvolvidos neste
doutoramento.

5.2 Subespaços livres de decoerência et al

É comum separar as tentativas de proteger a informação quântica da decoerência
em dois tipos de estratégias: as ativas, onde operações são realizadas para cor-
rigir os erros, e as passivas, onde todo o trabalho é feito para evitar que os
erros aconteçam, criando condições especiais onde isso é posśıvel. Esta última
estratégia pode ser chamada em geral de desacoplamento dinâmico [132], e
inclui as noções de subespaços livres de decoerência (sigla em inglês DFS de
Decoherence-Free Subspaces) e de subsistema livre (NS de Noiseless Subsys-
tem), que serão abordados nessa subsecção. De uma forma abstrata, DFS são
subespaços onde erros não ocorrem; NS são fatores de um produto tensorial
imunes a erros4.

Para caracterizar suas semelhanças e distinções vamos recorrer a exemplos
práticos. Para entender DFS pensemos no exemplo de dois qubits sujeitos a
rúıdo de fase coletivo[133]; para NS pensemos em três qubits sujeitos a rúıdo
coletivo qualquer[134]. Um rúıdo coletivo é aquele que, por não distinguir os
qubits, age igualmente em todos eles. Fisicamente, a maneira mais fácil de pen-
sar e de atingir esta situação é quando os comprimentos de correlação relevantes
para o rúıdo são maiores que a distância entre os qubits.

A soma de momentum angular em mecânica quântica5 diz que dois qubits
são equivalentes a um singleto (j = 0) e um tripleto (j = 1), enquanto três
qubits dão origem a um spin 3

2 mais dois dupletos (j = 1
2 ). Em śımbolos:

H 1
2
⊗ H 1

2
≡ Ho ⊕ H1, (5.1)

H⊗3
1
2

≡ H 3
2
⊕ H 1

2
⊕ H 1

2
, (5.2)

onde o “pulo do gato” na segunda linha vem da relação (equivalente a 2 + 2 =
2× 2) que

H 1
2
⊕ H 1

2
≡ H 1

2
⊗ H 1

2
, (5.3)

e que o rúıdo coletivo age da mesma forma nos dois dupletos presentes6. Assim,
o primeiro fator na relação (5.3) será imune a este rúıdo coletivo, constituindo
um “subsistema” livre (ou desacoplado).

Em uma notação padrão dos livros de mecânica quântica, podemos escolher
bases para os espaços trabalhados dadas por {|j,m, λ〉}, com j denotando o
spin referente ao multipleto, m (com −j ≤ m ≤ j) denotando a projeção deste

4Para ser mais preciso, fatores de um produto tensorial que constitui uma parcela de uma
soma direta.

5Que corresponde a separação em componentes irredut́ıveis do produto tensorial de repre-
sentações lineares do grupo SU (2).

6Existe uma única representação bidimensional do grupo SU (2), a menos de isomorfismos.
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spin em um eixo escolhido (normalmente z) e λ sendo usado no caso de dege-
nerescência, como acontece para três qubits. Assim, em nossos exemplos, para
dois qubits temos j = 0 e j = 1, não havendo degenerescência e λ sendo desne-
cessário; enquanto para três qubits temos j = 3

2 (sem necessidade de λ) e j = 1
2

com λ assumindo dois valores (e.g.: 0 e 1). É o grau de liberdade associado ao
número quântico λ que perfaz o subsistema desacoplado. Já no primeiro exem-
plo, se consideramos apenas rúıdo coletivo de fase, os estados com m = 0 são
imunes a estes erros, e o DFS será gerado por {|j = 0,m = 0〉 , |j = 1,m = 0〉}.

De uma forma resumida, a noção de DFS aparece associada a uma espécie
de regra de seleção: estados daquele subespaço espećıfico não são afetados pelo
ambiente, permanecendo neste subespaço e mantendo suas fases relativas de
forma coerente. A melhor maneira de entender regras de seleção é associando
estas a simetrias. Os exemplos de DFS aqui apresentados são todos associados
a simetrias, em especial a simetrias de trocas entre part́ıculas de um sistema. Já
a estrutura de subsistema (dinamicamente) desacoplado está relacionada com a
noção de diferentes estruturas de produto tensorial, discutida na subsecção 1.4.2.
Para mais detalhes, podemos citar [135] para caracterização de DFS; [133, 136,
137] para realizações experimentais, respectivamente, de um estado, um qubit
e dois qubits livres de decoerência; [138] para demonstração de possibilidade de
fazer computação quântica em DFS; [139] para a idéia de usar singletos como
objetos livres de decoerência coletiva, que leva à noção de sistema livre[140];
[141] para a criação de sistemas livres a partir de simetrizações impostas por
pulsos de controle; [134] para realização experimental deste esquema; [142] para
utilização de QEC em DFS7.

5.2.1 Definição de DFS

Já discutido um primeiro exemplo, vamos à noção mais precisa de DFS, como
pode ser encontrado na ref. [135].

Novamente consideremos a bipartição S−R, onde S é o sistema de interesse
e R modela os demais graus de liberdade. Considerando o sistema composto
isolado, sua dinâmica é ditada por um hamiltoniano

H = HS ⊗ IR + IS ⊗HR + HI , (5.4)

onde HS (HR) é o hamiltoniano do sistema (reservatório), e HI descreve a
interação entre as partes. Sem perda de generalidade, podemos escrever

HI =
∑
j

Ej ⊗Rj , (5.5)

onde Ej são os chamados operadores de erro e Rj são suas contrapartidas nos
graus de liberdade do reservatório.

Agora vamos apresentar a condição de DFS: suponha que exista um autove-
tor comum a HS e todos os Ej , |f〉, com respectivos autovalores hf e fj . Seja
|ε〉 qualquer vetor de HR. Temos

H |f〉 ⊗ |ε〉 = |f〉 ⊗

hf + HR +
∑
j

fjRj

 |ε〉 , (5.6)

7Essa lista de referências apresentada é certamente incompleta e tem apenas o intuito de
dar um ponto de partida para o leitor.
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que mostra que este vetor não se emaranha com os graus de liberdade do ambi-
ente. Assim, se os autovalores hf e fj gerarem um auto-espaço com dimensão
n, este auto-espaço será livre de decoerência8, pois todas as suas combinações
lineares serão preservadas, mesmo com o ambiente interagindo com S.

As condições acima raramente acontecem, por isso decoerência é um fenôme-
no genérico e DFS precisam ser cuidadosamente constrúıdos. Claro que, quanto
maior a dimensão do subespaço criado, mais interessante este será, portanto
degenerescência é peça chave na questão. Degenerescências normalmente estão
associadas a simetrias. Fazendo esta associação, podemos dizer que a condição
adequada para o surgimento de DFS é encontrar um sistema S simétrico e tal
que sua interação com o entorno respeite tal simetria. O caso mais simples é
o de simetria de troca, e a preservação da simetria costuma estar associada a
proximidade entre as partes - mais próximas que os comprimentos t́ıpicos de
correlação do entorno. Exemplos interessantes são ı́ons aprisionados em uma
mesma armadilha, e núcleos de uma mesma espécie, em diferentes posições em
um poĺımero.

5.2.2 Um modelo com osciladores

Um modelo com osciladores foi apresentado na ref. [143]. Entre suas vantagens
está permitir um análogo clássico para o fenômeno. Passamos agora a discutir
este modelo e algumas de suas conseqüências.

O sistema S será constitúıdo de N osciladores de mesma freqüência (áı está
a simetria do sistema), com operadores de aniquilação ai. O entorno será mo-
delado por outros osciladores independentes, com freqüências ωj e operadores
de aniquilação bj . A interação entre os modos será bilinear, com a aproximação
de onda girante. Tudo isso leva ao hamiltoniano

H = ω

N∑
i=1

a†iai +
∑
j

ωjb
†
jbj +

∑
ij

(
gija

†
ibj + g∗ijb

†
jai

)
, (5.7)

onde gij são constantes de acoplamento. Suponha agora que gij = CiDj , com
o que a eq. (5.7) toma a forma

H = ω

N∑
i=1

a†iai +
∑
j

ωjb
†
jbj +

∑
j

(
Dj

(∑
i

Cia
†
i

)
bj + h.c.

)
, (5.8)

onde h.c. denota o hermitiano conjugado. Definindo um novo modo coletivo do
sistema S pelo operador de aniquilação

A1 =

∑
i C
∗
i ai√∑

i |Ci|
2
, (5.9)

8Assim como em [143], estamos adotando uma definição ligeiramente diferente daquela
apresentada na ref. [135]: exigimos aqui que o subespaço seja auto-espaço tanto dos operadores
de erro quanto do hamiltoniano do sistema S. A motivação para isso é que no caso mais geral,
onde apenas se exige a invariância pelos erros, a própria dinâmica de S retira o vetor daquele
subespaço, impedindo que se tire proveito da sua existência.
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e novas constantes de acoplamento dadas por Gj =
√∑

i |Ci|
2
Dj , o hamiltoni-

ano (5.7) pode ser reescrito

H = ω

N∑
i=1

a†iai +
∑
j

ωjb
†
jbj +

∑
j

(
GjA

†
1bj +G∗jb

†
jA1

)
. (5.10)

Como o sistema S é simétrico9, podemos escrevê-lo igualmente em termos de
qualquer escolha de modos. Assim podemos escolher um novo conjunto de
modos normais onde o modo aniquilado por A1 seja o primeiro. Com isso
chegamos à forma

H = ω

N∑
i=1

A†iAi +
∑
j

ωjb
†
jbj +

∑
j

(
GjA

†
1bj +G∗jb

†
jA1

)
, (5.11)

que pode ser diretamente reinterpretado: o sistema S é composto de N oscila-
dores, um deles interagindo com o ambiente e os demais livres!

Esse modelo pode novamente ser usado para discutir as diferenças entre
subespaços livres de decoerência e subsistemas desacoplados: de fato, o que
criamos no modelo aqui apresentado é um subsistema desacoplado: os N − 1
osciladores do sistema S, complementares ao modo aniquilado por A1. Teremos
em S um subespaço livre de decoerência se, quando pensamos seu espaço de
estados na forma do produto tensorial H1⊗H2..N , com o primeiro fator referindo-
se ao modo A1, houver pelo menos um vetor unitário livre de decoerência em
H1. Neste modelo, isso acontece se o reservatório estiver em temperatura nula:
o vácuo do modo 1 será livre de decoerência, e span {|0〉} ⊗ H2..N será um
DFS. Caso contrário, temos um NS, capaz de proteger informação quântica,
mas rigorosamente falando, não teremos um DFS.

Este exemplo deve ajudar a explicar a nomenclatura subsistema desacoplado.
Mas cabe realçar que a definição é mais geral, exigindo apenas que seja um
fator tensorial de uma parcela do espaço de estados, o que torna mais dif́ıcil a
identificação destes com a noção usual de subsistema.

