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1 Descrição

O emaranhamento é um conceito curioso que amadureceu com a mecânica
quântica. Surgido em 1935[1, 2], durante muito tempo foi relegado a discussões
sobre fundamentos de mecânica quântica. Está na alma das chamadas desi-
gualdades de Bell [3], que tornam quantitativa a discussão sobre as chamadas
teorias realistas locais. No último quarto do século XX, com a teoria quântica
da informação [4], o emaranhamento ganhou o status de recurso a ser compre-
endido e utilizado. É ele que está por trás de fenômenos interessantes como
a teleportação quântica[5] e do algoritmo de Shor , capaz de fatorar números
inteiros em tempo polinomial (em um computador quântico).

Mesmo com décadas de história, e com claro interesse em aplicações, o ema-
ranhamento ainda não é completamente entendido[6]. Talvez estejamos ainda
puxando o ińıcio do fio de uma meada... A proposta desse projeto é envolver o
estudante neste assunto de pesquisa através de exemplos simples, a serem tra-
balhados em detalhe. O primeiro deles é o caso dos estados puros de dois qubits.
Este exemplo é completamente compreendido, mas já tem uma estrutura rica
para ser compreendida por um iniciante. Do ponto de vista matemático, trata-
se de estudar vetores unitários do espaço vetorial complexo C2 ⊗ C2, módulo a
identificação de vetores linearmente dependentes. Há muita matemática para
ser áı estudada, incluindo espaços projetivos e o produto de Segre[7]. Assim, a
compreensão detalhada deste primeiro exemplo deve tomar a maior parte deste
um ano de projeto.

Depois dele, as possibilidades são variadas: pode-se estudar outros exemplos
de emaranhamento para estados puros (ou seja, o mesmo problema de vetores
unitários mas sobre outros espaços vetoriais com estrutura de produto tensorial),
ou passar para o emaranhamento de estados mistos, o que matematicamente
corresponde ao estudo de operadores positivos (semi-)definidos de traço um
sobre os espaços vetoriais trabalhados anteriormente.

2 Pré-Requisitos

Será assumido que o bolsista conhece álgebra linear (como da disciplina Ge-
ometria Anaĺıtica e Álgebra Linear). Conhecimento de mecânica quântica é
bem-vindo, mas não será exigido. Se for necessário, será trabalhado.
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3 Plano de Estudos

Assumidos os pré-requisitos acima, a proposta de plano de estudos é:

• Estudar classes de equivalência e espaços quocientes;

• Estudar a esfera de Bloch, que corresponde ao caso de um qubit, e que
matematicamente corresponde à fibração de Hopf S1 ↪→ S3 → S2;

• Estudar o produto tensorial de espaços vetoriais;

• Estudar o artigo [8];

• Estudar em detalhes o conjunto dos estados puros de dois qubits, conforme
discutido acima.

Acredito que os itens acima consumam o ano de 2005, e dêem ao estudante
o conhecimento de conceitos matemáticos usualmente adiados até mesmo de
maneira infinita, mas que são acesśıveis a bons estudantes ainda na graduação.

4 Resultados Previstos

É previsto que o estudante saiba bem descrever o conjunto de estados puros
de dois qubits, e que tenha familiaridade e segurança com o conhecimento ma-
temático envolvido no assunto. A descrição deste conjunto é o objetivo primeiro
deste projeto, e deverá ser o tema da exposição do estudante na Semana de Ini-
ciação Cient́ıfica. É também desejável e adequado que o estudante prepare uma
monografia ao final do projeto.
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