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Capítulo 1 

 

1. Introdução 

 

Este relatório foi produzido no âmbito da unidade curricular “Preparação da 

Dissertação” do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 

(MIEEC).   

Esta unidade curricular tem como objetivo preparar o estudante para o período de 

dissertação que irá ser desenvolvido no semestre seguinte, bem como iniciar o trabalho e a 

elaboração da própria dissertação. 

Neste capítulo introdutório, será apresentado os principais motivos que justificam o 

estudo a desenvolver, assim como a delineação dos objetivos. 

Ainda abordado neste relatório será feito o levantamento do Estado da Arte 

desenvolvido até ao momento no capítulo 2 e, finalmente no capítulo 3 será feito o 

levantamento dos problemas a tratar, assim como apresentada as diferentes fases do projeto 

e a ordem de trabalhos a realizar no período de dissertação. 
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1.1 Motivação 

 

Durante dezenas de anos, a evolução da capacidade de processamento dos 

computadores tem obedecido à Lei de Moore, que diz que o número de transístores que pode 

ser colocado num dado circuito integrado pelo mesmo preço, duplica a cada dois anos 

aproximadamente e, consequentemente, aumentando a performance desses mesmo chips. 

No entanto muitos engenheiros e cientistas têm vindo a dizer que a Lei de Moore pode 

deixar de se verificar ainda antes de 2020, devido a diversas razões, uma delas sendo que 

depois de reduzir os transístores abaixo de um determinado mínimo, passam a estar sujeitos a 

efeitos de túnel quântico, que pode levar a curto-circuitos entre outros problemas. 

Assim, é cada vez mais importante encontrar alternativas aos computadores clássicos, 

uma das alternativas são os computadores quânticos, que tiram proveito de propriedades da 

mecânica quântica, como a superposição quântica e o entrelaçamento quântico. 

A computação quântica é uma área de investigação muito recente e de rápido 

desenvolvimento. Apesar de existirem atualmente grandes barreiras que deverão ser 

ultrapassadas para tornar os computadores quânticos viáveis, instituições em vários países já 

começaram a desenvolver laboratórios de computação quântica. 

Deste modo, é importante começarmos a desenvolver em Portugal competências na 

área da computação quântica. No entanto, devido à multidisciplinaridade do tema, 

envolvendo teoria da informação, teoria da computação e mecânica quântica, uma 

metodologia séria da obtenção dessas competências passa por um estudo preliminar teórico 

bastante extenso. 
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1.2 Objetivos 

 

Devido à multidisciplinaridade do tema, como já supra-referido, a maior parte do 

trabalho proposto passa por um estudo teórico das competências necessárias: 

 Mecânica quântica:  

o O problema da medição na física quântica. 

o Entrelaçamento quântico. 

o Superposição quântica. 

o Complexidade quântica. 

o Teleportação quântica.  

 

 Teoria da computação quântica: 

o Qubits e qubytes. 

o Portas lógicas quânticas. 

o Algoritmos quânticos. 

o Autómatos e máquinas de Turing quânticas.  

 

 

 Teoria da informação: 

o Entropia de Von Neumann. 

o Medição do entrelaçamento quântico. 

o Codificação quântica. 

o Deteção e correção de erros em computação quântica.  

 

Finalmente, depois de adquiridos conhecimentos suficientes das bases teóricas, 

espera-se poder realizar uma análise crítica e original das vantagens e desvantagens do 

computador quântico, em relação ao computador tradicional, assim como dos desafios e 

oportunidades introduzidos pelos futuros computadores quânticos. 
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Capítulo 2 

 

2. Estado da Arte 

Neste capítulo de levantamento do Estado da Arte, serão apresentados os principais 

modelos que se distingue pelos elementos básicos de computação quântica (em 2.1), assim 

como várias formas de fisicamente construir um computador quântico (em 2.2). 

 

 

2.1 Modelos de computadores quânticos 

 

De seguida, serão brevemente descritos os principais modelos que se distingue pelos 

elementos básicos de computação quântica. 

 

Um qubit em computação quântica assemelha-se a um bit de computação clássica. O 

qubit pode encontrar-se no estado um ou zero, ou em qualquer superposição de um ou zero. 

Os qubits são representados na forma vectorial, normalmente utilizando a notação de 

ket. 

Assim a representação matemática do estado de um qubit dá-se por:  
onde α e β representam probabilidades e por isso  

 

2.1.1 Circuito quântico 

Um circuito quântico utiliza portas lógicas quânticas em sequência, muito à 

semelhança de um computador tradicional que utiliza portas lógicas para fazer todas as suas 

operações, como o exemplo do AND, OR e NOT. 