Por fim, uma vantagem adicional deste modelo é possuir análogo clássico.
Se trocarmos os osciladores quânticos por clássicos, toda a discussão pode ser
refraseada, também levando a N − 1 modos desacoplados, que neste caso serão
livres de dissipação, preservando seu estado clássico de movimento, enquanto
apenas o primeiro apresentará atrito. Uma imagem que pode ser feita é a de
sistema massa mola onde o movimento do centro de massa está sujeito a atrito
viscoso, mas os movimentos relativos não10. Embora essa situação não seja
completamente natural, aparece de maneira aproximada em alguns exemplos.
Um caso curioso vem de relógios de pêndulo, que quando colocados em uma
mesma parede tendem a “sincronizar”. Trata-se de um caso onde o movimento
do centro de massa dos vários relógios acopla-se fortemente ao movimento da
parede, que funciona para este como um reservatório, amortecendo-o rapida-
mente. Já os movimentos relativos não encontram este forte amortecimento,
possuindo, conseqëntemente, tempos de vida muito mais longos. Parece que

9Aı́ a importância dos osciladores terem a mesma freqüência.
10Ou ao contrário. Pode o modo translacional ser livre e os movimentos relativos amorte-

cidos.
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relojoeiros europeus já tinham conhecimento dessa fenomenologia, e costuma-
vam usar relógios de excelente qualidade como “reguladores” de relógios não tão
bons assim, mas que naquela parede tornavam-se também de alta qualidade.

5.2.3 Caso de dois osciladores

Na ref. [143] é também apresentada uma equação mestra para o modelo discu-
tido. Mais é feito em [144], onde o caso de dois osciladores interagentes é tratado.
Vamos apresentá-lo rapidamente aqui, para depois discutir alguns posśıveis sis-
temas f́ısicos onde ele se aplique. Para mais detalhes tanto se pode recorrer ao
trabalho original [144], como à Tese do Arthur R. Bosco de Magalhães [145],
um dos colaboradores nesta empreitada11.

Agora o sistema S é composto de dois osciladores interagentes. A interação
novamente é bilinear com RWA, ou seja12,

HS = ωaa
†a + ωbb

†b + g
(
a†b + b†a

)
, (5.12a)

com o entorno descrito por modos normais aniquilados por ck, interagindo com
os modos a e b como descrito na eq. (5.7). Portanto

HR =
∑
k

ωkc
†
kck, (5.12b)

HI =
∑
k

(
αkc

†
ka + βkc

†
kb
)

+ h.c., (5.12c)

onde αk e βk são as constantes de acoplamento entre os respectivos modos.
Esta descrição costuma ser adequada para a interpretação dos resultados, pois os
modos a e b costumam ter interpretação direta em termos da f́ısica do problema
(exemplos serão discutidos na secção 5.2.4). Já do ponto de vista teórico, é mais
agradável redescrever o sistema em termos dos modos normais13 do sistema S:

HS = ω1a
†
1a1 + ω2a

†
2a2, (5.13a)

HI =
∑
k

(
α1kc

†
ka1 + α2kc

†
ka2

)
+ h.c., (5.13b)

onde as constantes de acoplamento αik são obtidas escrevendo a e b (e seus
conjugados) em termos dos modos normais ai e colecionando os termos (i.e.: são
combinações lineares das constantes de acoplamento αk e βk, cujos coeficientes
não dependem de k). Deve-se notar que este caso recairá sobre aquele descrito
pela eq. (5.7) apenas se ω1 = ω2, que corresponde a osciladores originais de
mesma freqüência (ωa = ωb), e independentes14 (g = 0). Em tal condição,
poderemos obter um sistema desacoplado, se a interação com o reservatório
respeitar a simetria. Aqui isso se traduz por α1k

α2k
não depender de k, caso em

11As outras são Sonia G. Mokarzel e Karen M. Fonseca Romero, além de nossa orientadora
comum, M. Carolina Nemes.

12Note que a escolha de g ∈ R em (5.12a) não particulariza o problema, pois uma eventual
fase em g poderia ser absorvida na definição de um dos modos.

13A notação que adotamos aqui é um pouco peculiar, mas esperamos que não traga confusão:
ω1 e ω2 são os modos normais do sistema, e ωk denotam os modos do reservatório. Quem
tiver um maior apreço por precisão em notações pode considerar que os modos do reservatório
são numerados a partir de 3.

14Caso degenerado, onde qualquer escolha de modos funciona como modos normais.
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que se define um único modo que interage com o reservatório, enquanto o outro
se desacopla.

Cabe um comentaário geral sobre a dificuldade de realizar esta condição na
prática: no hamiltoniano (5.13b), para cada valor de k, podemos enxergar um
modo aS ∝ α1ka1 + α2ka2 que se acopla com o modo c, enquanto seu comple-
mentar as ∝ α∗2ka1−α∗1ka2 não se acopla ao modo k. Por efeito de interferência
entre as constantes de acoplamento com o modo k, temos o modo aS superaco-
plado ao modo ck, enquanto o seu complementar as está subacoplado. O que
se busca é que esta separação em modos seja independente de k, ou seja, que
um modo concentre completamente a interação com o reservatório, enquanto o
outro se desacople. Sem uma boa razão para isso, tal situação é extremamente
improvável. Os exemplos da subsecção 5.2.4 devem reforçar este ponto.

Também vale trazer de volta a nota 8: se tivermos a situação em que uma
combinação espećıfica dos modos a e b se desacopla do reservatório, mas tal
combinação não é um modo normal do sistema S, teremos formalmente um
sistema desacoplado, mas que não servirá para proteger a informação quântica,
pois a evolução temporal misturará os modos desacoplado e superacoplado.

Vale notar que esta mesma discussão permite a existência de um sistema
desacoplado mesmo que os modos sejam interagentes: basta que o modo desa-
coplado seja um dos modos normais de S.

Com as hipóteses usuais, discutidas no caṕıtulo 4, obtém-se, para tempera-
tura nula, uma equação mestra da forma

d

dt
ρ = Lρ, (5.14a)

com o liouvilliano L sendo naturalmente separado em três partes,

L = L1 + L2 + L12, (5.14b)

dadas por

Lj = i (∆jj − ωj)
[
a†jaj , •

]
+ kjj

(
2aj • a†j − a†jaj • − • a†jaj

)
,(5.14c)

L12 = i

(
∆12 + ∆21

2

)[
a†1a2 + a†2a1, •

]
(5.14d)

+ k12

(
a1 • a†2 + a2 • a†1 − a†1a2 • − • a†2a1

)
+ k21

(
a2 • a†1 + a1 • a†2 − a†2a1 • − • a†1a2

)
+ i

(
∆12 −∆21

2

)(
a1 • a†2 − a2 • a†1 − a†1a2 •+ • a†2a1

)
+ i

(
∆21 −∆12

2

)(
a2 • a†1 − a1 • a†2 − a†2a1 •+ • a†1a2

)
,

onde (5.14c) é o liovilliano usual da interação de um oscilador com um banho
a temperatura nula (compare com (4.9)), o termo ∆jj é o deslocamento Lamb,
que não foi comentado no caṕıtulo anterior, mas aqui é da mesma ordem que
outros termos em que se tem interesse, e j = 1, 2.

De um ponto de vista fenomenológico15, seria natural supor L12 = 0, caso
em que (5.14a) corresponderia a dois osciladores harmônicos dissipativos inde-
pendentes. O termo L12 mostra que esse não é necessariamente o caso: que dois

15Vale citar que fenomenologicamente é mais natural voltar aos modos aniquilados por a
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modos normais (i.e.: independentes em um tratamento hamiltoniano) podem
se acoplar quando interagem com um reservatório comum. Chamamos este um
“acoplamento através do banho”.

Para que fique mais clara a ligação entre o que já foi discutido e a eq. (5.14d)
devemos descrever os parâmetros que nela aparecem. As constantes kij e ∆ij

são números reais definidos por

kij + i∆ij =
∑
k

αikα
∗
jk

∫ τc

0

ei(ωk−ωj)τdτ, (5.14e)

onde foi introduzido τc, que é uma escala de tempo onde esta integral dá contri-
buições relevantes, levado em consideração o somatório em k. Lembramos que
ωk − ωj refere-se à diferença entre as freqüências de cada modo do reservatório
com cada modo de S. Para reservatórios não-patológicos, haverá um conjunto
denso de freqüências, o que será responsável por definir τc.

A eq. (5.14e) tem comportamentos muito diferentes para i = j e i 6= j. No
primeiro caso, αikα

∗
jk é sempre um número positivo, e é a integral que define a

constante de dissipação kjj e o deslocamento Lamb ∆jj . Estes são os termos
importantes para Lj na eq. (5.14c). Já quando i 6= j, dois casos extremos devem

ser lembrados16: se q = α1k

α2k
não depender de k, teremos α1kα

∗
2k = q |α2k|2, e

k12+i∆12 terá a mesma magnitude17 que kjj+i∆jj . Este é o caso extremo que já
discutimos, onde existe um subsistema desacoplado. O outro caso extremo, que
pode ser considerado mais natural, é quando ao contrário de existir tal razão fixa
entre as constantes de acoplamento, elas são totalmente aleatórias. Neste caso, a
sua aleatoriedade, junto com a imensa quantidade de modos do reservatório, fará
com que todas as fases apareçam igualmente, levando a k12 = 0 = ∆12. Deve-
se notar que, neste caso, L12 = 0, o que mantém a independência dos modos
mesmo na presença de dissipação. Por fim, como este caso é o comum, ficamos
felizes em buscar qualquer situação que fuja dele. Em geral estas situações se
manifestarão como aumento do acoplamento de um modo e diminuição de outro,
o que representa um ganho na preservação de informação quântica armazenada
neste último. Passemos a seguir a alguns sistemas f́ısicos para discutir em mais
detalhes a aplicação deste modelo.

5.2.4 (Im)Possibilidades experimentais: o que aprende-
mos com isso?

Osciladores harmônicos são onipresentes na f́ısica. E nosso modelo é constrúıdo
a partir deles. Casos especialmente importantes são modos de campo eletro-
magnético, cujo hamiltoniano é formalmente um oscilador harmônico, e oscila-
dores mecânicos, usualmente o primeiro exemplo com que se tem contato. Para
trabalharmos com mecânica quântica de dois modos, precisamos de um regime
de modos resolvidos, o que é normalmente obtido com cavidades de alta finesse;

e b. Basta transformar novamente para estes modos. Não vamos exibir isto aqui. A forma
final é parecida com as eqs. (5.14c) e (5.14d), mas com a presença de g neste último, e com
os fatores k e ∆ dependendo tanto dos αk quanto dos βk, o que é natural já que estes modos
não são mais independentes desde o seu hamiltoniano.

