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Resumo

Neste trabalho, discutimos sobre modelos de computação quântica definidos sobre siste-
mas de muitas partículas em duas dimensões, que exibem excitações anyonicas. Mostra-
mos a diferença entre estatística em duas e três dimensões espaciais, e como relacionar a
transformação de troca de partículas com isometrias nesses espaços, e como essas transfor-
mações geram o grupo de trançamento e suas representações, definindo o que são anyons
abelianos e não-abelianos. Utilizamos o efeito Aharonov-Bohm como um exemplo onde o
grupo de trançamento aparece em um contexto familiar, e comentamos sobre um modelo
de muitos anyons baseado nesse efeito. Comentamos um pouco sobre a física do Efeito
Hall Quântico Fracionário, e descrevemos algebricamente como construir os estados de
muitas partículas associados à descrição de um líquido de Hall à fração de preenchimento
de 5

2
, usando uma construção combinatória com grafos e obrigando-a a satisfazer regras

de consistência. Mostramos como gerar as representações do grupo de trançamento nesse
contexto, e como definir um modelo de computação que utiliza essas representações como
portas lógicas. Por fim, fazemos uma análise da capacidade computacional desse modelo e
comparamos com um resultado obtido através de uma descrição usando teorias de campos
conformes, mostrando que há concordância entre os dois métodos.

Palavras-chave: anyons, computação quântica, topologia, estatística, bidimensional, te-
orias quânticas de campos topológicas, teorias de campos conformes, teoria de Chern-
Simons, grupo de trançamento.
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1 Introdução

Apesar da Computação Quântica não ter surgido a partir de uma única conside-
ração, assim como qualquer campo da ciência, podemos tomar como ponto de partida
da área o trabalho seminal de Feynman [1], onde é discutida a possibilidade de simular
física com computadores, ou seja, fazer um computador que consiga, de alguma maneira,
imitar a evolução de um sistema físico genérico usando apenas uma quantidade limitada
de informação inicial. Como a natureza é, em suas escalas mais fundamentais, quântica,
é intuitivo imaginar que as propriedades quânticas que não possuem análogo clássico não
sejam simuláveis por computadores baseados em estados de sistemas clássicos. Assim, ao
longo do tempo, foi evoluindo a ideia de criar um modelo de computação baseado nas
propriedades de sistemas quânticos. Um grande avanço foi feito por Deutsch em [2], onde
ele generaliza a máquina de Turing, criando a máquina de Turing quântica e colocando
à prova a tese de Church-Turing, que dizia que qualquer algoritmo computável pode ser
simulado por uma máquina de Turing, criando a tese de Church-Turing-Deutsch, que diz
o mesmo que a tese original mas sobre a máquina de Turing quântica. De fato, a máquina
de Turing quântica é um exemplo do que chamamos de computador quântico universal,
pois ele é capaz de simular qualquer outro computador quântico (ou clássico)[3].

Outro modelo de computador quântico é o modelo de circuitos [4]. No modelo
de circuitos clássicos decrevemos um algoritmo como uma sequência finita de operações
lógicas realizadas sobre conjuntos de bits, que podem assumir apenas dois valores pos-
síveis: 0 ou 1. No caso quântico, os bits são substituídos por sistemas quânticos de dois
níveis, como sistemas de spin 1

2
, que são chamados de qbits, ou quantum bits. As opera-

ções lógicas são operadores unitários que atuam sobre conjuntos de qbits e a leitura do
resultado do algoritmo é feita através de medidas projetivas. Também foi demonstrado
em [4] que esse modelo é equivalente à máquina de Turing quântica. A conveniência dessa
representação permitiu que o design de algoritmos fosse uma tarefa menos complexa, e
com o tempo surgiram algoritmos quânticos para resolver certos problemas muito mais
eficientemente que os algoritmos clássicos conhecidos. Dentre eles, o algoritmo de Shor [5]
é até hoje o mais impressionante, pois resolve o problema de fatorar inteiros usando uma
quantidade de portas polinomial no tamanho do número, sendo que o melhor algoritmo
clássico conhecido necessita de um número de portas que cresce exponencialmente com o
número de dígitos.

Porém realizar um computador quântico fisicamente é uma tarefa formidável. Ela
exige, muitas vezes, a manipulação de sistemas quânticos individuais, o que era pratica-
mente impossível antes da invenção de técnicas de microscopia avançada na década de 70
[3], e além disso, exige que sejamos capazes de controlar os estados do sistema sem causar
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descoerências acidentais, que muitas vezes são causadas por interações com o ambiente
externo. Essa situação exigia alguma forma de corrigir eventuais erros que poderiam ocor-
rer durante a execução de algoritmos, e foi exatamente o que aconteceu. Em [6], aparecem
os códigos quânticos de correção de erros, desenvolvidos em total analogia com os códigos
clássicos. A idéia é mutiplicar o número de qbits usados e associar os estados de conjuntos
deles com os qbits computacionais. Mesmo que cada um dos sistemas sofra algum tipo de
erro, podemos fazer medidas nos qbits adicionais, chamados de ancilas para determinar
que tipo de erro aconteceu e corrgi-lo aplicando uma operação unitária no qbit original.
Porém nem todo tipo de erro é corrigível por qualquer código. De fato, um exemplo de
código que corrige qualquer erro que possa acontecer em qbit individuais é o código de
Shor [7], que codifica os estados de 1 qbit em 9 qbits. Esse código mostrou que a correção
de erros arbitrários de um qbit é possível, pelo menos teoricamente, o que foi de grande
importância.

