


Hoje, toda a segurança de compras e transações bancárias feitas pela internet 

baseia-se na dificuldade de os computadores fatorarem números muito grandes. 

Até o mais veloz deles poderia levar anos e anos para decodificar essas 

informações confidenciais. Porém, assim que um computador quântico de grande 

capacidade de processamento entrar em funcionamento, a transmissão 

de dados sigilosos, como é feita hoje, estará ameaçada, pois essas máquinas 

poderiam fazer esses cálculos matemáticos em minutos ou até segundos. 

Para a infelicidade dos hackers do futuro, há um modo de codificar dados 

que é inviolável e tem por base as estranhas propriedades do mundo das entidades 

atômicas e subatômicas. Esse é o reinado da chamada criptografia quântica, 

que já está sendo testada com sucesso. 

número do cartão de crédito para a loja. O problema 
é que, na transmissão, pode haver um espião conec
tado à rede, desejando bisbilhotar a comunicação e 
obter os dados pessoais e principalmente o número 
do cartão de crédito do comprador. Para evitar a es
pionagem, as lojas virtuais utilizam a criptografia por 
meio de um método conhecido como protocolo de 
chave pública (figura 1). 

Nesse sistema, o computador da loja virtual pro
duz uma chave criptográfica e envia para o compra
dor. Essa chave é uma sequência de bits lógicos, do 
tipo 01100111001010101. É chamada pública porque 
todos podem ter acesso a ela, inclusive algum even
tual espião. 

transmissão segura de dados sigilo
sos é um velho e importante proble
ma. Seja por uma questão de segu
rança militar ou institucional, seja 
pela transmissão de informações co
merciais e bancárias, a comunicação 
segura continua sendo um problema 

estratégico para qualquer sociedade moderna. 
Para começar a abordar o problema, vejamos de 

forma simplificada como as transmissões de dados 
são feitas de forma segura atualmente. Suponha que 
o leitor deseja fazer uma compra por meio da inter
net e pagar com o cartão de crédito. Nesse caso, é ne
cessário enviar os dados pessoais do comprador e o 



O computador do internauta comprador irá utilizar essa chave 
para codificar - ou encriptar, como se diz no jargão da informática -
as informações pessoais e o número do cartão de crédito. Na prática, 
isso significa que esses dados secretos são digitalizados - ou seja, co
dificados em termos de sequências binárias - e, em seguida, é reali
zada uma operação lógica envolvendo a chave e os dados secretos. 
Essa operação lógica é equivalente a um cálculo, uma operação ma
temática realizada na base binária. 

Em geral, estamos habituados a trabalhar na base decimal, mas 
os computadores digitais sempre trabalham na base binária, na qual 
todos os números são representados por sequências que contêm 
apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, a sequência binária 1001 
representa o número 9, que é obtido ao se fazer a seguinte operação: 
(1 x 23) + (0 x 22) + (0 x 21) + (1 x 2 o ) , que é igual a8 + 0 + 0 + 1. 

CODIFICAR E DECODIFICAR 
A segurança de se usar a chave pública - também chamada protoco
lo de chave pública - reside no fato de que qualquer pessoa pode uti
lizar essa sequência de bits para encriptar (codificar) os dados, mas 
apenas a loja virtual que a gerou poderá decodificar ('desencriptar') 
os dados. 

Para realizar a decodificação, é necessário ter uma segunda se
quência de bits lógicos - a chamada chave privada - e fazer uma nova 
operação binária, envolvendo os dados encriptados e a chave priva

da. Esta última é chamada privada porque só 
aquele que gerou a chave pública consegue 
produzir também a chave privada. 

Se um espião tentasse decifrar os dados en
criptados utilizando um computador moder
no, ele levaria muitos anos, mesmo com o 
computador mais rápido que existe atualmen
te. Portanto, esse é o sistema mais utilizado 
na atualidade por lojas virtuais de internet, 
bancos etc. 

A segurança da criptografia utilizando o 
protocolo de chave pública reside na dificul
dade computacional para se fatorarem gran
des números. Isso significa que o segredo para 
produzir uma chave privada - aquela que ser
ve para decodificar - a partir da chave públi
ca - aquela a que todos têm acesso - está na 
realização da fatoração de um grande número 
em seus fatores primos. Por exemplo, o núme
ro 407 pode ser fatorado no produto 11 x 37. 
Os números 11 e 37 são primos, porque são 
divisíveis apenas por eles próprios e por um. 

Quanto maior for um número, mais difícil 
é sua fatoração. É por isso que um computa
dor moderno levaria anos para produzir uma 
chave privada a partir de uma chave pública, 
ou seja, levaria um tempo muito grande para 
decodificar a mensagem criptografada. 