No entanto, ao contrário de das portas lógicas convencionais, as portas lógicas 

quânticas têm que ser reversíveis, isto é, dado a informação na saída da porta, tem que existir 
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uma operação inversa, que permita obter a entrada. Tal não acontece no caso da porta lógica 

AND por exemplo, já que não é possível apenas com a saída, obter as entradas. 

Dois exemplos importantes de portas lógicas quânticas são: 

 A porta “Hadamard” que atua num único qubit. 
 

Transformando    em 

 

e  em 

 

Cuja matriz é  

 

 

E a sua representação é a seguinte: 

 
Figura 2.1.1 – Porta lógica Hadamard 

 

 A porta CNOT (“Controlled NOT gate”) atua em dois ou mais qubits e funciona à 
semelhança da porta NOT convencional, no entanto um dos qubits serve de  

controlo, só executando a função NOT caso o qubit esteja a  

Cuja matriz é 

 

 

E a sua representação é a seguinte: 

 

Figura 2.1.2 – Porta lógica CNOT 
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2.1.2 Computador quântico de sentido único 

 

A computação quântica de sentido único (one-way quantum computing) foi proposta 

por Robert Raussendorf e Hans J. Briegel. Este modelo requer que os qubits sejam inicializados 

num estado de elevado entrelaçamento quântico, como o estado aglomerado (cluster state). 

De seguida, entra-se num ciclo onde é feita uma medida a um único qubit, obtendo-se um 

resultado clássico e a destruição do qubit medido, daí o nome “computação de sentido único”. 

Finalmente, utiliza-se esse resultado clássico para determinar o algoritmo a seguir. O ciclo é 

repetido, fazendo-se uma nova medição para saber o novo algoritmo a seguir. No final do ciclo 

obtêm-se a resposta ao problema. 

Este modelo foi já demonstrado com um cluster de quatro qubits, usando o algoritmo 

de Grover [1], que consiste em procurar uma base de dados não ordenada, mais rapidamente 

do que é possível classicamente. 

 

 
2.1.3 Computador quântico adiabático 

 

A computação quântica adiabática baseia-se no teorema adiabático, isto é, se um 

sistema quântico for alterado suficientemente devagar, o sistema irá ter tempo de se adpatar, 

ou seja, se o sistema encontrava-se inicialmente no estado próprio (eigenstat) do 

Hamiltoniano inicial, irá terminar no estado próprio correspondente do Hamiltoniano final. 

Portanto, num computador quântico adiabático, inicialmente encontra-se um 

Hamiltoniano complexo cujo estado fundamental descreva a solução do problema, de seguida 

um Hamiltoniano simples é iniciado no seu estado fundamental e, através do método 

adiabático, o Hamiltoniano simples é transformado no complexo, em que o sistema 

permanece no seu estado fundamental, sendo este estado a resposta do problema. 
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2.1.4 Computador quântico topológico 

 

Um computador quântico topológico é ainda, apenas um conceito teórico, uma vez 

que se baseia em quasipartículas de duas dimensões chamadas anyons. Em 2005 um grupo de 

cientistas de “Stony Brook University” fez uma experiência que mostrava a existência dos 

anyons e, não apenas uma construção matemática, no entanto a experiência continua sem ser 

completamente aceite na comunidade científica. 

Este modelo utiliza os anyons para formar tranças em três dimensões do espaço-

tempo. Estas tranças formam então as portas lógicas do computador, com a vantagem de 

serem mais resistentes ao ruído externo. 
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2.2 Implementações físicas de computadores 
quânticos 

De seguida, serão apresentadas algumas das formas mais importantes de implementar 

fisicamente os computadores quânticos. 

 

2.2.1 Computadores quânticos à base de 
supercondutores 

Hoje em dia, muitos dos computadores quânticos que são desenvolvidos nos 

laboratórios, são implementados com supercondutores. 

Supercondutividade é o fenómeno que ocorre quando certos materiais se encontram 

abaixo de uma temperatura crítica intrínseca a esse material, levando a que não tenham 

qualquer resistência elétrica. 

Este fenómeno é usado na construção de aparelhos como a junção de Josephson 

(Josephson junction) e os SQUID, dispositivos supercondutores de interface quântica 

(superconducting quantum interference device) que por sua vez são usados na construção de 

computadores quânticos deste tipo. 

A junção de Josephson é composta por dois supercondutores com um isolante muito 

fino no meio, devido aos supercondutores a corrente é capaz de fluir indefinidamente sem a 

aplicação de qualquer tensão e, pode atravessar a barreira isolante devido ao efeito de túnel 

quântico. 