Em pouco tempo, surge um formalismo capaz de descrever de maneira mais sim-
ples as operações envolvidas na teoria de correção de erros, que consistem, basicamente,
em aplicar conjuntos de portas específicas nos qbits para recuperar os estados perdidos.
Esse formalismo, denominado formalismo de estabilizadores [8] pode ser entendido, basi-
camente, como uma representação de Heisenberg para os qbits, usando como operadores
as portas de Pauli, representadas pelas matrizes

X =

[
0 1

1 0

]
, Y =

[
0 −i
i 0

]
, Z =

[
1 0

0 −1

]
,

que serão usadas extensivamente no decorrer deste trabalho. Pouco depois, surge o traba-
lho seminal de Kitaev [9] (publicado em 1997, e corrigido até a versão final de 2003), que
mostra como usar o formalismo estabilizador para descrever um sistema de spins (cujos
estados descrevem qbits) em uma rede quadrada com bordas identificadas, sendo portanto
uma rede em um toróide. Ele mostrou que se impusermos que o sistema é descrito por
uma Hamiltoniana local que possui uma forma específica (que é introduzida de maneira
ad-hoc, porém com bons argumentos de plausibilidade), podemos mostrar que o nível
de energia mínimo é degenerado e é invariante por perturbações locais. Além disso ele
mostra que esse sistema descreve anyons, partículas com um tipo de estatística que não
é bosônico, nem fermiônico, e também mostra como utilizar operações com essas partí-
culas para executar portas lógicas, levando um estado de vácuo em outro. Este trabalho
é muito importante, pois demonstra uma conexão entre computação quântica robusta a
erros, e sistemas cuja física permite a existência de anyons, e mostra que é plausível con-
truir sistemas físicos que dão origem a computadores quânticos robustos a erros. Após
esse trabalho, podemos dizer que nasceu a área da computação quântica topológica, que
tenta utilizar sistemas cujas propriedades (topológicas) permitem a existência de anyons
para criar modelos de computação quântica robustos a erros. A conexão entre anyons e
topologia será um tema central deste trabalho, e lidaremos com ele durante quase todo o



11

capítulo 2, e parte do capítulo 3, quando discutiremos a descrição de sistemas de muitas
partículas anyonicas.

Antes de prosseguir, vamos voltar um pouco no tempo e descrever um pouco os
grandes avanços que surgiram na física de materiais efetivamente bidimensionais, que se
tornaram peças chaves para cimentar o interesse em construir modelos de computação
quântica com anyons. Em [10] foi descrita a observação da quantização da condutividade
Hall em um sistema de elétrons bidimensional sob a ação de um campo magnético per-
pendicular em baixas temperaturas. O efeito, pelo qual seu descobridor ganhou o prêmio
Nobel de 1985, foi denominado de Efeito Hall Quântico. A condutividade Hall foi medida
como sendo da forma

σHall = ν
e2

h
, (1.1)

onde ν é um número inteiro denominado fator de preenchimento1. Uma das coisas intri-
gantes sobre esse efeito, segundo [11], é que a quantização é verificável de forma muito
precisa, independente das imperfeições ou até da geometria do material.

A explicação da quantização em múltiplos inteiros foi proposta por Laughlin em
[12], que deu um argumento baseado na invariância de calibre da Hamiltoniana, para
mostrar que ao fazer uma evolução adiabática variando o fluxo magnético lentamente
a quantização aparece como uma necessidade. Mais tarde, mostrou-se que no modelo
apresentado em [13], o fator de preenchimento é relacionado com um invariante topológico,
ou seja, uma quantidade que é invariante por mudanças de coordenadas2.

Essa descoberta é revolucionária no sentido de que ela manifesta fases da matéria
que possuem a mesma simetria, e portanto não podem ser explicadas por ummecanismo de
quebra de simetria, espontânea ou não [14]. Chamamos essas fases de fases topológicas, pois
seus observáveis são invariantes topológicos. Alguns anos depois da descoberta do EHQ,
foi reportado por H.Stormer, D.Tsui et al. em [15] o surgimento de valores fracionários de
ν, o que não era explicado pelos modelos existêntes na época. Porém pouco tempo depois
[16], Laughlin cria um modelo que explica os estados com ν = 1

m
, onde m é um número

natural ímpar, através das propriedades de uma classe de funções de onda que representa
um sistema de quasipartículas com carga fracionária, e′ = e

m
[17].