16Casos extremos como normalmente discutimos: e.g.: sistemas integráveis e sistemas
ergódicos, enquanto os sistemas “de verdade” não são nem uma coisa, nem outra.

17Mais precisamente, |k12 + i∆12|2 = |k11 + i∆11| |k22 + i∆22|.
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da mesma forma, para um oscilador mecânico precisamos de um oscilador mi-
croscópico, onde um bom exemplo são os modos vibracionais de átomos ou ı́ons
armadilhados. É o que apresentamos a seguir.

Duas cavidades distintas

Uma primeira possibilidade para um sistema S a ser descrito pelo hamiltoniano
(5.12a) é considerar duas cavidades onde nos interessam um único modo em
cada uma delas. O modo de uma cavidade seria aniquilado por a, o da outra
por b, com suas respectivas freqüências ωa e ωb. Se quisermos g 6= 0 devemos
acoplá-las, por exemplo, por um guia de ondas.

Para encontrar efeitos advindos de L12, devemos buscar razões f́ısicas para
que valha a tal independência de k na razão entre as constantes de acopla-
mento. Em outras palavras, os dois modos devem “sentir o reservatório” de
forma idêntica, possivelmente a menos de um fator de proporcionalidade. Isso
exige que cada modo do reservatório interaja com ambos os modos de maneira
coerente. Esta é uma pedida até razoável, se pensarmos em modos com gran-
des comprimentos de onda (quase como uma aproximação de dipolo elétrico),
onde a situação lembra aquela do maser de Dicke, onde vários átomos intera-
gem de maneira indistingúıvel com um único modo do campo. Ainda assim,
deveŕıamos conseguir que a combinação “subradiante” para cada modo do re-
servatório fosse a mesma. Como foi dito, isto pode até ser razoável para longos
comprimentos de onda, mas se torna muito mais dif́ıcil quando pensamos em
pequenos comprimentos de onda. Como naturalmente o comprimento de onda
que podemos associar a cada modo tem dimensões menores que as da própria
cavidade, o perfil espacial dos modos de cavidades distintas ocupam regiões
distantes, na escala de seus próprios comprimentos de onda. Como os modos
do reservatório mais importantes para dissipação e decoerência são aqueles com
freqüências próximas às do sistema de interesse (nesse caso, próximas aos modos
normais, veja eq. (5.14e)), torna-se realmente dif́ıcil termos esperança de encon-
trar qualquer “acoplamento pelo reservatório” no caso de modos de cavidades
distintas18.

Dois modos degenerados de uma mesma cavidade

A solução para a questão levantada antes parece ser concentrar os dois modos de
interesse em uma mesma região espacial, o que é posśıvel considerando dois mo-
dos de uma mesma cavidade. Como já vimos, o interesse natural é sobre modos
com freqüências idênticas, ou, ao menos, próximas. Tais modos podem existir
em uma cavidade. Possuem perfis espaciais diferentes, podendo ser pensados
como duas polarizações de um modo. Consideremos agora que conseguimos
obter a condição favorável de uma combinação dos modos originais se desaco-
plar do reservatório. Em termos de polarizações, significa dizer que uma certa
combinação das polarizações originais desacoplou-se. Mas podeŕıamos descrever
o sistema diretamente com respeito a esta polarização e sua complementar, e
isso só pode ser pensado como uma espécie de “banho polarizado”. Estas idéias

18É bem verdade que a comparação que se deve fazer é entre um “comprimento de coerência”
dos modos. Mas para modos localizados espacialmente, é dif́ıcil conseguir comprimentos de
coerência muito maiores que as dimensões lineares da região por ele ocupada.
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podem até ser aplicadas no caso de rúıdos especialmente constrúıdos (voltare-
mos ao tema na subsecção 5.2.5), mas tornam-se estranhas quando pensamos
em rúıdo natural. Por que um banho discriminaria polarizações, acoplando-se
a uma e ignorando outra?

Assim, torna-se pouco promissor o uso de modos de cavidades para buscar
subsistemas desacoplados. Já para objetivos mais modestos, como fazer al-
terações nas constantes de decaimento, o sistema pode ser adequado, incluindo
situações que lembram a dos relógios na parede, onde o relógio bom “guia” o
relógio ruim[144].

Modos vibracionais de átomos ou ı́ons armadilhados

Osciladores mecânicos podem ser uma alternativa mais direta para obtenção
de subsistemas desacoplados e para grandes ganhos em escalas de tempo de
decoerência. Candidatos naturais são osciladores microscópicos como átomos
e ı́ons armadilhados. Sem entrar em detalhes, armadilhas são sistemas expe-
rimentalmente complexos, constitúıdos de vários “truques”, mas que buscam
sempre uma situação de equiĺıbrio (muitas vezes metaestável), próxima da qual
a part́ıcula é mantida. Numa descrição hamiltoniana, esta part́ıcula estará su-
jeita a um potencial e estará próxima a um mı́nimo dele. Uma aproximação
harmônica pode ser adequada, o que justifica que pequenas oscilações sejam
tratadas como um oscilador harmônico.

Se pensarmos em modos de vibração distintos de uma mesma pat́ıcula, pra-
ticamente as mesmas cŕıticas levantadas para modos de uma única cavidade
aparecerão. Um caso interessante é considerar duas part́ıculas aprisionadas em
uma armadiha (essencialmente) unidimensional. Aı́ cabe fazer uma importante
distinção entre os casos de átomos e ı́ons: se dois ı́ons forem aprisionados em
uma mesma armadilha, devido à forte repulsão coulombiana de suas cargas, eles
criarão dois novos modos com freqüências bem diferentes. Como já discutido,
isso não inviabiliza o aparecimento de um modo desacoplado, mas depende-se
que tal modo seja também um dos modos da armadilha. Já para átomos, depen-
dendo ainda de interações de dipolo e outras sutilezas, pode ser mais fácil obter
modos degenerados. Em qualquer dos casos, os modos normais aqui são simples
de serem comprendidos, podendo ser classicamente descritos como oscilações
em fase e fora de fase. Novamente, como no caso dos relógios de pêndulo, as
osilcações em fase deslocam o centro de massa, por isso mesmo tendo um maior
acoplamento com os ingredientes da armadilha. Assim, é natural que um modo
de oscilação relativa entre duas part́ıculas armadilhadas tenha maior duração
que o modo correspondente para oscilação de uma única part́ıcula.

Antes de mudarmos o enfoque sobre este assunto, é importante citar que a
interação coerente de graus de liberdade distintos com um reservatório já era
conhecida, pelo menos desde os anos 70 com Agarwal[146], apresentando interes-
santes conseqüências em óptica quântica como Transparência Eletromagnética
Induzida (EIT, em inglês)[147], o comportamento tipo laser sem a necessi-
dade de inversão de população[148] e a definição de linhas com largura abaixo
do natural[149, 150]. Além disso, alguns trabalhos abordam pontos bastante
próximos do nosso: Ficek e Swain trabalharam com o problema de dois siste-
mas de dois ńıveis interagindo com o campo eletromagnético em temperatura
nula[151], que retém uma parte de nossa discussão, com a vantagem de dis-
por de uma razão de primeiros prinćıpios para a forma da interação do sistema
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de interesse com o reservatório, enquanto Moussa e colaboradores trabalharam
no problema de vários osciladores acoplados de diversas maneiras e sujeitos a
dissipação[152].

5.2.5 Dois spins em um banho de fase

Um outro trabalho[153] foi desenvolvido envolvendo DFS. Nele, modelamos o
experimento da ref. [133] com uma abordagem de evoluções estocásticas, como
descrita na subsecção 4.1.1. Passamos agora à descrição deste trabalho.

O Experimento

Na ref. [133], o grupo do NIST reporta experimentos onde se busca um DFS te-
oricamente descrito como dois spins em um banho de fase. No experimento, ı́ons
9Be+ aprisionados são utilizados. Vale lembrar que estes ı́ons são hidrogenóides
e um par de seus ńıveis hiperfinos, separados por efeito Zeeman, é utilizado.
Vamos denotar estes ńıveis por |↑〉 = |F = 1,m = −1〉 e |↓〉 = |F = 2,m = −2〉.
Este é o qubit f́ısico. A idéia é usar dois quibits f́ısicos para obter um qubit lógico.
Assim, dois ı́ons são aprisionados em uma única armadilha. Tais sistemas são
muito bem controlados, e acredita-se que o principal fator de decoerência se-
jam flutuações no campo magnético aplicado para fazer a separação Zeeman.
Esta informação será usada como inspiração, e, de uma maneira ainda inviável
tecnicamente, nosso tratamento poderia servir para testá-la.

Um comentário sobre fontes de decoerência parece oportuno: em um sis-
tema f́ısico realista é quase imposśıvel descrever todas as fontes de decoerência,
que vão desde oscilações em parâmetros experimentais até a presença de raios
cósmicos, radiação de fundo e ondas gravitacionais. Assim, a questão passa por
identificar as principais fontes de decoerência e combatê-las, seja por proteção
ou por correção de erros. Feito isso com uma fonte (a mais importante), outras
fontes menos importantes tomarão o seu lugar, e com ela deveremos nos procu-
par. Assim, na prática, é mais comum procurar o aumento de escalas de tempo
relativas à decoerência do que a construção rigorosa de um DFS ou ainda de
um NS. De uma forma um pouco mais relaxada, dizemos que os prinćıpios des-
tes elementos são provados uma vez que a explicação para reduções em efeitos
observáveis da decoerência passa por eles.

Voltando ao experimento, queremos comparar o tempo de decoerência para
um qubit armazenado em um qubit f́ısico do sistema com o de um armazenado
no qubit lógico constrúıdo especialmente com a intenção de ser “livre” de de-
coerência. Não seria muito adequado comparar armadilhas com um e com dois
ı́ons, pois outras diferenças naturais dos sistemas poderiam ter influência. As-
sim, o experimento é sempre feito com dois ı́ons armadilhados. A separação em
casos é feita pela preparação do estado inicial: o chamado estado de teste

|ψ〉teste =
1√
2
|↓〉 (α |↑〉+ β |↓〉) , (5.15a)

simulará o caso do qubit f́ısico, enquanto o estado DFS

|ψ〉DFS = α |↑↓〉+ β |↓↑〉 , (5.15b)

representará o qubit lógico no subespaço protegido.
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Para cada caso, o que é feito é preparar o tal estado em um instante inicial
t = 0. Deixá-lo sujeito aos rúıdos por um tempo t e aplicar uma outra se-
qüência de pulsos para medir a probabilidade de obter os dois ı́ons em |↓↓〉.
Trata-se de um interferômetro, parecido com o de Ramsey (ver 2.1.3), onde tal
probabilidade depende de fases relativas entre os pulsos. Assim, para t escolhido,
é montado um padrão de interferência e medida sua visibilidade. Cada ponto
dos resultados experimentais corresponde a essa rotina. Repetida para vários
valores de t, tem-se uma curva de perda de coerência. Isso é feito tanto para o
estado teste quanto para o DFS.