O cientista norte-americano Peter Shor propôs um algoritmo de fa-
toração utilizando bits quânticos que seriam processados em um 
computador quântico. A diferença entre um bit clássico (ou seja, de 
um computador convencional) e um bit quântico é que o primeiro 
só assume um valor por vez - ele é zero ou um -, enquanto o segun
do pode assumir os dois valores ao mesmo tempo - ele é zero e um 
ao mesmo tempo. É basicamente nessa propriedade estranha - ca
racterística do mundo das entidades quânticas (elétrons, prótons, 
fótons etc.) - que se baseia a ultravelocidade dos chamados compu
tadores quânticos. Voltaremos ao assunto. 

O algoritmo de Shor seria capaz de fatorar grandes números em 
um tempo muito menor do que os computadores convencionais, 
colocando em risco a segurança nas comunicações que utilizam o 
protocolo de chave pública. Esses tempos, em uma estimativa 
grosseira, passariam de anos para segundos, por exemplo. 

Mas, para que essa proposta se torne realidade, ainda é necessá
rio construir um computador quântico com grande capacidade de 
processamento. A computação quântica é objeto de pesquisa no 
mundo inteiro, e grandes avanços vêm sendo feitos nessa área. 
Apesar disso, somente computadores quânticos de pequena capa
cidade de processamento foram feitos na prática até o presente. 
Isso significa que eles só conseguem fatorar pequenos números 
e, portanto, ainda não colocam em risco as comunicações seguras 
e compras pela internet. 

Entre os protocolos de criptografia existentes, há 
o chamado protocolo de chave de utilização úni
ca (do inglês, one time pad), esquematizado na fi
gura 2. Lembrando de nosso exemplo, em que um 
internauta deseja enviar os dados do cartão de 
crédito de forma segura para a loja virtual, supo
nha que o computador da loja produza uma cha
ve aleatória, ou seja, uma sequência contendo 
apenas os dígitos 0 e 1 em que cada termo da 
sequência é sorteado. Portanto, não há nenhuma 
informação contida nessa sequência. 

Agora, suponha que essa chave aleatória é en
viada com segurança - livre de espionagem - para 
o internauta. O computador deste último irá reali
zar uma operação binária entre os bits da chave e 
os bits que codificam os dados do cartão de crédi
to. O resultado será uma nova sequência de bits 
em que os dados dele estão encriptados. Para de
codificá-los, a loja utilizará a mesma chave alea
tória que foi utilizada na codificação. 

Note que há duas diferenças importantes entre 
esse protocolo e o protocolo de chave pública. A 
primeira é que só há uma chave, e ela serve tanto 
para codificar quanto para decodificar. A segunda 
é que a chave não pode ser pública: ela tem que ser 
secreta, pois ela serve para as duas operações. 

Comparando esses dois protocolos, veremos que 
o de chave com utilização única é mais seguro 
que o de chave pública. Na verdade, ele é compro
vadamente inviolável. Entretanto, para garantir a 
inviolabilidade, cada chave secreta deve ser real
mente aleatória e só poderá ser utilizada uma vez. 
Daí, o nome utilização única. 

Por outro lado, o protocolo de utilização única 
tem um grande problema: alguém tem que fazer 
com que a chave secreta saia da loja virtual e che
gue até o internauta em segurança. Na prática, isso 
é difícil. Imagine que um internauta brasileiro de
seja fazer uma compra nos Estados Unidos. Como 
é que ele e a loja irão compartilhar uma chave se
creta com segurança? Assim, o protocolo de chave 
pública é mais prático e por isso é o mais utilizado 
atualmente, embora não tão seguro como o proto
colo com chave de utilização única. 



PROTOCOLO INVIOLÁVEL 
Se alguém encontrar uma forma de distribuir chaves secretas entre 
duas partes - o internauta e a loja, por exemplo - com segurança, 
praticidade e velocidade, então o problema da comunicação secre
ta estará resolvido. Uma grande contribuição nesse sentido foi dada, 
em 1984, pelos pesquisadores Charles Bennet, norte-americano, e 
Gilles Brassard, canadense. Eles inventaram um protocolo inviolá
vel de distribuição de chaves secretas. Esse protocolo ficou conhe
cido como protocolo BB84 em homenagem a seus autores, Bennet 
e Brassard. 

No BB84, é necessário utilizar bits quânticos. A polarização de 
um fóton pode ser usada como bit quântico - o fóton é a menor 
quantidade de energia que se consegue extrair da luz. 

A polarização é a direção em que o fóton - mais especifica
mente, o campo elétrico que o compõe - oscila à medida que ele 
se desloca. Essa direção pode ser, por exemplo, vertical ou hori
zontal. É como se a luz fosse gerada por pequenas antenas, e se a 
antena estiver alinhada ao longo da direção vertical, a polariza
ção do fóton fica vertical; se estiver alinhada ao longo da direção 
horizontal ou outra direção qualquer, a polarização do fóton será 
dada por essa orientação. 

O que nos interessa nisso é que informação pode ser codificada 
atribuindo o bit 1 à polarização vertical e o bit 0 à polarização ho
rizontal, por exemplo. 