Essas partículas são anyons, porém nesse caso são anyons abelianos, o que significa
que a função de onda ganha uma fase quando essas partículas são permutadas. Porém,
mostrou-se que existem estados de líquidos de Hall que exibem quasipartículas de esta-
tística não-abeliana, o que significa que a permutação de partículas na função de onda do
vácuo (que é degenerado, e portanto uma função de onda vetorial) gera transformações
unitárias não-triviais [18]. Isso indica que se definirmos um modelo de computação com

1 O nome vem do significado de ν como o número de elétrons por quantum de fluxo magnético.
2 De fato, invariância topológica significa que a Lagrangiana do sistema não depende explicitamente

da métrica do espaço de coordenadas.
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estados de sistemas com esse tipo de anyon, podemos gerar portas lógicas não-triviais,
manipulando essas excitações no líquido de Hall. O estado que vamos estudar aqui cor-
responde à fração de preenchimento 5

2
[19], e pode ser descrita por um modelo de muitos

anyons chamado de modelo anyonico de Ising, que pode ser descrito por uma teoria de
campos conformes, dual a uma teoria de Chern-Simmons para o grupo SU(2). No capítulo
4 vamos descrever esse modelo algebricamente, fazendo um resumo das suas principais
propriedades em estruturas algébricas convenientes. O interesse computacional em mode-
los de anyons descritos por essa correspondência (que dá origem ao estudo das chamadas
terias quânticas de campos topológicas) foi fomentado pelo trabalho de Freedman [20],
que mostrou como definir um modelo de computação quântica universal através da estru-
tura dessas teorias. No caso do modelo anyonico de Ising, vamos mostrar que esse modelo
não gera computação quântica universal, mas sim um conjunto restrito de portas, cuja
capacidade computacional ainda está sendo explorada na literatura [21].
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2 Estatística quântica e topologia

Neste capítulo abordamos as principais características de sistemas de muitas partí-
culas idênticas em três e duas dimensões. Mostraremos que, no caso bidimensional temos
um número infinito de possibilidades para o comportamento estatístico de partículas quân-
ticas, em comparação com o caso tridimensional, onde só são possíveis bósons ou férmions
[22].

Começaremos estudando como descrever esse tipo de sistema, levando em conta
as dificuldades impostas pela identidade entre as partículas. Entenderemos como essas
dificuldades são resolvidas pelo conceito de simetria de troca e como isso leva ao estudo
dos grupos de permutação e trançamento. Mostraremos como as propriedades das re-
presentações de dimensão um desses grupos leva ao conceito de estatística fracionária e,
consequentemente, ao conceito de anyons [23–25].

Por fim, discutiremos o efeito Aharonov-Bohm [26], onde o grupo de trançamento
aparece descrevendo um observável, demonstrando a conexão entre topologia e interação
em 2 dimensões. Extrapolamos essa conexão para uma entre topologia e estatística defi-
nindo o conceito de interação efetiva, comentando brevemente como podemos descrever
modelos de anyons através de interações [18,27].

2.1 Descrição de partículas idênticas em duas e três dimensões

A imposição da identidade entre partículas leva a uma ambiguidade na escolha
do estado que descreve o sistema composto. Vamos mostrar que podemos entender essa
ambiguidade como uma degenerescência associada a uma operação de simetria e que
podemos levantar essa degenerescência através da imposição de uma regra de superseleção
[28–30].

Também veremos que é possível realizar esses operadores de simetria através de
transformações geométricas, e vamos mostrar que em duas dimensões os autovalores des-
ses operadores podem ser obtidos através de um argumento topológico, possibilitando a
existência de partículas com estatística fracionária.

2.1.1 Degenerescências e superseleção

Para entendermos o que são anyons, precisamos ganhar uma certa intuição a res-
peito das propriedades de sistemas de partículas idênticas em duas dimensões. A fim disso,
começaremos estudando o caso simples de duas partículas em três dimensões seguindo a
discussão feita em [31]. Sejam ψa(x1) e ψb(x2) as funções de onda das partículas a e b,
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respectivamente. Sabemos que a função de onda do sistema composto para o caso de
partículas distinguíveis é dada por

Ψab(x1,x2) = ψa(x1)ψb(x2). (2.1)

Porém quando dizemos que duas partículas são idênticas, estamos dizendo que
nenhuma medida de um observável consegue diferenciar uma partícula da outra, ou seja,
os índices a e b, que representam os números quânticos que definem os vetores de estado
de cada partícula, não dão conhecimento suficiente para descrever o estado do sistema
composto. Por causa disso, a função de onda da equação (2.1) não é a única função de
onda possível que descreve esse estado, na verdade, qualquer combinação linear da forma

Ψab(x1,x2) = αψa(x1)ψb(x2) + βψb(x1)ψa(x2), (2.2)

pode servir. Esse problema da escolha do vetor de estado é entendido como uma dege-
nerescência que não tem origem nas simetrias das possíveis interações entre as partículas
constituintes, mas sim como tendo origem em uma simetria fundamental da descrição de
partículas idênticas, que chamamos de simetria de troca.