Até agora descrevemos a situação onde não se tem qualquer controle sobre o
rúıdo. Para testar melhor a idéia de DFS, os autores repetiram o procedimento
descrito, aplicando um rúıdo “engenheirado”. No caso, um laser dissonante e
com linha larga. Na modelagem do experimento vamos descrever este estágio
com mais detalhes.

O Modelo

Como é natural, nosso modelo tenta capturar a essência do problema e só. No
caso, estaremos preocupados apenas com os dois ńıveis hiperfinos, que serão tra-
tados como estáveis, e com o rúıdo. Este rúıdo pode ter duas origens: flutuações
no campo Zeeman, ou o reúıdo engenheirado do laser dissonante. O modelo é,
de fato, um pouco mais geral que isso, como será comentado adiante.

Um ı́on Nosso modelo começa assumindo que |↑〉 e |↓〉 são autovetores de um
hamiltoniano que já inclui todas as interações do ı́on com a armadilha (e com o
outro ı́on), e um termo de efeito Zeeman com um campo magnético constante
~Bo. É importante lembrar que, sem este campo, os dois ńıveis seriam degene-
rados. Os autovetores, então, dependem apenas da direção de ~Bo, enquanto
sua separação em energia depende também da intensidade do campo. Como
queremos discutir flutuações deste campo, consideramos ~Bo como uma média
de ensemble, com flutuações δ ~B:

~Bo =
〈
~B (ξ)

〉
ξ

=

∫
Q

~B (ξ) p (ξ) dξ, (5.16a)

δ ~B (ξ) = ~B (ξ)− ~Bo, (5.16b)

onde ξ é um parâmetro estocástico que varia em Q. A situação de pequenas

flutuações,
∥∥∥δ ~B∥∥∥ � ∥∥∥ ~Bo∥∥∥, diz que é uma boa aproximação considerar apenas

flutuações na intensidade do campo, e não em sua direção, o que deixa os auto-
vetores fixos, variando apenas seus autovalores. Outra maneira equivalente de
dizer é que foi usada teoria de perturbação, com autovalores sendo calculados
em primeira ordem na perturbação, e autovetores em ordem zero.

Como dito, o tratamento será um pouco mais geral do que o já descrito. A
exigência que faremos é a que foi justificada agora: os hamiltoniano estocásticos
possuem os mesmo autovetores. Como tratamos de uma sistema de dois ńıveis,
podemos escrever

H (ξ) =
ω (ξ)

2
σz, (5.17)

e faremos a evolução temporal do estado

|ψ (0)〉 = α |↑〉+ β |↓〉 . (5.18)
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Para cada valor fixo de ξ, temos

|ψ (t)〉ξ = αe−i
ω(ξ)

2 t |↑〉+ βei
ω(ξ)

2 t |↓〉 . (5.19a)

Passando aos operadores densidade e fazendo a média no parâmetro estocástico,
tem-se

ρ (t) = 〈ρξ (t)〉ξ =

[
|α|2 k∗1α

∗β

k1αβ
∗ |β|2

]
, (5.19b)

onde k1 é uma função de t definida por

k1 =
〈
eiω(ξ)t

〉
ξ

=

∫
Q

eiω(ξ)tp (ξ) dξ. (5.19c)

Devemos notar que a expressão (5.19c) é uma transformada integral, semelhante
à transformada de Fourier. Podemos, inclusive, considerar a própria freqüência
ω como o parâmetro estocástico, e, neste caso, k1 será a (anti-)transformada de
Fourier da distribuição p (ω), que caracteriza os hamiltonianos (5.17).

Dessa forma, ganhamos informação sobre p (ω) medindo k1. De maneira
complementar, se conhecermos p (ω) e compararmos com a informação ganha
medindo k1, podemos confirmar (ou não) a primazia daquela fonte de rúıdo
espećıfica.

Para o caso em que a principal fonte de decoerência parecem ser as flu-
tuações do campo Zeeman, não possúımos qualquer informação adicional sobre
tais flutuações, e o máximo que podemos fazer é aprender um pouco sobre
elas, assumindo que são as responsáveis pela perda de visibilidade dos padrões.
Nesse sentido, o caso em que rúıdo é propositalmente adicionado se torna mais
interessante. Um laser dissonante, mas próximo da transição atômica, provoca
deslocamento Stark . Quer seja por um tratamento quântico do campo, quer seja
este considerado clássico, o efeito Stark prevê que tal deslocamento é descrito

como uma afastamento de Ω2

∆ entre os ńıveis da transição, sendo ∆ a dessin-
tonia e Ω2 proporcional à intensidade do campo, no tratamento clássico, e ao
número médio de fótons, no caso quântico. É importante notar que um laser
dissonante de freqüência fixa mudaria o padrão de interferência, mas não cau-
saria decoerência19. Para ela, precisamos de aleatoriedade, o que é feito dando
uma largura à linha. O espectro deste rúıdo é descrito experimentalmente como
plano, até 100 kHz, depois caindo 6 dB/oitava. Isso nos dá um conhecimento
de p (ω), ainda que incompleto, como ainda discutiremos, uma vez que

ω (∆o + δ∆) ≈ ω (∆o) +
dω

d∆

∣∣∣∣
∆=∆o

δ∆ = ω (∆o)

(
1− δ∆

∆

)
(5.20)

nos permite descrever p (ω) da mesma forma que o rúıdo no laser.
Cabe ainda uma discussão sobre estados da forma (5.19b). Uma inter-

pretação via vetor de Bloch é simples e ilustrativa, em especial pensando em co-
ordenadas ciĺındricas: |α|2−|β|2 determina a coordenada z, enquanto 2 |k1αβ

∗|
é o raio ciĺındrico (i.e.: a distância até o eixo z). O caso mais interessante
é aquele em que |α| = |β| = 1

2 , que (não por acaso) corresponde ao caso ex-
perimental. Neste caso, |k1| dá diretamente a norma do vetor de Bloch. A
norma do vetor de Bloch pode ser interpretada como a visibilidade do melhor

19Assumindo também a intensidade fixa.
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padrão de interferência que se pode construir com aquele estado. Como, ao
construir interferômetros, sempre se busca a maior visibilidade posśıvel (veja
2.6), o experimento dá acesso direto a |k1|.

Devemos ainda ressaltar que, neste modelo, os auto-estados não sofrem de-
coerência (são estados ponteiros nesse modelo). Por isso, o estado (5.15a) sofre
decoerência descrita pelo modelo de um único ı́on.

Dois ı́ons Agora passamos à descrição do caso de dois ı́ons, onde aparecerá
o DFS desejado. Para dois ı́ons, restritos aos dois ńıveis hiperfinos de cada,
teremos o hamiltoniano

H (ξ) =
ω1 (ξ)

2
σz1 +

ω2 (ξ)

2
σz2, (5.21a)

que pode ser reescrito como

H (ξ) =
ωm (ξ)

2
[σz1 + σz2] +

ωd (ξ)

2
[σz1 − σz2] , (5.21b)

onde ωm = ω1+ω2

2 e ωd = ω1−ω2

2 . A vantagem da forma (5.21b) é que, no
caso ideal, ωd = 0. Nesta situação, o hamiltoniano possui um auto-espaço
degenerado de dimensão 2, e autovalor 0, e outros dois auto-espaços simples
com autovalores ±ωm. Rúıdos de fase coletivos afetam ωm, mas não afetam
ωd, e esta é a situação onde, na presença de rúıdo, tem-se um subespaço livre
de decoerência gerado por {|↑↓〉 , |↓↑〉}. Assim, a situação próxima à de DFS
é ter |ωd| � |ωm| e trabalhar com um estado inicial neste subespaço. Neste
subespaço, o termo proporcional a ωm não tem efeito, e apenas flutuações em
ωd são importantes.

Se desconsiderarmos variações do campo em dimensões menores que o tama-
nho dos ı́ons, podemos considerar que cada ı́on sente o campo ~B (xi, ξ), sendo xi
sua posição. A freqüência ωd se origina, então, da diferença do campo ~B (xi, ξ)
nas posições dos dois ı́ons. Como eles são aprisionados muito próximos, este
efeito é muitas vezes chamado um deslocamento diferencial de energia, e a de-
coerência causada por ele uma decoerência diferencial .

Para um estado inicial do tipo

|ψ (0)〉 = α |↑↓〉+ β |↓↑〉 , (5.22a)

a evolução temporal se mantém restrita a este subespaço bidimensional, com
contas semelhantes às do caso de um ı́on, que levam a

ρ (t) =

[
|α|2 k∗2α

∗β

k2αβ
∗ |β|2

]
, (5.22b)

onde a importante diferença é que

k2 =
〈
eiωd(ξ)t

〉
ξ

=

∫
Q

eiωd(ξ)tp (ξ) dξ. (5.22c)

Se, novamente, fizermos a freqüência como parâmetro estocástico, vemos que k2

é a (anti-)transformada de Fourier de p (ωd), ou seja, reflete apenas o desloca-
mento diferencial. A comparação entre k1 e k2 permite estimar quão correlacio-
nados são os rúıdos: se forem da mesma ordem, os rúıdos são, em grande parte,
independentes; já se |k2| � |k1|, temos um claro indicativo da grande correlação
entre os rúıdos, e a informação armazenada no qubit lógico sobrevive por mais
tempo que se tivesse sido armazenada em um único qubit f́ısico.
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Figura 5.1: Caso autônomo (laser desligado). Os pontos e as barras de erro são
experimentais[133], as curvas ajustes por mı́nimos quadrados[153]: (a) Estado
DFS, y = −.803 − .00224t, com asd (accumulated square distance) .0095, e
y = −.997− .393×10−5t2, com asd .062; (b) Estado teste, y = −.109− .00883t,
com asd .037, e y = −.394− .391× 10−4t2, com asd .0040.

Resultados

Aqui exibimos os resultados experimentais da ref. [133] e o que o nosso trata-
mento permite aprender com eles.

Nas figuras 5.1 e 5.2 são apresentados os dados experimentais e duas curvas
obtidas como o melhor ajuste exponencial (a reta, pois a escala é logaŕıtmica)
e o melhor ajuste gaussiano (uma parábola, mas com apenas dois parâmetros
livres, para permitir comparação entre os ajustes). Estas curvas foram escolhi-
das como bons exemplos, comuns neste tipo de tratamento: se os rúıdos fossem
gaussianos, o decaimento também o seria, se fossem lorentzianos, o decaimento
seria exponencial. Como os pontos experimentais são poucos, não é posśıvel
obter funções kj a partir das quais se obteria a transformada de Fourier. Gos-
taŕıamos de poder dizer qual destas curvas melhor se ajusta aos dados, e para
isso tentamos um critério estat́ıstico dado pela soma dos desvios quadráticos
de cada ponto, denotado asd (de accumulated square distance). Novamente, a
pequena quantidade de pontos torna dif́ıcil tirar qualquer conclusão forte.

