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A última
fronteira
dos bits

Uma empresa
canadense promete
lançar no ano
que vem um produto
revolucionário
para aposentar
os chips de silício:
o computador
quântico
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passada no Museu da História da
Computação, em Mountain View,

na Califórnia - não surpreendeu. Os con-
vidados, incluindo imprensa especializa-
da e técnicos de computação, avaliaram
uma demonstração remota. Num termi-
nal de computador, verificaram a execu-
ção das tarefas realizadas no laboratório
da empresa D-Wave, no Canadá, por
um novo tipo de processador, o cérebro
dos computadores. Trata-se, segundo a
empresa, de um processador quântico,
termo que poucos sabem o que significa,
mas muita gente vê como a mais nova
revolução no mundo da computação.

Batizado Orion, o protótipo é uma
espécie de processador dentro de um
refrigerador. Foi capaz de resolver o
quebra-cabeça sudoku. Fez buscas de
estruturas moleculares num ban-
co de dados. E resolveu um pro-
blema complexo para escolher
como um grupo de convidados vai
se instalar nas mesas de uma festa,
considerando as particularidades de re-
lacionamentos. Representantes da em-
presa prometeram para o fim de 2008
lançar o primeiro modelo comercial.

O desempenho da máquina ainda
está aquém das expectativas. Vários
centros de pesquisa do mundo estu-
dam como construir um com-
putador que, em vez de usar
um processador com chips de
silício, use as propriedades das
partículas subatômicas para con-
seguir um desempenho melhor. "Um
computador quântico deveria ser ca-
paz de decifrar códigos de segurança

de bancos ou departamentos de defesa
militar", diz Luiz Davidovich, professor
de Física da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).

A velocidade do protótipo da D-Wave
nem foi divulgada. "É apenas um pro-
tótipo, que pode ser considerado evo-
lucionário, mas não revolucionário", diz
Seth Lloyd, pesquisador de mecânica
quântica do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), nos Estados Uni-
dos. Segundo ele, é muito prematuro
avaliar se o método adotado no projeto



trará resultados práticos. "Há muitas
incertezas", afirma Lloyd.

Pesquisadores do mundo todo so-
nham com o computador quântico.
Com uma capacidade de fazer milha-
res de cálculos simultâneos, ele poderia
realizar tarefas de que o computador
comum não dá conta. Além de quebrar
os códigos de segurança mais seguros,
uma máquina dessas poderia servir para
o projeto de drogas específicas a partir
do código genético individual. Ou para
realizar buscas imediatas em gigantes-
cos bancos de dados. Diante de diversos
obstáculos técnicos, o lançamento de
uma máquina dessas está previsto so-
mente para as próximas décadas.

Esse desenvolvimento é difícil porque
envolve técnicas ainda pouco compre-
endidas. Baseado nas leis da mecânica
quântica, a área da física que estuda os
fenómenos que ocorrem no nível dos
átomos, o computador quântico segue
princípios distintos da física tradicio-
nal. No computador comum, o siste-
ma de informações é binário. "Tudo o

que se vê na tela, como textos, imagens
ou sons, é traduzido no computador
comum por uma sequência de zeros e
uns", diz o físico Ivan Oliveira, do Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).
O microprocessador e a memória de to-
dos os computadores estão
baseados na unidade míni-
ma de informação, ou bit,
representada por zero ou
um. No computador quân-
tico, um único átomo ou
partícula atómica funciona
como unidade mínima de
informação, chamada qbit,
ou bit quântico. Segundo
Oliveira, cada partícula
atómica pode representar
zero, um ou os dois esta-

0 processador
do computador
quântico usa
os átomos para
fazer mais de
um cálculo
ao mesmo
tempo

dos simultaneamente. Essa propriedade
permitiria realizar diversos cálculos ao
mesmo tempo. Seria como se, ao re-
solver um problema, um computador
fosse capaz de percorrer diversos cami-
nhos num mesmo labirinto, de uma só
vez. "São conceitos estranhos, de difí-

TESTES Pesquisadores do Instituto de
Física da Áustria estudam os princípios de um
processador quântico. A técnica ainda não
tem resultados seguros

cil compreensão, mas a computação
quântica segue outro paradigma", diz
o físico. "Em objetos grandes, como
uma xícara, não percebemos esse tipo
de estado, mas, quando se observam
as partículas atómicas, verifica-se que
o fenómeno existe."

Apesar da capacidade de desempe-
nhar tarefas complexas, os computa-
dores quânticos não devem substituir
os PCs comuns, afirmam os especialis-
tas. "Esses computadores quânticos não
estarão nas nossas casas", diz Lloyd, do
MIT. "Provavelmente as empresas vão
alugá-los para resolver problemas que o
computador comum não resolve."

Quando o assunto é mecânica quân-
tica, Lloyd é uma autoridade. Em seu
último livro, Programming the Universe
(Programando o Universo), ele afirma
que todo o cosmo faz parte de um enor-
me computador quântico. "Cada objeto,
pessoa ou qualquer coisa no mundo é
formado por átomos, que carregam in-
formação", diz. "Tudo no mundo regis-
tra informação. O processamento dessa
informação acontece em nível micros-
cópico, que resulta na realidade." Sim-
plificando a visão de Lloyd, é como se o
Universo se comportasse mesmo como
ele é representado no filme Matrix.

Apesar de sua visão ino-
vadora, Lloyd desconfia
do computador quântico
prometido pela D-Wave.
"Existe uma chance peque-
na de dar certo, mas existe",
afirma. "Se funcionar, eles
vão lucrar bastante. Mas eu
não investiria meu dinhei-
ro em algo tão duvidoso,
mesmo porque não tenho
tanto dinheiro assim." Mas
também há motivo para

otimismo. "Quando (o matemático
britânico) Alan Turing apresentou a
ideia de computador programável, em
1936, ninguém imaginava que hoje es-
taríamos usando notebooks", diz Oli-
veira, do CBPF. Estaríamos tão longe
do notebook quântico? •
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