A simetria de troca deve ser respeitada por qualquer interação, logo o operador
de simetria associado precisa comutar não só com a Hamiltoniana, mas com todos os
observáveis do sistema. Um operador que comuta com todos os observáveis transforma os
estados deixando todos os valores esperados invariantes, portanto impor que as funções
de onda sejam autofunções do operador da simetria de troca gera a informação adicional
necessária para descrever o sistema. Seja o operador Pab definido da seguinte maneira

PabΨab(x1,x2) = Ψba(x1,x2). (2.3)

Podemos mostrar que Pab é hermitiano e unitário, logo P 2
ab = I, e seus autovalores são 1

e −1. As autofunções são dadas por

Ψ+
ab(x1,x2) =

1√
2
{ψa(x1)ψb(x2) + ψb(x1)ψa(x2)},

Ψ−ab(x1,x2) =
1√
2
{ψa(x1)ψb(x2)− ψb(x1)ψa(x2)}.

(2.4)

As partículas cujo sistema composto é descrito pela função de onda simétrica Ψ+
ab(x1,x2)

são chamadas de bósons, e as descritas pela função de onda anti-simétrica Ψ−ab(x1,x2) são
chamadas de férmions, esse resultado é tomado como um axioma, o chamado postulado
de simetrização [29].

A imposição de que o operador Pab deve comutar com qualquer observável garante
que as funções de onda de duas partículas que não se transformam como autofunções não
descrevem estados onde temos conhecimento total sobre o sistema, ou seja, uma função



2.1. Descrição de partículas idênticas em duas e três dimensões 15

de onda da forma abaixo, que não é autoestado de Pab

1√
2

(Ψ+
ab(x1,x2) + Ψ−ab(x1,x2)), (2.5)

não representa um estado puro, ela representa um estado que contém uma mistura esta-
tística de estados do tipo Ψ+

ab(x1,x2) com estados do tipo Ψ−ab(x1,x2). Essa imposição é
chamada de regra de superseleção [28, 30], essas regras são utilizadas para justificar uma
certa suspensão do princípio de superposição para estados puros quando essas superposi-
ções não são encontradas na natureza.

2.1.2 Estatística e dimensão

Faremos uma descrição intuitiva sobre como utilizar simetrias do espaço-tempo
para entender que, férmions e bósons são os únicos tipos de estatística em três dimensões,
mas não em duas dimensões. Ao invés de definir o operador de troca como na equação
(2.3), vamos defini-lo através de isometrias do espaço euclidiano, ou seja, transformações
que preservam distâncias entre pontos [22]. Utilizando a notação xa,xb para indicar a
posição das partículas, T (v) para translações por um vetor v e Rn̂(θ;u) para rotações em
torno de um eixo n̂, por um ângulo θ com centro na posição u, definiremos o operador de
troca no espaço P ′ab como

P
′

ab = T (xa − xb)R
n̂(π;xa). (2.6)

Essa transformação é uma isometria do espaço euclidiano e além disso P ′2ab = Rn̂
b (2π;xa),

para entender isso veja a Figura 1.

Figura 1 – A Transformação de troca como conjunto de isometrias em R2

a b

a b b a b a

b
a

a

b

O vetor cheio na figura é xa−xb, as curvas arredondadas são rotações e os vetores pontilhados translações.
Na primeira sequência de transformações a rotação troca o sentido do vetor preto, que é o argumento
da translação, representada pelo vetor pontilhado. O mesmo acontece na segunda sequência, o que faz as
partículas a e b voltarem pra a configuração inicial, gerando o efeito de uma rotação completa.

Em três dimensões uma rotação completa atua como a identidade em vetores reais,
logo podemos dizer que P ′2ab = I no espaço euclidiano, e portanto o operador do espaço de
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Hilbert Pab deve obedecer a mesma relação, donde recuperamos o resultado do postulado
de simetrização.

No caso bidimensional esperaríamos que algo similar acontecesse, porém nesse
caso a transformação Rn̂

b (2π;xa) não pode ser tomada equivalente à identidade. A curva
descrita pela rotação completa em duas dimensôes não pode ser deformada até um ponto
sem passar pela posição da partícula a: e como as partículas a e b não podem ocupar
a mesma posição sem violar a conservação do número de partículas, qualquer maneira
de deformar a curva de rotação em um ponto é descontínua. Isso implica que não existe
restrição sobre qual fase pode aparecer quando o operador Pab atua sobre uma autofunção
[27].