A figura 5.1 se refere ao caso autônomo, onde o laser está desligado. Como
não sabemos mais nada sobre as fontes de decoerência neste caso, é dif́ıcil pro-
ceder além. Ainda assim, a “liberdade de decoerência” parece se manifestar
no fator 4 entre os coeficientes angulares das retas relacionadas ao decaimento
exponencial dos estados DFS e teste.

A figura 5.2 se refere ao caso “engenheirado”, onde o laser dissonante é
ligado. O estado teste deixa claro que o laser é sua maior fonte de decoerência,
visto que sua escala de tempo mudou por um fator vinte comparado ao mesmo
caso na ausência do laser. Por outro lado, o laser acrescentou pouco à escala
de tempo do estado DFS (da ordem de 50%), o que permite concluir que as
flutuações do laser são essencialmente as mesmas nas posições dos dois ı́ons. Em
particular, os dados sequer nos permitem dizer que o laser é a principal fonte de
decoerêcia no caso do estado DFS, já que, de uma maneira um pouco imprecisa,
podemos dizer que ele responde por aproximadamente a terça parte do tempo de
decoerência. Os resultados também mostram que, apesar de podermos descrever
muito bem o espectro de flutuações do rúıdo de um ı́on, quase nada se sabe
sobre o espectro das flutuações diferenciais. Nosso tratamento permite também
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Figura 5.2: Caso “engenheirado” (laser ligado): (a) Estado DFS, y = −.874−
.00330t, com asd .0084, e y = −.884− .159× 10−3t2, com asd .0083; (b) Estado
teste, y = −.248− .155t, com asd .040, e y = −.465− .0149t2, com asd .0149 (o
último ponto foi descartado para obter melhor acordo).

justificar o comportamento estranho dos pontos da figura 5.2a. Nesta situação,
os ı́ons estão sujeitos a um intenso rúıdo Stark, mas com forte correlação entre
os dois, como numa situação de interferência destrutiva. Pequenas perturbações
podem causar grandes efeitos, devido à grande intensidade do rúıdo presente.

Por fim, o único caso em que podemos avançar um pouco mais, quantitati-
vamente, é o caso do estado teste com o laser ligado. Neste caso, sabemos que a
principal fonte de rúıdo é o laser, e esperaŕıamos poder obter sua forma de linha
a partir do decaimento da coerência. Temos a descrição experimental do rúıdo
como plano até 100 kHz, caindo 6 dB/oitava, dáı em diante. Mas esta descrição
ainda não permite discernir entre formas de linhas: tanto podendo descrever
(aproximadamente) uma gaussiana, quanto uma lorentziana, como uma curva
qualquer, qualitativamente de acordo com a descrição. O que pudemos fazer,
então, foi calcular a freqüência à qual a intensidade cai pela metade para as
curvas de ajuste obtidas. Os valores obtidos foram 240 kHz para a gaussiana e
160 kHz para a lorentziana, ambos em razoável acordo com os 200 kHz espera-
dos pela descrição do rúıdo.

Como palavra final, neste assunto, é bom dizer que nosso trabalho se re-
fere à decoerência de estados internos dos ı́ons. Para decoerência de estados
vibracionais sugerimos ao leitor [154] e [155].



Considerações Finais

Fazer ciência é trocar de dúvidas. Com essa convicção, nestas considerações
finais destacarei não só os problemas resolvidos ao longo deste doutoramento,
como questões às quais pretendo me dedicar no futuro próximo.

No ińıcio deste processo, decoerência seria o tema central. Na secção 4.2,
descrevemos nossa análise dos experimentos da ref. [120], onde tratamos os efei-
tos do acoplamento de um modo de campo ao ambiente, quando um modo de
alto Q é utilizado para fazer as zonas de Ramsey . Com isso, pudemos discutir os
diferentes papéis do emaranhamento, neste experimento, e propor pequenas mo-
dificações capazes de acompanhar a transição quântico-clássico. Como o expe-
rimento é todo apresentado em termos de uma analogia com um interferômetro
de Mach-Zehnder, também mantivemos esta analogia em nossa proposta. Com
isso, o quadro pensado por Schrödinger,

Óptica Ondulatória
λ→0−→ Óptica de raios,

Mecânica Ondulatória
λdB→0−→ Mecânica de trajetórias.

pode ser percorrido linha por linha, em termos de parâmetros controláveis.
O comportamento padrão das zonas de Ramsey é entendido desde o tra-

balho [121]. Neste trabalho, uma interpretação é sugerida: por ser altamente
dissipativo, o campo da cavidade não consegue se emaranhar com o átomo, que,
por isso, sofre uma evolução temporal (quase) unitária. Buscar argumentos que
corroborem (ou não) tal interpretação é uma das questões abertas (ver 4.2.2),
para que se possa entender até que ponto esse “efeito zona de Ramsey” é algo
geral, ligado à classicalidade de sistemas. Ou ainda, em que condições ele pode
aparecer?

Uma outra questão que vem sendo atacada, e que pode ter participação
no efeito descrito acima, é a chamada poligamia do emaranhamento (ver 1.3.5):
tentar entender em que situação um sistema perde a capacidade de se emaranhar
com outros pode ser a solução para ambos.

Também foi apresentado nesta Tese o estudo das escalas de tempo para de-
coerência, dissipação e termalização, na secção 4.3, para um oscilador harmônico
interagindo com muitos osciladores. Neste problema, surge a questão de enten-
der o comportamento das correlações entre sistema e reservatório. Ou ainda,
uma variante deste problema, em que situação um sistema quântico pode real-
mente ser considerado um reservatório?

No estudo das maneiras de evitar os efeitos da decoerência (caṕıtulo 5),
apresentamos um modelo de N osciladores harmônicos igualmente acoplados a
um reservatório, que é capaz de gerar, no caso ideal, N − 1 osciladores desaco-
plados e um superacoplado. Também apresentamos o caso de dois osciladores
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acoplados interagindo com um reservatório, discutindo as (im)possibilidades ex-
perimentais de obtenção de efeitos não-intuitivos. Ainda neste contexto, mas
por outras abordagens, foi modelado um experimento para criar subespaços
livres de decoerência a partir de dois ı́ons aprisionados.

No caṕıtulo 2 fizemos uma longa discussão sobre interferometria, discri-
minação de alternativas e apagamento quântico. Neste particular, temos como
contribuição original o apagador quântico com a utilização de fenda dupla e
fótons gêmeos, e nossa discussão se o apagamento quântico não é uma espécie
de retorno à noção primeira de interferômetro (por um lado sim, por outro não
- ver 2.6). Ainda ligado a este conceito, vêm as questões que apresentamos
sobre emaranhamento de part́ıculas idênticas (na 1.4.3), em particular a von-
tade de tornar mais claro em que situações um rótulo pode ser afixado a um
bóson ou férmion, distinguindo-o dos demais, e com isso eliminando os efeitos
de estat́ıstica de part́ıculas idênticas. Vale esclarecer que o intuito é fazer esta
transição suave, interpolando desde completamente indistingúıveis até entes in-
dividualizados (rotulados), da mesma maneira que se pode fazer a visibilidade
de um padrão variar de 100 % a zero quando as alternativas interferométricas
vão sendo suavemente discriminadas.

Também é original o protocolo tomográfico para caracterização dos estados
puros de três qubits a partir de medições apenas em pares, apresentado na 1.4.1.
Tal contribuição deixou uma pergunta aberta: argumentos geométricos seriam
capazes de apontar diretamente as exceções deste protocolo (a famı́lia GHZ)?

Por fim, ligado à estrutura matemática subjacente ao emaranhamento, vem
a questão das diferentes estruturas de produto tensorial . Entender até que ponto
diferentes estruturas são intercambiáveis, até que ponto as possibilidades experi-
mentais ditam as posśıveis estruturas e até onde vai a liberdade de descrição do
espaço de estados, e principalmente da classificação de operações como “locais”
ainda são questões que merecem debate.



Eṕılogo

Em suma, como um rito de passagem, muito mais do que um fim, esta Tese
documenta o ińıcio da busca por várias respostas. Ao leitor que chegou até
aqui, siga adiante, buscando suas respostas, e conte comigo para discuti-las.
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Apêndice A

Espaços Projetivos

Neste apêndice é feita uma rápida introdução aos espaços projetivos, já que não
são parte do vocabulário padrão dos f́ısicos. A intenção é fornecer ao leitor
subśıdios para a melhor compreensão das menções feitas a esse conceito, ao
longo do caṕıtulo 1, chegando à noção de produto de Segre. Referências para
aprofundamento são as já citadas [16] e [17].

A.1 Introdução

Para permitir uma visão mais ampla, alguns enfoques complementares serão
apresentados. Por um lado, vale esclarecer que o nome vem da Geometria
Projetiva, ligada ao problema técnico e art́ıstico de trazer uma impressão de
tridimensionalidade a uma figura desenhada no plano. A idéia é que, fixada a
posição de um observador, todos os pontos de uma semi-reta que parte deste
observador são igualmente descritos. Outra grande utilidade dos espaços proje-
tivos vem de sua geometria, num certo sentido, mais simples que a geometria de
espaços vetoriais. Por exemplo, em um plano (euclidiano), duas retas distintas
podem ser concorrentes (um único ponto de intersecção) ou paralelas (que não se
encontram). No plano projetivo, duas retas distintas são sempre concorrentes.
É com o plano projetivo que se torna matematicamente adequada a afirmação
que retas paralelas se encontram no infinito1. Dentre outras propriedades, é
por isto que na Geometria Algébrica2 utilizam-se mais espaços projetivos que
espaços afins. Por fim, a aplicação que cabe neste texto, a descrição de um
estado puro em mecânica quântica é insenśıvel à multiplicação de um vetor por
um número complexo não-nulo, pois todas as probabilidades calculadas a partir
de ambos coincidem.

1Se pensarmos na figura de uma estrada reta desenhada em perspectiva, teremos simulta-
neamente a origem art́ıstica do problema, e a idéia de retas paralelas se encontrando.