Por sua vez, os SQUID são compostos por junções de Josephson, sendo aparelhos de 

pequenas dimensões, extremamente sensíveis a campos magnéticos. 

Na utilização de computadores quânticos pelo método dos supercondutores leva à 

necessidade de estarem a temperaturas de poucos Kelvin, isto requer a utilização de sistemas 

de refrigeração dedicados. 
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2.2.2 Computadores quânticos de iões presos 

 

Os computadores quânticos de iões presos são considerados uns dos candidatos mais 

fortes na construção de um computador quântico universal. Os iões, átomos com carga, são 

presos num espaço vazio utilizando campos electromagnéticos. Como não é possível 

simplesmente exercer forças elétricas em todas as direções do espaço, se não elas se 

anulavam umas às outras, é aplicada uma força elétrica com um comportamento oscilatório a 

uma frequência elevada, de modo a prender o ião no centro através da inércia. 

De seguida, são usados lasers para realizar as operações necessárias nos iões, os 

qubits. 

 

 

2.2.3 Computadores quânticos à base de uma 
rede ótica 

 

Uma rede ótica, “Optical lattice”, é formada pela interferência de feixes de laser, 

criando uma polarização espacial, criando assim poços de potencial. De seguida, átomos são 

arrefecidos de modo a condicionados num ponto de potencial mínimo. São utilizados átomos 

neutros em vez de iões, para evitar que eles interajam, indesejadamente, com as forças 

electromagnéticas do ambiente devido à sua carga. Finalmente, é utilizado um outro grupo de 

lasers para controlar o estado dos átomos, os qubits, de modo a realizar as operações do 

computador quântico. 

 

Em baixo encontra-se uma representação da rede ótica, os poços de potencial, a 

verde, prendem os átomos, a castanho, como se pode ver na imagem. 
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Figura 2.2.1 – Imagem simulada de uma rede ótica [2] 

 

 

2.2.3 Computadores quânticos à base de 
diamante 

 

Os computadores quânticos à base de diamante, tiram partido de uma propriedade 

dos diamantes chamada “Nitrogen-vacancy center”, isto é um dos pontos de defeito do 

diamante, onde o átomo de carbono foi substituído por um átomo de nitrogénio e por um 

eletrão. 

Numa experiência feita em Abril de 2012, o átomo de nitrogénio foi utilizado como um 

qubit e, o eletrão foi utilizado como um segundo qubit. 

O estado dos qubits pode ser controlado através de impulsos de microondas e o facto 

de se encontrar dentro do diamante, fornece-lhe uma certa proteção contra o ruído externo 

que causaria decoerência quântica. 

Foi também utilizado o algoritmo de Grover para procurar uma base de dados não 

ordenada, com uma taxa de sucesso de 95%. 

 

De seguida encontra-se uma foto do circuito com o computador quântico à base de 

diamante no centro, com apenas 1mm2 de área. 
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Figura 2.2.2 – Foto do computador quântico à base de diamante [3] 
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2.3 Empresa “D-Wave” 

 

A empresa D-Wave anunciou em Maio de 2011 o primeiro computador quântico 

comercial, chamado “D-Wave One” à venda a $10,000,000. 

Este computador quântico integrado possui um processador de 128 qubits e utiliza o 

modelo adiabático quântico para resolver problemas de optimização discreta, sendo 

fisicamente implementado com supercondutores. 

No entanto, a empresa D-Wave tem sido alvo de algumas críticas de cépticos que não 

acreditam que o modelo implementado pela empresa terá o mesmo potencial de um 

computador quântico universal e, alguns chegam até a duvidar se o “D-Wave One” é 

verdadeiramente quântico, já que a própria empresa ainda não provou que existe realmente 

entrelaçamento quântico ou coerência quântica durante a computação, sendo estes requisitos 

mínimos para ser considerado um verdadeiro computador quântico pelo modelo adiabático 

com um aumento de velocidade em relação ao computador clássico. 

No entanto a Lockheed Martin, uma empresa situada em Bethesda, Estados Unidos da 

América, com ligações ao governo federal, já comprou um computador quântico à D-Wave. 

Em baixo encontra-se uma foto de dois computadores quânticos “D-Wave One”. O seu 

tamanho deve-se, em parte, devido ao sistema de refrigeração e para que os engenheiros 

possam facilmente entrar e fazer as alterações necessárias. 
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Figura 2.3.1 – Foto de dois computadores “D-Wave One” [4] 
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Capítulo 3 

 

3. Descrição dos problemas e plano de 
trabalho 

 

Neste capítulo será feita uma descrição dos problemas e temas que serão abordados 

na dissertação, assim como a metodologia e planeamento a serem seguidos durante o 

desenvolvimento do projeto. 