Portanto o espectro do operador de troca é contínuo, e pode ser parametrizado
pela variável de ângulo θ. Assim, as autofunções de Pab satisfazem

PabΨ
θ
ab(x1,x2) = eiθΨθ

ba(x1,x2), (2.7)

onde para cada θ temos um tipo de sistema diferente, quando θ = 0 temos bósons e
quando θ = π temos férmions, para valores diferentes de θ chamamos as partículas de
anyons.

Esperamos que tanto em duas quanto em três dimensões, uma rotação completa
não altere nenhum resultado de medidas feitas no sistema, logo devemos impor que o
operador associado comute com todos os observáveis, e portanto ganhamos uma regra de
superseleção para o operador Pab em ambos os casos. Ou seja, superposições de estados
puros associados a valores diferentes de θ são estados mistos.

Para um sistema de muitas partículas que possui o estado fundamental degenerado
e que exibe excitações elementares, a ação do operador de troca pode gerar uma rotação
não trivial nestes, atuando como uma transformação unitária arbitrária e que, como tal,
não precisa comutar com outros operadores de troca, mas apenas com a Hamiltoniana do
sistema. Nesse caso chamamos as excitações de anyons não-abelianos.

Os sistemas mais úteis para a computação quântica são os que exibem anyons
não-abelianos, e a razão para isso é que os operadores de troca geram representações mul-
tidimensionais do grupo de trançamento, que mostraremos atuarem como portas lógicas
sobre o estado fundamental degenerado do sistema. Para entender melhor o papel da si-
metria de troca em anyons devemos estudar a estrutura desse grupo e suas representações
irredutíveis.

2.2 Grupo de trançamento e anyons

Antes de estudarmos o grupo de trançamento é útil revermos as propriedades
de seu "parente"finito, o grupo SN das permutações de N elementos [23, 27]. No nosso
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contexto ele aparece como o grupo formado pelos operadores de troca de partícula em 3 ou
mais dimensões espaciais, porém vamos falar sobre ele de forma mais abstrata estudando
aspectos das suas representações.

O grupo SN possui como elementos todas as funções bijetivas do conjunto que
contém os N primeiros números naturais para ele mesmo, sendo a operação de grupo a
composição de funções. Seja σi a função que permuta o elemento i com o elemento i+ 1

e leva os outros números neles mesmos, vemos que σi é bijetiva por definição e portanto
pertence ao grupo, chamaremos essas funções de transposições. Elas possuem as seguintes
propriedades

σi ◦ σi = I,

σi ◦ σj = σj ◦ σi, se |i− j| ≥ 2,

σi ◦ σi+1 ◦ σi = σi+1 ◦ σi ◦ σi+1, quando 1 ≤ i ≤ N − 2,

(2.8)

que podem ser entendidas analizando o conjunto imagem das composições de cada lado da
igualdade e comparando-as. Também podemos mostrar que essas funções são os geradores
do grupo, o que significa que qualquer função que pertença ao mesmo pode ser escrita
como uma composição de transposições.

Vamos procurar as representações unitárias de dimensão 1 (por definição irredu-
tíveis) do grupo. Para isso precisamos construir uma função ρ : SN → U(1) que leve
as transposições em fases complexas obedecendo as condições da equação (2.8), ou seja,
definimos ρ(σi) = eiθσi e impomos

(eiθσi )2 = 1

eiθσieiθσj = eiθσj eiθσi , se |i− j| ≥ 2

eiθσieiθσi+1eiθσi = eiθσi+1eiθσieiθσi+1 , quando 1 ≤ i ≤ N .

(2.9)

Pela primeira condição θσi = 0 ou π, a segunda é trivial porque números complexos
comutam entre si, e a terceira nos dá

θσi + θσi+1
+ θσi = θσi+1

+ θσi + θσi+1
, quando 1 ≤ i ≤ N , (2.10)

donde obtemos que θσi = θσi+1
. Logo, obtemos duas representações ρ1 e ρ2 para os gera-

dores do grupo, dadas pela regra

ρ1(σi) = 1, ρ2(σi) = −1. (2.11)

Pelo postulado de simetrização, os estados de um sistema de N partículas em
3 dimensões que se transformam com a representação trivial são bósons, e os que se
transformam com a antisimétrica são férmions, o que generaliza nossa discussão anterior
para o caso de muitas partículas.
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O grupo de trançamento Bn de n linhas pode ser descrito abstratamente de forma
similar, porém não como um conjunto de funções. Antes de dar a descrição geométrica,
definiremos o grupo através de seus geradores e as relações que eles obedecem. Essa
descrição é muito simples; o grupo possui N − 1 geradores que chamaremos σi, como no
caso do SN , e esses geradores obedecem condições análogas às dos geradores de SN , exceto
que para BN temos σ2

i 6= I.