2Que aqui pode ser entendida como estudo de zeros de polinômios de várias variáveis.
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A.2 Definições

A.2.1 Plano projetivo real

Antes de definições mais gerais, vamos construir um exemplo. Comecemos pelo
espaço vetorial R3 e denotemos seus pontos por coordenadas (x1, x2, x3). O
plano projetivo real pode ser definido como o conjunto de todas as retas de R3

que passam pela origem. Note que cada ponto de R3 \ {0} pertence a uma e
somente uma dessas retas, que pode ser parametrizada por t 7→ (tx1, tx2, tx3).
Todos os pontos de uma mesma reta possuem em comum as proporções entre
suas coordenadas, i.e.: se (x1, x2, x3) e (y1, y2, y3) em R3 \ {0} estão na mesma
reta (pela origem), existe s ∈ R\{0} tal que (y1, y2, y3) = (sx1, sx2, sx3). Usa-se
a notação (x1 : x2 : x3) para caracterizar um elemento do plano projetivo3. Esta
notação é referida como coordenadas homogêneas ou ainda como coordenadas
de Plücker .

O plano projetivo é denotado P2. Se for importante reforçar que é sobre os
reais, usa-se RP2, ou P2

R. Cada elemento de P2 é chamado um ponto e isso não
deve causar confusão: os pontos de P2 são as retas de R3 pela origem.

Para entender por que plano, e também o sentido da notação, devemos notar
que este conjunto é bidimensional. Para isso vamos examinar um subconjunto
de P2. Seja U3 =

{
(x1 : x2 : 1) | (x1, x2) ∈ R2

}
. Este subconjunto pode ser

identificado com o plano x3 = 1 de R3. E quase todo ponto de P2 está em U3

(pois quase toda reta de R3 que passa pela origem corta o plano x3 = 1). Os
únicos pontos de P2 que não estão em U3 são da forma (x1 : x2 : 0). O mesmo
racioćınio pode ser feito para definir U2 (pontos onde escolhemos x2 = 1) e
U1 (com x1 = 1). De fato, cada Ui é um aberto de P2 e estas identificações
descrevem P2 como variedade de dimensão 2. Um ponto genérico de P2 está
nestes três abertos. Todo ponto de P2 está em pelo menos um deles (i.e.: eles
formam uma cobertura). Retornando às exceções, os pontos que não estão em
U3 e estão em U2 podem ser escritos como (x1 : 1 : 0), e correspondem à reta
{x2 = 1, x3 = 0} em R3. Ponto de P2 que não esteja em U2 nem U3 tem a
forma4 (x1 : 0 : 0), que corresponde a um único ponto, o eixo x1 do sistema de
coordenadas de R3.

Portanto, P2 corresponde ao plano R2 acrescido de uma reta e um ponto.
Estes “pontos adicionais” formam a chamada “reta de infinito.” Com a identi-
ficação que fizemos de U3 com o plano x3 = 1 em R3, o que corresponde a uma
reta de U3? Uma resposta natural e correta é uma reta em P2. Outra maneira
de responder a pergunta é com um feixe plano de retas de R3 que passam pela
origem. Agora consideremos duas retas paralelas do plano x3 = 1. Sem perda
de generalidade, consideremos seus vetores diretores na direção (0, 1, 0): assim
temos (a, s, 1) e (b, s, 1), com a e b constantes distintas, s o parâmetro da reta.
No plano x3 = 1, como bom par de retas paralelas, elas não tem ponto em
comum. Mas agora passemos ao plano projetivo. Nele, as retas são descritas
por (a : s : 1) e (b : s : 1), mas podem igualmente ser descritas, respectivamente,
por

(
a
s : 1 : 1

s

)
e
(
b
s : 1 : 1

s

)
. Como s é apenas um parâmetro, podemos trocá-lo

por µ = s−1, obtendo o par de retas (aµ : 1 : µ) e (bµ : 1 : µ). Shazan!! Para

3Em liguagem mais precisa, (x1 : x2 : x3) denota a classe de equivalência dos pontos de
R3 \ {0} que estão na mesma reta pela origem que (x1, x2, x3). Podemos identificar tal classe
de equivalência com a própria reta t 7→ (tx1, tx2, tx3).

4x1 6= 0 para que as coordenadas homogêneas definam um ponto de P2.
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µ = 0, as duas retas se encontram no ponto (0 : 1 : 0), que não pertence a U3.
Como este resultado independe dos valores de a e b, todas as retas de U3 com
esta mesma direção passam por este ponto de P2. Esta pode ser adotada in-
clusive como a interpretação dos “pontos de infinito” anexados ao plano para
chegarmos ao plano projetivo.

Antes de seguirmos adiante, vale comentar a relação entre RP2 e S2, a esfera
unitária de R3. Cada reta pela origem corta a esfera em dois pontos ant́ıpodas.
Assim, RP2 também pode ser obtido pela identificação dos ant́ıpodas na esfera
S2. Este modelo permite resultados interessantes como o estudo do grupo fun-
damental de RP2, mas isso nos desviaria da utilização de espaços projetivos em
mecânica quântica.

A.2.2 Espaço projetivo complexo

Considere um espaço vetorial V, sobre5 C, com dimensão n + 1. Use como co-
ordenadas (x0, x1, . . . , xn). A projetivização de V, denotada P (V), é o espaço
composto por todos os subespaços lineares de dimensão 1 (i.e.: retas pela ori-
gem) de V. Como no exemplo de RP2, cada subespaço pode ser parametrizado
por t 7→ (tx0, tx1, . . . , txn) e pontos de um mesmo subespaço são LD. Coordena-
das homogêneas, (x0 : x1 : . . . : xn), são usadas para parametrizar P (V). Como
todos os espaços vetoriais de dimensão n + 1 sobre C são isomorfos a Cn+1, a
notação mais usual é Pn, se for claro do contexto em que corpo se trabalha.
Quando necessário lembrar o uso dos complexos, usa-se CPn ou PnC.

Como no exemplo do plano projetivo real, podemos definir abertos Ui dados
por xi = 1, com i = 0, . . . , n. O complementar de Ui corresponde a um projetivo
de dimensão n−1. Esta análise permite concluir que o espaço projetivo Pn pode
ser visualisado como Cn acrescido dos “pontos de infinito”. Com isso, Pn possui
boas propriedades com respeito à intersecção.

Como antes, o espaço projetivo pode ser relacionado com os pontos da esfera
unitária de V (assumindo uma norma), devidamente identificados. Os vetores
~u e ~v na esfera unitária representam o mesmo elemento do projetivo se, e só
se, existe λ tal que ~u = λ~v. Para estarem ambos na esfera, |λ| = 1. No caso
real, já discutido, cada classe tem apenas dois elementos (ant́ıpodas). No caso
complexo, temos todo um S1 ∼= U (1) =

{
eiφ|φ ∈ R

}
de possibilidades para λ.

O caso particular de n = 2 dá origem à fibração de Hopf S1 ↪→ S3 → S2, que
em mecânica quântica leva à esfera de Bloch, parametrizada por (1.4). Deve-
se resistir à tentação de uma indução apressada, pois espaços projetivos de
dimensões maiores não são homeomorfos a esferas!

A.3 Produto de Segre

A descrição que demos do espaço projetivo Pn como o espaço vetorial Cn acres-
cido de seus “pontos de infinito” pode ser usada para mostrar que o produto
cartesiano de projetivos não é um espaço projetivo. No caso mais simples, n = 1,
temos P1 dado pelo vetorial unidimensional mais um ponto6. Se fizermos o pro-
duto cartesiano de dois desses, pela linearidade teremos a união de C2, com duas
cópias de C1 e mais um ponto. “Sobra” uma reta quando comparamos com P2.

5Outros corpos podem ser usados, mas a mecânica quântica é constrúıda sobre C.
6Que no caso complexo corresponde à famosa esfera de Riemann.
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Ferramentas mais sofisticadas podem ser usadas para tornar este argumento
mais rigoroso (e.g.: usando homologia), mas só queremos trazer o problema a
tona. É natural o desejo de combinar objetos de uma categoria e permanecer
nesta mesma categoria.

Segre deu uma solução bastante engenhosa, de modo a mergulhar este pro-
duto em um projetivo maior. Trabalhando em coordenadas homogêneas, temos

Pn × Pm −→ Pnm+n+m (A.1)

((x0 : x1 : . . . : xn) , (y0 : y1 : . . . : ym)) 7−→ (x0y0 : x0y1 : . . . : xnym) ,

onde as coordenadas da imagem do mapa correspondem a todos os produtos
bilineares de coordenadas homogêneas do domı́nio. As dimensões necessárias
seguem dáı: são n+1 coordenadas homogêneas do primeiro projetivo, com m+1
do segundo, totalizando (n+ 1) (m+ 1) coordenadas homogêneas na imagem.
Subtráıdo 1 tem-se a dimensão.

É importante reinterpretar esta construção olhando para os vetoriais. Ao
fazer os produtos bilineares das componentes, Segre estava trabalhando no pro-
duto tensorial Cn+1 ⊗ Cm+1 ≡ Cnm+n+m+1, e dáı segue que a imagem do
mergulho de Segre corresponde ao conjunto dos vetores fatoráveis7, conforme
discutido no texto.

7Decompońıveis, em liguagem mais matemática.



Apêndice B

Um método de cálculo

O texto deste apêndice chamava-se “Passando a limpo algumas coisas,” e tomou
a forma aqui apresentada1 no dia 06/05/02, quando ainda estava em elaboração
a ref. [93]. Foi inclúıdo aqui para descrever o método utilizado, e permitir a
algum leitor acompanhar os cálculos.

B.1 Notação

Para o caso de um oscilador sujeito a um banho de osciladores com interação
do tipo RWA, temos a seguinte equação mestra:

d

dt
ρ = {2k [(n̄+ 1)K− + n̄K+ − (2n̄+ 1)K0 − n̄1 ] + iωN} ρ, (B.1)

onde as seguintes definições são adotadas:

N = M−P,

K0 =
1

2
(M+ P + 1 ) ,

K+ = R,
K− = J , (B.2)

onde adotamos as definições usuais:

M = a†a•,
P = •a†a,
J = a • a†,
R = a† • a. (B.3)

Os operadores da equação (B.2) obedecem às relações de comutação:

[N ,K±,0] = 0,

[K0,K+] = K+,

[K0,K−] = −K−,
[K+,K−] = −2K0. (B.4)

1A menos de ajustes estéticos para se ajustar, com tolerância, à diagramação desta Tese.
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As três últimas equações mostram que {K0,K+,K−} formam uma álgebra de
Lie isomorfa a su (1, 1) e a primeira que a álgebra de Lie obtida pela adjunção
de N é a soma direta. Como N gera uma álgebra isomorfa a u (1), temos uma
álgebra de Lie isomorfa a su (1, 1)⊕ u (1).