Voltemos ao nosso exemplo de comunicação entre a loja 
virtual e o internauta. O protocolo BB84 funciona com o 
envio de fótons da loja virtual para o internauta. Os bits codi
ficados nos fótons carregam a informação sobre a chave secre
ta. Eles são recebidos pelo internauta, que mede a polarização 
dos fótons com aparelhos apropriados e obtém, assim, o valor 
dos bits. 

Agora, nossa história ganha algum suspense. Se algum es
pião tentar interceptar os fótons, para roubar o segredo da cha
ve criptográfica, o protocolo BB84 garante que o internauta e 
a loja virtual ficarão sabendo e poderão suspender a operação. 

Por quê? 
Devido às leis da física quântica, pode-se provar - e isso foi 

feito por meio de um teorema - que é impossível interceptar 
os fótons sem causar erros na comunicação. A verificação de 
erros pode ser feita facilmente com a utilização de uma fração 
dos bits enviados pela loja ao internauta em uma conferência 
pública. Assim, se a taxa de erros for superior a certo limite, o 
envio das informações secretas é cancelado - note que as in
formações secretas somente são enviadas após a verificação de 
que as condições de segurança são satisfeitas. 

Portanto, como dissemos, o protocolo BB84 é inviolável. 

FIBRA, AR E SATÉLITE 
Na prática, sistemas de distribuição quântica de chaves foram 
realizados com fótons codificando os bits na polarização. Mas 
esses sistemas encontraram sérias limitações. Uma delas é a 
distância máxima de operação do sistema. É desejável que se 
possam distribuir chaves entre duas partes separadas por gran
des distâncias, como milhares de quilômetros, em escala glo
bal. Porém, ainda estamos longe de atingir esse objetivo. 

Para a transmissão dos fótons codificados na polarização, 
temos duas opções. Podemos enviá-los através de fibras ópti
cas ou pelo ar livre. No primeiro caso, a informação codifica
da na polarização se degrada rapidamente à medida que o 
fóton se propaga pela fibra. Portanto, a transmissão pelo ar 
livre é a mais recomendada. Mesmo assim, a maior distância 
alcançada até o presente é pouco menor do que 150 km. 

Há, na transmissão pelo ar, vários problemas. Os feixes de 
luz utilizados sofrem divergência ao se propagarem, e é ne
cessário usar instrumentos apropriados - no caso, telescópios 
com grandes lentes - para corrigir parcialmente essa diver
gência. Mesmo assim, após grandes distâncias, os feixes sofrem 
deformações que prejudicam a qualidade da transmissão. 

Há também os problemas ligados à absorção da luz pela 
atmosfera. Nesta última, as partículas dos gases presentes 
na atmosfera podem absorver fótons. Portanto, após grandes 
distâncias, não há mais fótons para transportar a informação. 

Há uma proposta de distribuição de chaves via satélite, e 
vários grupos de pesquisa no mundo estão trabalhando nis
so. Sabe-se que a travessia da atmosfera pela luz é o principal 

obstáculo para a implementação desse esquema. Mas os 
problemas são menores se os feixes se originam no espa
ço e, no final de seus percursos, atravessam a atmosfe
ra. Por essa razão, os grupos de pesquisa que atuam nes
sa linha se associam a agências espaciais. De qualquer 
modo, esse sistema ainda não foi realizado na prática. 

FUTURO PRÓXIMO 
Além do desafio de colocar em prática sistemas de dis
tribuição de chaves que alcancem distâncias cada vez 
maiores, há outro desafio ainda maior. Para que a crip
tografia quântica substitua a criptografia clássica utili
zada atualmente, é necessário que a velocidade de dis
tribuição das chaves criptográficas seja bastante elevada. 
Para se ter uma ideia, a criptografia convencional hoje 
pode transmitir cerca de 1 bilhão de bits por segundo 
(1 gigahertz (GHz)). Já a criptografia quântica obteve seu 
melhor resultado recentemente, atingindo 1 milhão de 
bits por segundo (1 megahertz (MHz)). Embora esse re
sultado represente grande avanço, a criptografia quânti
ca ainda é pelo menos mil vezes mais lenta que a con
vencional. 

Conclusão: podemos dizer que os principais siste
mas já testados e em operação atualmente utilizam fó
tons como portadores dos bits quânticos, porém as maio
res distâncias de cobertura ainda não ultrapassam os 
150 km, e a maior taxa de distribuição alcançada até 
o presente é cerca de mil vezes mais lenta que a con
vencional. A velocidade de detecção dos fótons porta
dores foi aumentada recentemente, mas há outros fato
res que limitam a velocidade de operação do sistema. 

No entanto, as dificuldades atuais são de caráter téc
nico e não fundamental. Portanto, esperamos ter siste
mas de criptografia quântica funcionando a grandes ve
locidades e distâncias em um futuro próximo. 

Text Box
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