Obter as representações de dimensão 1 também é simples pois no caso de BN a
única restrição sobre as fases θσi é que θσi = θσi+1

, o que implica na existência de infinitas
representações ρθ onde o parâmetro θ varia entre 0 e 2π. As representações satisfazem

ρθ(σk) = eiθ, com 1 ≤ k ≤ N − 2. (2.12)

Isso vem da realização do grupo como o conjunto de transformações que podem ser re-
alizadas sobre uma trança definida de forma abstrata [23], porém faremos a definição
pensando no seguinte processo físico: Colocamos N partículas em linha reta no plano,
realizamos uma evolução adiabática (também contínua) sobre o sistema tal que as N
partículas sejam permutadas, levando às mesmas posições iniciais. A trança é formada
pelas linhas de mundo das partículas durante a realização desse processo, com cada fio
representando a linha de mundo de uma partícula, veja a figura 2 para visualização.

. . . . . .

1 2 i i+ 1N − 1 N

σi

(a) Representação do gerador σi

. . . . . .

1 2 i i+ 1 N − 1 N

σ−1
i

(b) Inversa do gerador σi

Figura 2 – Descrição geométrica das atuação dos geradores do grupo de trançamento, os gráficos se
lêem de baixo para cima.

A multiplicação de um elemento do grupo por outro é representada fisicamente
aplicando a evolução gerada pelo elemento à esqueda após a evolução do outro gerador.
Isso está exemplificado na Figura 3, que dá a descrição geométrica das multiplicações
envolvidas nas identidades que definem geradores, dadas na equação (2.8).

A relação da Fig.3a indica o fato de que, em duas dimensões uma rotação completa
não é topologicamente equivalente a identidade, e portanto os geradores do grupo também
não, dizendo que a ordem de cada gerador é infinita e portanto o número de elementos
do grupo é infinito, ao contrário do SN . A intepretação física dos elementos do grupo
nos dá informações sobre como as operações de troca de partículas para o caso geral se
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Figura 3 – Propriedades dos geradores do grupo de trançamento

(a) Diferença entre trançamento e permutação

6=

i i+ 1 i i+ 1

◦ =

i i+ 1 i i+ 1

σi σi

σi

σi

A composição σi ◦ σi está representada à esquerda, e o resultado final à direita

(b) Equação de Yang-Baxter

=

σi+1

σi

σi+1

σi

σi+1

σi

i i+ 1 i+ 2 i i+ 1 i+ 2

À esquerda temos o trançamento σi ◦ σi+1 ◦ σi e à direita temos σi+1 ◦ σi ◦ σi+1

(c) Comutatividade distante dos geradores

=

i i+ 1 j j + 1 i i+ 1 j j + 1

σi

σj

σj

σi. . .

. . . . . .

. . .

À esquerda temos o trançamento σi ◦ σj e à direita temos σj ◦ σi, onde j > i+ 1

comportam em duas dimensões. Veja a Fig.3b por exemplo, imaginando as tranças como
operações de troca, vemos que a sequência de transformações de cada lado da igualdade
pode ser transformada continuamente uma na outra, mexendo os fios sem mudar os pontos
iniciais e finais. Portanto a estrutura desse grupo captura completamente o conceito de
equivalência topológica de tranças abstratas [23] e por isso é de fundamental importância
para a descrição dos efeitos do operador de troca em sistemas de muitos corpos.

Vemos ainda mais semelhanças entre SN e BN quando estudamos mais sobre a
estrutura das funções que preservam a operação de grupo. Podemos definir um homomor-
fismo entre esses grupos, dado por π : BN 7→ SN , onde associamos cada trançamento que
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permuta as posições dos fios com o elemento correspondente do grupo de permutações.
Como isso é um homomorfismo, o núcleo de π é um subgrupo invariante de BN , chamado
grupo de monodromia MN , cujos elementos são os trançamentos que não permutam os
pontos finais dos fios. Por exemplo, todos os trançamentos do tipo σ−1

j σ2
i σj realizam uma

permutação trivial nas pontas dos fios e, portanto, pertencem ao grupoMN , porém temos
que eles não são trançamentos triviais. Como MN é um subgrupo invariante e é o núcleo
de π, temos que BN/MN = SN , donde obtemos uma expressão para a ordem do grupo
de trançamento

∣∣BN
∣∣, dada por ∣∣BN

∣∣ =
∣∣MN

∣∣∣∣SN ∣∣, (2.13)

equação esta que será vital para o argumento final desse trabalho.

A última coisa que precisamos saber sobre BN é que, ao contrário do seu primo
SN , as representações irredutíveis de dimensão mais alta também descrevem proprieda-
des estatísticas de sistemas bidimensionais, porém nesse caso o espaço de estados de N
partículas é degenerado e portanto a representação é uma função do tipo ρ : BN → Hd

onde Hd é o espaço de Hilbert que descreve o sistema. Como o grupo é não-abeliano suas
representações irredutíveis de dimensão mais alta devem ser conjuntos de operadores em
Hd que não comutam entre si, descrevendo o comportamento de anyons não-abelianos.