 

3.1 Levantamento dos problemas a tratar 

 

Uma vez que a investigação nesta área é ainda muito recente, o trabalho a realizar irá 

ser de teor teórico. Debruçando-se numa revisão bibliográfica e o estudo das teorias 

necessárias para abordar o tema: 

Mecânica quântica: O problema da medição na física quântica. Entrelaçamento 

quântico. Superposição quântica. Complexidade quântica. Teleportação quântica.  

Teoria da computação quântica: Qubits e qubytes. Portas lógicas quânticas. 

Algoritmos quânticos. Autómatos e máquinas de Turing quânticas.  

Teoria da informação: Entropia de Von Neumann. Medição do entrelaçamento 

quântico. Codificação quântica. Deteção e correção de erros em computação quântica. 

 

Depois de ser feito o estudo aprofundado destas teorias, será feita uma análise crítica 

e original das vantagens e desvantagens do computador quântico, em relação ao computador 

tradicional, assim como dos desafios e oportunidades introduzidos pelos futuros 

computadores quânticos. 

 

Por fim, será elaborado e entregue um relatório como todo o trabalho realizado. 



 

Relatório da Preparação da Disertação 

Computadores Quânticos 

 

16 
 

 

3.2 Plano de trabalhos 

 

Para um desenvolvimento organizado da dissertação foram planeadas uma sequência 

de tarefas, com diferentes níveis de esforço e tempo alocado para a sua realização. No caso de 

uma das tarefas levar mais tempo do que o suposto, será feita então, as alterações necessárias 

para manter o trabalho organizado. 

Numa primeira fase do projeto, ainda iniciada no âmbito da unidade curricular 

“Preparação da Dissertação”, é feito um levantamento do Estado da Arte bem como dos 

objetivos e planeamento da dissertação. 

De seguida, na segunda fase, já no período da dissertação, será feito um estudo 

aprofundado das competências teóricas necessárias. Estas, a nível macro, passam pelo estudo 

de mecânica quântica, teoria da computação quântica e teoria da informação. 

Na terceira fase, depois de adquiridos os conhecimentos teóricos, será feita uma 

análise crítica e original das vantagens e desvantagens do computador quântico, em relação ao 

computador tradicional, assim como dos desafios e oportunidades introduzidos pelos futuros 

computadores quânticos. 

Finalmente, será concluído o relatório final da dissertação a ser desenvolvido. 

 

Em baixo encontra-se o diagrama de Gantt com o planeamento do projeto. 

 

 

  



 

Relatório da Preparação da Disertação 

Computadores Quânticos 

 

17 
 

  



 

Relatório da Preparação da Disertação 

Computadores Quânticos 

 

18 
 

Referências 

 

[1] Dave Bacon. CSE 599d – Quantum Computing Grover’s Algorithm. 

http://www.cs.washington.edu/education/courses/cse599d/06wi/lecturenotes12.pdf 

(consultado em 10/Julho/2012) 

[2] http://nw08.american.edu/~pjohnson/optical%20lattice.jpg (consultado em 

10/Julho/2012) 

[3] http://www.futurity.org/wp-content/uploads/2012/04/chip_525.jpg (consultado 

em 10/Julho/2012) 

[4] http://dwave.files.wordpress.com/2012/04/dwave_ones_in_the_lab_large.jpg 

(consultado em 10/Julho/2012) 

[5] N. D. Mermin. Quantum Computer Science: An Introduction. Cambridge University 

Press, 2007, ISBN-10: 0521876583. 

[6] E. Rieffel e W. Polak. Quantum Computing: A Gentle Introduction (Scientific and 

Engineering Computation). MIT Press, 2011, ISBN-13: 978-0262015066. 

[7] Y. Hardy , W. H. Steeb. Classical and Quantum Computing: with C++ and Java 

Simulations. Birkhauser, 2001, ISBN-13: 978-3764366100. 

[8] J. Gruska. Quantum Computing. McGraw-Hill, 1999, ISBN-10 007-7095030. 

 

 

 

http://www.cs.washington.edu/education/courses/cse599d/06wi/lecturenotes12.pdf
http://nw08.american.edu/~pjohnson/optical%20lattice.jpg
http://www.futurity.org/wp-content/uploads/2012/04/chip_525.jpg
http://dwave.files.wordpress.com/2012/04/dwave_ones_in_the_lab_large.jpg

