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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo o estudo dos conceitos 

fundamentais da teoria da informação quântica e da 

computação quântica, em especial a computação 

quântica topológica, assim como suas aplicações. 

Introdução  

Para melhor entender o conceito de informação quântica 

é preciso estudar um conceito que o antecede: o de 

informação clássica. Informação clássica pode ser 

definida como sendo a grandeza medida pela entropia de 

Shannon para uma dada variável aleatória; sendo essa, 

em termos simples, uma medida da incerteza quanto a 

esta variável. Dada uma variável aleatória 𝑋, a sua 

entropia de Shannon é [1] 

𝐻(𝑋) = −∑ 𝑝𝑖 log2 𝑝𝑖𝑖 , (1)
onde 𝑝𝑖 = 𝑝(𝑋 = 𝑥𝑖), isto é, a probabilidade da variável 

aleatória 𝑋 assumir o valor 𝑥ᵢ [1]. É usual medir a entropia 

em bits, do inglês binary digits (dígitos binários). Uma 
entropia de 𝑛 bits significa que são necessários 𝑛 dígitos 

binários para especificar completamente qual valor a 
variável aleatória assume [1]. Considere como exemplo 
uma moeda cuja probabilidade de resultar tanto em cara 
como em coroa é ½. Sua entropia de Shannon é 1 bit. Isto 
é, é necessário 1 dígito binário para especificar o estado 
da moeda após ser lançada. Poderíamos, por exemplo, 
escolher o dígito 0 para representar cara e 1 para coroa. 

Materiais e Métodos 

Este trabalho baseia-se no estudo de conceitos 
fundamentais da teoria de informação quântica e usamos 
como materiais exclusivamente literatura estrangeira 
dentre as quais estão incluídas as referências [1] e [3]. 

Resultados e Discussão 

A informação quântica pode ser definida como toda 
informação que pode ser transmitida por sistemas 
quânticos. O análogo quântico do bit é o qubit, que é o 
estado de um sistema quântico de dois níveis. O 
emaranhamento quântico constitui um fenômeno 
fundamentalmente quântico no qual, em geral, ocorre 
correlações entre os subsistemas constituintes de um 
dado sistema quântico e que não podem ser explicadas 
por nenhuma teoria clássica. Uma de suas características 
mais inusitadas é que as correlações entre os 
subsistemas podem ser observadas instantaneamente 
mesmo que haja separação física entre eles, levando ao 
conceito de não-localidade [1]. Para ilustrar este conceito 
imaginemos duas personagens chamadas Alice (A) e Bob 
(B). Tanto Alice quanto Bob possuem um qubit, que pode 

assumir os estados 0 ou 1, e estes estão emaranhados 
dando origem a um dos estados de Bell: 

|Φ+⟩ =
1

√2
(|00⟩𝐴𝐵 + |11⟩𝐴𝐵). (2)

Se Alice medir o seu qubit, há probabilidade de ½ de ser 
0 ou 1; e se Bob então medir o seu qubit o seu resultado 
será o mesmo que anteriormente medido por Alice 
mesmo que Alice e Bob estejam separados por grandes 
distâncias. A principal aplicação dos conceitos de 
informação quântica e emaranhamento é a computação 
quântica, que empreende métodos quânticos para 
construir algoritmos de processamento de informação. 
Sabe-se que computadores quânticos podem ter um 
poder computacional superior ao dos clássicos. Este 
potencial desempenho superior é chamado de 
“supremacia quântica”, que a empresa Google afirma ter 
atingido através de processadores supercondutores em 
2019 [2]. Neste contexto há também o algoritmo de Shor, 
usado para fatorar números inteiros em primos e o faz em 
velocidade superior aos algoritmos clássicos [1]. Sistemas 
quânticos são conhecidos por serem sensíveis às 
perturbações do ambiente e neste contexto se nota a 
vantagem do computador quântico topológico pois os 
seus transmissores de informação quântica permanecem 
relativamente inalterados a estas perturbações [3]. 

Conclusão 

Neste trabalho realizamos a revisão dos conceitos 

fundamentais da teoria de informação quântica e da 

computação quântica. Dentre estes conceitos, os de 

informação clássica e quântica têm uma importante 

relevância servindo de fundamento para as teorias 

clássica e quântica de informação e consequentemente 

para a computação, visto que esta se baseia 

principalmente na manipulação e transmissão de 

informação. Desta forma, nota-se a importância dos 

computadores, pois estes possuem um potencial de 

serem superiores aos computadores clássicos. 
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