Tendo em vista que BN é o grupo de simetria gerado pelos operadores de troca, e
que estes descrevem a simetria de troca de partículas, basta observamos que efeitos físicos
exibem esse tipo de simetria para entender como descrevê-la. Como sabemos, no caso
de férmions e bósons, temos que a estatística pode ser interpretada como uma interação
efetiva do sistema, atrativa no caso de bósons e repulsiva no caso de férmions, porém
aprendemos que o tipo de estatística depende intimamente da topologia do espaço em que
o sistema reside, logo podemos experar que exista uma conexão íntima entre interação e
topologia e é isso que vamos explorar na próxima seção.

2.3 Efeito Aharonov-Bohm

Como exemplo do papel da topologia na física e sua relação com o grupo de
trançamento, vamos estudar a interação entre o campo magnético de um solenoide e uma
partícula carregada. Seja uma partícula clássica de carga q e massa m descrita em um
sistema de eixos cartesianos {x1, x2, x3}. A interação com um campo magnético é dada
pela Lagrangiana

L =
1

2
m|v|2 +

q

c
v ·A, (2.14)

onde A é o potencial vetor associado ao campo. O campo A produzido por um solenoide
fino é dado por

A =
Φ

2πr
φ̂, (2.15)
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fora do solenóide, onde Φ é o fluxo magnético constante gerado pelo campo magnético
infinitamente forte do solenoide que aponta na direção do eixo x3.

Porém note que fora desse eixo o campo B é zero, logo podemos fazer uma trans-
formação de calibre em A onde o novo campo, dado por A′, é nulo. A transformação de
calibre para o potencial vetor no eletromagnetismo clássico tem a forma

A′ = A +∇Λ, (2.16)

onde Λ é uma função qualquer. Para termos A′ = 0 devemos escolher Λ tal que

∇Λ = −A⇒,

⇒ Λ(x′) = −
∫
C(x)

dx ·A,
(2.17)

onde C(x) é a curva dada pela imagem de uma função x : λ ∈ [0; 1] → Rd tal que
limλ→0 |x| = ∞ e x(1) = x′, lembrando que isso só é satisfeito fora do eixo x3 e que
a integral é não-nula pois A é uma função multivalorada. Agora precisamos entender
como as funções de onda se transformam. Para que a equação de movimento permaneça
invariante sob uma mudança de calibre no campo A , precisamos induzir uma mudança
de calibre na função de onda dada por

Ψ′(x, t) = exp

{
iqΛ(x)

c~

}
Ψ(x, t), (2.18)

com Λ obedecendo a equação (2.16). Portanto podemos escrever a função de onda do
problema ψ(x, t) em termos da função de onda para a partícula livre

ψ(x, t) = exp

{
iq

c~

∫
C(x)

dx ·A
}
ψ0(x, t), (2.19)

com Ψ0 sendo a função de onda de uma partícula livre [30].

Sabemos que no estudo de sistemas quânticos uma fase global na função de onda
não é um observável, e por causa disso não tem significado físico. Porém, como foi proposto
em [26], se dividirmos em dois um feixe de partículas vindo do infinito, e fizermos passar
cada subfeixe de um lado diferente do solenoide reunindo-os no final, veremos um padrão
de interferência deslocado de uma fase dada por qΦ

c~ .

Essa fase possui origem no termo de calibre da função de onda na equação (2.19),
dizendo que o campo magnético pode gerar consequências fisicas observáveis de uma
maneira não-local. Para entendermos essa não-localidade vamos considerar a topologia do
espaço de configurações acessíveis para a partícula. Como a partícula não pode atravessar
o solenoide, o eixo x3 não faz parte desse espaço, e portanto devemos analisar o que
acontece com a fase de calibre adicional quando a partícula circula em torno desse eixo.

O resultado da integral no termo de calibre da equação (2.19) quando C é um
circuito fechado percorrido no sentido antihorário, que envolve o eixo x3 uma única vez é
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qΦ
c~ . De fato, essa fase será proporcional ao número de voltas, completas ou não, que a curva
der em torno do eixo x3. Esse comportamento é justamente o esperado das representações
de dimensão um do grupo B2, o que nos indica que mesmo o sistema sendo tridimensional,
a inacessibilidade do eixo x3 devida a um potencial singular gera consequências topológicas
não triviais.

Se pudéssemos associar tubos paralelos de fluxo magnético a partículas carregadas
e montássemos um sistema com várias delas, veríamos que ao permutá-las a fase de cali-
bre se transformaria de fato em uma fase estatística, caracterizando-as como anyons, e o
sistema como efetivamente bidimensional. Esse é um dos mecanismos possíveis para des-
crever um sistema real com estatística fracionária [18]. Nesse modelo, o momento angular
total de cada partícula ainda é um múltiplo inteiro de ~, porém parte desse momento
é devido ao campo magnético e é irradiado para o infinito, deixando que a contribuição
local do momento seja fracionária, o que é compatível com o teorema spin-estatística, que
impõe uma correspondência estrita entre o momento angular intrínsico e o tipo estatístico
de uma partícula [28]. Chamamos a esse efeito de transmutação de momento angular.