Para termos uma notação mais compacta, definimos a = 2kn̄, b = 2k (n̄+ 1)
e o operador

Γ = aK+ + bK− − (a+ b)K0 +
1

2
(b− a) 1 , (B.5)

com os quais reescrevemos a equação mestra (B.1) na forma:

d

dt
ρ = {iωN + Γ} ρ. (B.6)

B.2 Diagonalização de Γ

Nosso problema agora é diagonalizar Γ. Para isso, como na ref. [122], vamos
definir os operadores

T− = exp (−α−K−) ,

T+ = exp (−α+K+) ,

T = T−T+, (B.7)

e calcular Γ̃ = TΓT−1. Para isso, usaremos as seguintes relações de comutação,
obtidas a partir das equações (B.4):

[T+,K0] = α+K+T+,

[T−,K0] = −α−K−T−,
[T+,K−] = α+ (α+K+ + 2K0)T+,

[T−,K+] = α− (α−K− − 2K0)T−. (B.8)

Estas relações de comutação permitem obter:

K̃+ = TK+T
−1 = K+ + α2

−K− − 2α−K0,

K̃− = TK−T−1 = α2
+K+ + (1− α+α−)

2K− + 2α+ (1− α+α−)K0,

K̃0 = TK0T
−1 = α+K+ − α− (1− α+α−)K− + (1− 2α+α−)K0, (B.9)

e com poucas manipulações chega-se a

Γ̃ = (a− bα+) (1− α+)K+ + [aα− + b (1− α+α−)] [1 + α− (1− α+)]K− +

{−a [1 + 2α− (1− α+)] + b [2α+α− (1− α+) + 2α+ − 1]}K0 + 1
2 (b− a) 1 .

(B.10)

Este operador terá forma diagonal se os coeficientes de K+ e K− forem nulos.
Temos então o seguinte par de equações:

(a− bα+) (1− α+) = 0,

[(a− bα+)α− + b] [1 + α− (1− α+)] = 0. (B.11)

Este sistema tem um par de soluções:
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(I) α+ = 1, α− = b
b−a = n̄ + 1 ⇒ Γ̃ = (b− a)

{
K0 + 1

21
}

= 2k
(
K0 + 1

21
)

=
k (M+ P + 21 );

(II) α+ = a
b = n̄

n̄+1 , α− = b
a−b = − (n̄+ 1) ⇒ Γ̃ = (a− b)

{
K0 − 1

21
}

=

−2k
(
K0 − 1

21
)

= −k (M+ P).

B.2.1 Passo a Passo

Tal processo de diagonalização é mais facilmente compreendido se executado em
dois estágios. No primeiro, apenas T+ é utilizado:

Γ̃+ = T+ΓT−1
+ = (α+ − 1) (bα+ − a)K++bK−+(2α+b− (a+ b))K0+

1

2
(b− a) 1 ,

(B.12)
que é uma rotação hiperbólica no plano K+,K−. As duas escolhas posśıveis de
α+ anulam o coeficiente de K+, restando

Γ̃+ = bK− + (2α+b− (a+ b))K0 +
1

2
(b− a) 1 , (B.13)

e agora fazemos a transformação com T−:

Γ̃ = T−Γ̃+T
−1
− = {b− α− [2α+b− (a+ b)]}K−+[2α+b− (a+ b)]K0+

1

2
(b− a) 1 ,

(B.14)
que mostra que α− = b

2α+b−(a+b) diagonaliza Γ̃:

Γ̃ = [2α+b− (a+ b)]K0 +
1

2
(b− a) 1 . (B.15)

B.2.2 Estado de Equiĺıbrio

No caso I), Γ̃ é um operador positivo, pois Γ̃ |i〉 〈j| = k (i+ j + 2) |i〉 〈j|, e
i, j ≥ 0. Já no caso II), o operador Γ̃ é negativo semi-definido, pois Γ̃ |i〉 〈j| =
−k (i+ j) |i〉 〈j|, i, j ≥ 0. Portanto, o autovalor nulo é não degenerado, com o
autoespaço unidimensional sendo gerado por |0〉 〈0|.

Como Γ̃ |0〉 〈0| = 0 ⇒ T−1Γ̃TT−1 |0〉 〈0| = 0, temos que o autoespaço cor-
respondente ao autovalor nulo para o operador Γ é gerado por T−1 |0〉 〈0|, com

T−1 |0〉 〈0| = T−1
+ T−1

− |0〉 〈0| = exp (α+K+) |0〉 〈0|

=

∞∑
j=0

αj+
j!
j! |j〉 〈j| =

∞∑
j=0

(
n̄

n̄+ 1

)j
|j〉 〈j| . (B.16)

Note que o estado de equiĺıbrio térmico é o elemento normalizado desse espaço,
ou seja (n̄+ 1)

−1
e00.

Como
[
T−1,N

]
= 0 e N |0〉 〈0| = 0, também temos NT−1 |0〉 〈0| = 0 e

assim, pela equação (B.6) temos d
dtT
−1 |0〉 〈0| = 0, ou seja, este é um estado de

equiĺıbrio. Como os autovalores de Γ e N são reais e 0 é não degenerado para
o primeiro, o estado de equiĺıbrio é único.
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B.3 Evolução Temporal

Usualmente, dado o estado inicial ρ (0), queremos obter ρ (t).
Definindo eij = T−1 |i〉 〈j|, temos Γeij = −k (i+ j) eij e N eij = (i− j) eij ,

assim
d

dt
ejk = {iω (j − k)− k (j + k)} ejk, (B.17)

e por linearidade, se ρ (0) =
∑
jk cjk (0) ejk, temos ρ (t) =

∑
jk cjk (t) ejk, onde

cjk (t) = cjk (0) e{iω(j−k)−k(j+k)}t. (B.18)

Assim, dado o operador ρ (0) a questão passa a ser obter os coeficientes
cjk (0) e a equação (B.18) dá a solução completa do problema. Antes de atacar
essa questão, vamos entender um pouco melhor os vetores eij .

B.3.1 Os Vetores eij

Já vimos que o vetor e00 representa o estado térmico, a menos da normalização.
A evolução temporal de um estado arbitrário, em termos da equação (B.18),
levanta uma interesante questão: o que acontece com o traço do operador densi-
dade, se todos os coeficientes cij , exceto c00, estão sendo amortecidos? Sabemos
que a evolução temporal preserva o traço do operador densidade, assim, a única
maneira de conciliar estes dois fatos é demonstrar a seguinte afirmação: se
(i, j) 6= (0, 0) então Treij = 0.

A relação de comutação
[
T−1,N

]
= 0 implica que os autovetores de N

com autovalor não-nulo terão traço nulo, ou seja, Treij = 0 para i 6= j, pois
N eij = (i− j) eij .

Para calcular Trejj primeiro notamos que

Tr {exp (α+K+) |j〉 〈j|} = Tr

{ ∞∑
m=0

αm+
m!

(j +m)!

j!
|j +m〉 〈j +m|

}

=

∞∑
n=j

(
n
j

)
αn−j+ , (B.19)

em seguida mostramos por indução, a partir dos resultados de derivação de
séries de potências, e em particular da série geométrica, que

∞∑
n=j

(
n
j

)
xn−j = (1− x)

−j−1
, se |x| < 1, (B.20)
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para finalmente obtermos, para j ≥ 1,

Trejj = Tr

{
exp (α+K+)

j∑
r=0

αr−
r!

j!

(j − r)!
|j − r〉 〈j − r|

}

=

j∑
r=0

(
j
r

)
αr−Tr {exp (α+K+) |j − r〉 〈j − r|}

= (1− α+)
−j−1

j∑
r=0

(
j
r

)
αr− (1− α+)

r

=
[1 + α− (1− α+)]

j

(1− α+)
j+1

. (B.21)

Assim, temos uma justificativa matemática para escolher o segundo grupo de
soluções para α±: apenas para o segundo grupo temos todos os traços nulos!
No outro caso, pelo contrário, os traços divergiriam, desde e00. Em particular
tem-se 1 + α− (1− α+) = 0, o que conclui tal demonstração.

B.3.2 A Base Dual

Os vetores eij formam uma base para o espaço de operadores. Assim, todo
operador densidade pode ser escrito de forma única como

ρ =
∑
ij

aijeij , (B.22)

onde aij são números complexos. Como a evolução temporal da decomposição
acima já está resolvida, o problema que se apresenta é: dado um operador ρ,
como obter as componentes aij? A resposta para essa pergunta é dada pela
base dual .

Sejam f ij vetores com a seguinte propriedade:
〈
f ij , ekl

〉
= δikδ

j
l para todo

i, j, k, l. Segue por linearidade que〈
f ij , ρ

〉
= aij . (B.23)

Como a base {|i〉 〈j|} é ortonormal, e eij = T−1 |i〉 〈j|, os vetores f ij podem ser
obtidos por adjunção:

〈|i〉 〈j| , |k〉 〈l|〉 =
〈
T † |i〉 〈j| , T−1 |k〉 〈l|

〉
, (B.24)

e portanto

f ij = T † |i〉 〈j| = exp (−α+K−) exp (−α−K+) |i〉 〈j| . (B.25)

B.4 Aplicação: O Experimento de Complemen-
taridade

Agora vamos aplicar esta técnica para calcular os efeitos térmicos sobre a visi-
bilidade da curva de interferometria Ramsey no experimento [120]. Mais espe-
cificamente, nos interessa a segunda versão do experimento, idealmente descrita
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como o átomo inicialmente no estado |e〉 interage com o campo da cavidade
inicialmente no vácuo tempo suficiente para um pulso π

2 ; em seguida, por efeito
stark, “a interação é desligada” por um peŕıodo de tempo τ e as componentes
|e〉 |0〉 e |g〉 |1〉 acumulam uma fase relativa φ. Um novo pulso π

2 é aplicado e após
abandonar a cavidade, o estado atômico é detectado e as franjas de interferência
são obtidas em função de φ.

Vamos adotar uma descrição por operador densidade do sistema átomo-
campo, considerando o estado inicial dado por |e〉 〈e| ⊗ |0〉 〈0| e desprezando
quaisquer efeitos dissipativos durante o pulso π

2 (tempo da ordem de t0 ≈ 2.5µs,
para Tcav ≈ 1ms). Assim, nos interessa evoluir por um tempo τ o estado

ρ (0) =
1

2

{
|e〉 〈e| ⊗ |0〉 〈0|+ |g〉 〈g| ⊗ |1〉 〈1|+ eiψ |e〉 〈g| ⊗ |0〉 〈1|+ e−iψ |g〉 〈e| ⊗ |1〉 〈0|

}
,

(B.26)
onde ψ é uma fase relativa que depende do acoplamento.

B.4.1 Evolução sem interação átomo-campo

Com “a interação desligada”, o Liouvilliano que dá conta da evolução temporal
do sistema átomo-campo é separável. Como estamos desconsiderando efeitos
de decaimento espontâneo, vamos apenas evoluir as componentes do estado do
campo, mantendo por linearidade, suas respectivas componentes atômicas.

