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Mas o que é informação?

Informação é tanto a incerteza que temos sob um evento

antes de observá-lo. Alternativamente, o conhecimento que

obtemos ao realizar a observação.

Claude Shannon



A informação é física...

Rolf LandauerGordon Moore
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A informação é física...

Não-Clonagem

Novas formas para processar a informação.



A informação e computação quântica

são a ciência que busca entender como utilizar 

esses novos recursos e ao mesmo tempo contornar 

novos desafios que se impõe (decoerência). 

⚫ Algorítmos quânticos ⚫ Comunicação e Criptografia Quântica

⚫ Simulação Quântica ⚫ Metrologia Quântica



Computação quântica: Algoritmo de Shor

Algoritmo eficiente para

fatorizar números primos.

RSA, o algorítmo

criptográfico padrão da

internet, pode ser

quebrado pelo algoritmo

de Shor!

Peter Shor



Segurança do

BB84 é baseada

no teorema da

não clonagem.

A presença de um

espião pode ser

detectada!

O Primeiro Protocolo de criptografia quântica: BB84

Gilles Brassard

Charles Bennett



Quantum Hackers!?

Segurança do BB84

assume que o aparato de

medição e de criação dos

estados funcionam

perfeitamente.

Falhas na implementação

experimental abrem o

caminho para ataques.
Vadim Makarov



A mecânica quântica está completa!?
“Observações não somente perturbam o que vai ser medido, elas o produzem […] 
Nós compelimos o elétron a assumir uma posição bem definida […] Nós próprios 
somos os responsáveis por produzir os resultados das medições que observamos”

Pascual Jordan
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• Além da hipótese do realismo, temos duas hipóteses causais no teorema de Bell

“Livre arbítrio”:

Localidade:

• Alice e Bob medem dois possíveis observáveis cada: A0, A1, B0, B1

• Após um número suficiente de medições eles podem estimar quantidades estatísticas.

O experimento é descrito em termos de

Teorema de Bell

John Bell



• Estes limites são chamados desigualdades de Bell :

Teorema de Bell

• Estas 3 hipóteses impõe limites ao que pode ser observado.



• Estes limites são chamados desigualdades de Bell :

Teorema de Bell

• Estas 3 hipóteses impõe limites ao que pode ser observado.

• Estes limites são violados através do emaranhamento quântico
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Commemorative cover from PRL 2015



Criptografia quântica 2.0

• A não ser que o hacker viole as próprias leis da natureza, temos

garantia de segurança!!!!

Juiz ProcuradorJuiz

Intercept

A não-localidade quântica permite se fazer criptografia de maneira 

fundamentalmente segura sem quaisquer hipóteses sobre complexidade 

computacional nem sobre o aparato físico.





O que podemos esperar?

A China lançou um satélite capaz de compartilhar

emaranhamento entre longas distâncias.

Sistemas de criptografia quântica já são

comercializados.

Google, Microsoft, IBM e muitas outras gigantes da tecnologia estão investindo

pesado em computação quântica.

A União Européia investiu 1 bilhão de Euros para em pesquisas de novas tecnologias

quânticas. EUA, Canada, Australia, China estão investindo de forma massiva.

Teleportação quântica entre laboratórios

separados 6 Km usando uma rede de urbana

de fibras ópticas.

Dezenas de “quantum startups”



www.iip.ufrn.br/qiqm

https://twitter.com/qiqm_iip

anchor.fm/iif-ufrn

Podcast Qubits e Quasares

cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/

http://www.iip.ufrn.br/qiqm
https://twitter.com/qiqm_iip
https://anchor.fm/iif-ufrn
https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/

