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Resumo 

As caminhadas quânticas representam as versões 
quânticas das caminhadas aleatórias clássicas (CAC). 
Neste trabalho realizamos o estudo de dois modelos de 
caminhadas quânticas de tempo discreto (CQTD), as 
caminhadas quânticas com moeda (CQM) e as 
caminhadas quânticas de espalhamento (CQE), 
verificamos à equivalência entre esses dois modelos e 
também verificamos a maior difusividade das CQTD 
quando comparadas com as CAC. 

Introdução  

As CQTD representam a versão quântica das CAC. 
Nesse trabalho estudamos o modelo das CQM, onde a 
dinâmica acontece nos vértices de um grafo [1], e o 
modelo das CQE, onde a dinâmica acontece nas arestas 
desse mesmo grafo [2]. Esses dois modelos são 
unitariamente equivalentes [3]. Uma propriedade 
interessante é que nas CQM e CQE o desvio padrão é 
da ordem do número de passos   do caminhante, 
enquanto nas CAC o desvio padrão é da ordem da raiz 

quadrada do número de passos√ , mostrando assim 
que as CQTD se propagam quadraticamente mais 
rápidas que as CAC. Essa é uma característica muito 
interessante do ponto de vista da construção de 
algoritmos quânticos [1]. 

Resultados e Discussão 

Os principais resultados foram que a caminhada 
quântica é o equivalente quântico das caminhadas 
aleatórias clássicas, onde a probabilidade de o 
caminhante mover-se, a cada passo à direita ou à 
esquerda, é dependente do giro de uma moeda justa, 
isso no caso mais simples. Em contraproposta, na 
caminhada quântica, as amplitudes de probabilidade 
sofrem interferência, resultando em uma grande 
mudança na distribuição de probabilidades e levando a 
um aumento quadrático na dispersão. No caso da CQM, 
utilizamos um estado de base ortonormal 
correspondente aos vértices do grafo. Se uma partícula 
está no estado | ⟩, isso implica que está localizada no 

vértice  , com     , há uma moeda quântica que possui 

dois estados, | ⟩ e | ⟩, representando ir à direita ou à 
esquerda, respectivamente, analogamente ao caso de 
uma moeda clássica. Portanto, uma base 
correspondente no espaço de Hillbert é dada pelo 
produto tensorial | ⟩  | ⟩. Por outro lado, as CQE são 
baseadas num interferômetro [2], e ocorrem nas ligações 
e seus estados de base são definidos como |    ⟩  | ⟩. 
Os vértices do grafo são considerados elementos ópticos 
multiportas, em que há um divisor de feixes, com N 

ligações, e as arestas são o caminho que um fóton 
percorre. Cada aresta possui dois estados, e cada 
divisor de feixes possui duas entradas e duas saídas. 
Quando um fóton encontra um vértice, ele tem uma 
amplitude de transmissão  , de continuar na mesma 

direção, e uma amplitude de reflexão  , para mudar de 
direção. De forma geral, os dois modelos de caminhadas 
quânticas são equivalentes, e podemos obter a CQM a 
partir da CQE e vice-versa [3]. Quando consideramos 
um operador isomorfo  , do espaço de Hilbert, definido 

por   |    ⟩  | ⟩  | ⟩, podemos mapear os estados da 
CQE nas CQM, e então, consideramos o operador de 
translação da CQE e o operador de evolução temporal 
da CQM, encontramos a relação entre os dois modelos, 
de tal forma que as amplitudes das duas caminhadas 
sejam unitariamente equivalentes, entretanto existe uma 
diferença nas probabilidades, que se deve ao fato da 
forma que realizamos a projeção nos estados de base 
para obtê-las. Portanto, usando um operador de 
projeção adequado, podemos obter a CQM a partir da 
formalidade da CQE. Isso resulta nas amplitudes das 
duas CQTD serem unitariamente equivalentes. 

Conclusão ou Conclusões 

Tendo as CQTD um desvio padrão muito maior, se 
comparadas às CAC, a velocidade de dispersão 
aumenta quadraticamente, sendo assim, em um futuro 
próximo, com o avanço da computação quântica, as 
caminhadas quânticas serão de grande auxilio na 
criação de algoritmos e resolução de inúmeros 
problemas, assim como já acontece com as caminhadas 
clássicas. No caso específico estudado aqui, todas as 
moedas ou espalhadores eram iguais na rede, entretanto 
a sequência desse trabalho é estudar o caso onde as 
moedas ou espalhadores são diferentes. 
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