A evolução de |0〉 〈0|

Conforme descrito na secção B.3, queremos escrever

|0〉 〈0| =
∑
ij

aij00eij , (B.27)

e para isso vamos usar o fato que〈
f ij , |0〉 〈0|

〉
= aij00. (B.28)

Como f ij = T † |i〉 〈j| e
[
T †,N

]
= 0, aij00 ∝ δij . A partir da expressão (B.25),

obtemos

f jj = exp (−α+K−) exp (−α−K+) |j〉 〈j|

=

∞∑
l=0

(
j + l
j

)
(−α−)

l
j+l∑
m=0

(
j + l
m

)
(−α+)

m |j + l −m〉 〈j + l −m|

=

∞∑
n=j

(
n
j

)
(−α−)

n−j
n∑
k=0

(
n
k

)
(−α+)

n−k |k〉 〈k|

=

∞∑
k=0

∞∑
n=max{k,j}

(−α−)
n−j

(−α+)
n−k

(
n
j

)(
n
k

)
|k〉 〈k| , (B.29)

e da ortonormalidade de {|i〉 〈j|}, segue

ajj00 = (−α+)
j
∞∑
n=j

(
n
j

)
(α+α−)

n−j
, (B.30)
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que pode ser somada com o aux́ılio da expressão (B.20):

ajj00 =
(−α+)

j

(1− α+α−)
j+1

, (B.31)

com a condição de convergência que |α+α−| = n̄ < 1. Tal condição impõe
restrições à utilidade do método aqui empregado que precisam ser melhor com-
preendidas! Trata-se de fato de uma condição de baixa temperatura, que não
parece a priori necessária.

Por fim, em termos do número médio de fotons térmicos a expressão acima
se escreve

ajj00 =
(−n̄)

j

(n̄+ 1)
2j+1

, (B.32)

e a evolução temporal será dada por

ρ00 (τ) =

∞∑
j=0

ajj00e
−2jκτejj . (B.33)

A evolução de |1〉 〈1|

A mesma expressão (B.29), com argumentação análoga traz

ajj11 = (−α+)
j−1

∞∑
n=max{1,j}

n

(
n
j

)
(α+α−)

n−j
, (B.34)

de onde seguem

a00
11 =

1

1 + n̄
,

ajj11 =
j (−n̄)

j−1
+ (−n̄)

j

(1 + n̄)
2j+1

, j ≥ 1, (B.35)

onde na segunda utilizamos que

∞∑
n=j

n

(
n
j

)
xn−j =

j + x

(1− x)
j+2

, |x| < 1. (B.36)

Note que se a segunda das eqs. (B.35) for extrapolada para j = 0, obtém-se a
primeira.

Como na subsecção anterior, a evolução temporal será dada por

ρ11 (τ) =

∞∑
j=0

ajj11e
−2jκτejj . (B.37)
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A evolução de |0〉 〈1|

Novamente partindo da expressão (B.25) temos

f j,j+1 = exp (−α+K−) exp (−α−K+) |j〉 〈j + 1|

=

∞∑
k=0

j+k∑
l=0

(−α−)
k

(−α+)
l

(
j + k
j

)(
j + k
l

)
j + k + 1

[(j + 1) (j + k + 1− l)]
1
2

|j + k − l〉 〈j + k − l + 1|

=

∞∑
k=0

∞∑
n=max{k,j}

(−α−)
n−j

(−α+)
n−k

(
n
j

)(
n
k

)
n+ 1

[(j + 1) (k + 1)]
1
2

|k〉 〈k + 1| . (B.38)

Obtemos então
aj,j+1

01 =
〈
f j,j+1, |0〉 〈1|

〉
, (B.39)

calculando o somatório, com a mesma condição de convergência anterior:

ak,k+1
01 = (k + 1)

1
2

(−n̄)
k

(1 + n̄)
2k+2

. (B.40)

Por conjugação hermitiana segue:

ak+1,k
10 = (k + 1)

1
2

(−n̄)
k

(1 + n̄)
2k+2

. (B.41)

A evolução temporal será dada por

ρ10 (τ) =

∞∑
j=0

aj+1,j
10 e{iω−(2j+1)κ}τej+1,j , (B.42)

e

ρ01 (τ) =

∞∑
j=0

aj,j+1
01 e{−iω−(2j+1)κ}τej,j+1. (B.43)

A evolução do estado descrito pela eq. (B.26), em vista das equações (B.33,
B.37, B.42, B.43) é dada por

ρ (τ) =
1

2

∞∑
j=0

e−2jκτ

{
ajj00 |e〉 〈e| ⊗ ejj+ eiϕe−κτaj,j+1

01 |e〉 〈g| ⊗ ej,j+1+

ajj11 |g〉 〈g| ⊗ ejj+ e−iϕe−κτaj+1,j
10 |g〉 〈e| ⊗ ej+1,j

}
.

(B.44)

B.4.2 Evolução com interação átomo-campo

Passado o tempo τ , “a interação é novamente ligada”, e a evolução temporal
passa a ser ditada pelo modelo Jaynes-Cummings ressonante. Como novamente
o tempo dessa interação será muito curto com relação a κ−1, vamos considerar
uma evolução unitária por um tempo χ. Para obter essa evolução vamos escrever
o estado da eq. (B.44) em termos dos autoestados do Hamiltoniano Jaynes-
Cummings ressonante:

H0 =
1

2
~ωσz + ~ω

(
a†a+

1

2

)
+ ~Ω

(
a†σ− + σ+a

)
, (B.45)
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que tem estado fundamental |0〉 = |g, 0〉 com energia nula e os demais auto-
estados são os dupletos |n,±〉 = 1√

2
(|e, n〉 ± |g, n+ 1〉), com energias εn± =

~ {ω (n+ 1)± Ωn}, onde Ωn = Ω
√
n+ 1.

As relações acima são invertidas por

|g, 0〉 = |0〉 ,

|e, n〉 =
1√
2

(|n+〉+ |n−〉) ,

|g, n+ 1〉 =
1√
2

(|n+〉 − |n−〉) . (B.46)

Usando a definição

eij = T−1 |i〉 〈j| = exp (α+K+) exp (α−K−) |i〉 〈j| , (B.47)

para os casos de interesse, temos

ejj =

j∑
r=0

∞∑
s=0

(α−)
r

(α+)
s

(
j
r

)(
j − r + s
j − r

)
|j − r + s〉 〈j − r + s|

=

∞∑
m=0

min{m,j}∑
l=0

(α−)
j−l

(α+)
m−l

(
j
l

)(
m
l

)
|m〉 〈m| , (B.48)

ej,j+1 =

j∑
r=0

∞∑
s=0

(α−)
r

(α+)
s

(
j
r

)(
j − r + s
j − r

)
(j + 1)

1
2 (j + 1− r + s)

1
2

j + 1− r
|j − r + s〉 〈j − r + s+ 1|

=

∞∑
m=0

min{m,j}∑
l=0

(α−)
j−l

(α+)
m−l

(
j
l

)(
m
l

)
(j + 1)

1
2 (m+ 1)

1
2

l + 1
|m〉 〈m+ 1| , (B.49)

ej+1,j =

∞∑
m=0

min{m,j}∑
l=0

(α−)
j−l

(α+)
m−l

(
j
l

)(
m
l

)
(j + 1)

1
2 (m+ 1)

1
2

l + 1
|m+ 1〉 〈m| . (B.50)

Passando então para operadores do sistema átomo-campo, temos

|e〉 〈e| ⊗ ejj =
1

2

∞∑
m=0

min{m,j}∑
l=0

(α−)
j−l

(α+)
m−l

(
j
l

)(
m
l

)
×

{|m+〉 〈m+|+ |m−〉 〈m−|+ |m+〉 〈m−|+ |m−〉 〈m+|} ,

|g〉 〈g| ⊗ ejj = (α−)
j |0〉 〈0|+ 1

2

∞∑
m=0

min{m+1,j}∑
l=0

(α−)
j−l

(α+)
m+1−l

(
j
l

)(
m+ 1
l

)
×

{|m+〉 〈m+|+ |m−〉 〈m−| − |m+〉 〈m−| − |m−〉 〈m+|} ,

|e〉 〈g| ⊗ ej,j+1 =
1

2

∞∑
m=0

min{m,j}∑
l=0

(α−)
j−l

(α+)
m−l

(
j
l

)(
m
l

)
(j + 1)

1
2 (m+ 1)

1
2

l + 1
×

{|m+〉 〈m+| − |m−〉 〈m−| − |m+〉 〈m−|+ |m−〉 〈m+|} ,

|g〉 〈e| ⊗ ej+1,j =
1

2

∞∑
m=0

min{m,j}∑
l=0

(α−)
j−l

(α+)
m−l

(
j
l

)(
m
l

)
(j + 1)

1
2 (m+ 1)

1
2

l + 1
×

{|m+〉 〈m+| − |m−〉 〈m−|+ |m+〉 〈m−| − |m−〉 〈m+|} . (B.51)
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A evolução temporal por um tempo χ ditada pelo modelo Jaynes-Cummings
ressonante pode ser escrito como o seguinte mapa:

|0〉 〈0| 7−→ |0〉 〈0| ,
|n+〉 〈n+| 7−→ |n+〉 〈n+| ,
|n−〉 〈n−| 7−→ |n−〉 〈n−| ,
|n+〉 〈n−| 7−→ e−2iΩnχ |n+〉 〈n−| ,
|n−〉 〈n+| 7−→ e2iΩnχ |n−〉 〈n+| .

(B.52)

Feita esta evolução pelo tempo χ, podemos descrever o estado do sistema
por

ρ (τ + χ) = 1
2

∑∞
j=0 e

−2jκτα
j
−
{
a
jj
11 |0〉 〈0|+

1
2

∑∞
m=0

{
α
−m−1
− a

jj
11

(
j

m + 1

) [
|m+〉 〈m+| + |m−〉 〈m−| − e−2iΩmχ |m+〉 〈m−| − e2iΩmχ |m−〉 〈m+|

]
+
∑min{m,j}
l=0

αm+(
α−α+

)l
(
j
l

)(
m
l

)
×

ajj00 + a
jj
11

m+1
m+1−l α+ + 2a

j,j+1
01 e−κτ (j+1)

1
2 (m+1)

1
2

l+1
cosφ

 |m+〉 〈m+|+
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onde os coeficientes a
ij
kl

são dados pelas equações (B.32,B.35,B.40,B.41). Passando para a base fatorada, obtemos
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Fazendo o traço parcial, obtemos o estado atômico dado por
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Ainda vamos testar o resultado e escrevê-lo com uma cara mais bonita...
mas por ora é isso.
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quantum eraser,” Phys. Rev. A 65, 033818 (2002).

[91] S.P. Walborn, M.O. Terra Cunha, S. Pádua e C.H. Monken, “Quantum
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