Isso nos diz que podemos interpretar a aparição do grupo BN em sistemas físicos
como resultado de uma topologia não trivial do espaço de configurações, potenciais de
calibre singulares ou momento angular fracionalizado. Logo podemos esperar que, para
sistemas de anyons em duas dimensões, o potencial efetivo associado à simetria de troca
seja singular nos pontos onde as partículas estão localizadas e que as representações dos
geradores do grupo BN sejam realizadas pela fase de calibre e

iq
c~

∫
C(x)dx·A com o campo A

sendo um campo de calibre associado ao grupo U(1) para o caso de anyons abelianos ou
com um grupo não-abeliano no caso homônimo.
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3 Sistemas de muitos Anyons e Computação

Quântica

Nesse capítulo vamos apresentar de forma simplificada a teoria de sistemas de
muitos anyons, através do estudo de dois modelos elementares, o modelo de Fibonacci, e
o modelo anyonico de Ising.

Uma vez feita essa descrição, vamos mostrar como definir um modelo computa-
cional que utiliza os estados de n partículas como qbits, e as operações de troca como
portas lógicas. Além disso vamos discutir como preparar e medir esses estados para o uso
em computação quântica.

3.1 Os Modelos de Anyons de Fibonacci e Ising

No capítulo anterior mostramos como a estatística anyonica aparece em sistemas
bidimensionais simples, para o caso de duas partículas. Porém na vida real anyons apa-
recem como excitações elementares em sistemas bidimensionais de muitos elétrons postos
em condições específicas[32]. Nesse regime, se espera que os sistemas sejam descritos por
teorias quânticas de campos, onde o número de quasipartículas não é fixo.

Os estados da matéria que exibem anyons possuem várias peculiaridades, entre
elas: a existência de um estado fundamental degenerado, que é separado dos estados
excitados por um gap finito de energia; propriedades mensuráveis não dependerem da
geometria das amostras, como acontece no Efeito Hall Quântico[15]; quasipartículas exi-
birem carga elétrica fracionária e carregarem unidades de fluxo magnético quantizado,
como o que acontece com o modelo baseado no efeito Aharonov-Bohm[18], apresentado
no capítulo anterior; e mais outras propriedades que caracterizam esses estados como fases
especiais da matéria.

Essas fases topológicas [14], assim chamadas por suas propriedades não dependerem
da geometria do sistema, podem ser descritas por teorias quânticas de campos cujos
observáveis são invariantes por mudanças de coordenadas arbitrárias, chamadas de Teorias
Quânticas de Campos Topológicas (TQFTs)1. As quantidades conservadas das interações
descritas por essas teorias são chamadas de cargas topológicas, ou graus topológicos. Um
modelo de anyons é uma teoria quântica de campos cujos graus topológicos conservados
são determinados pelos tipos de estatística que as partículas podem possuir[18,27,33,34].
Dentre eles, os que nós vamos discutir aqui descrevem estados específicos de sistemas no

1 Topological Quantum Field Theories, do inglês.
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regime do Efeito Hall Quântico Fracionário[17], que se especula possuirem quasipartículas
com estatística não-abeliana[19,35] eles são chamados os modelos de anyons de Fibonacci
(Fib), e Ising (Ising).

Vamos proceder à apresentação dessas teorias como está feita em [34, 36] e [33].
Nossa descrição ignora a relevância de graus de liberdade que não sejam topológicos para
a descrição dos estados dos sistemas, porém note que partículas com tipos estatísticos
diferentes não podem ser indistinguíveis, caso contrário nenhuma medida de nenhum
observável poderia dizer que partícula possui qual carga topológica. Dessa forma, podemos
assumir que é possível fazer uma medida projetiva de algum observável que nos permita
obter o valor da carga, seja de uma partícula individual, ou de um conjunto delas. Além
disso, vamos assumir que, assim como acontece no caso de bósons e férmions, estados
associados a tipos de estatística diferentes formam setores de superseleção.

Veremos muitas semelhanças com a teoria do momento angular no decorrer dessa
apresentação. Vamos assumir que podemos associar um valor de carga topológica para
conjuntos de partículas, da mesma forma que poderíamos associar um valor de momento
angular total esses conjuntos, ou seja, obedecendo uma regra de "soma"de cargas que
vamos chamar de regras de fusão. Antes disso precisamos definir que tipos de carga podem
ser associadas a partículas individuais. Primeiro vamos definir uma carga que corresponde
ao vácuo, ou seja, os estados sem nenhuma excitação elementar. No modelo de Fibonacci
definimos dois tipos de carga apenas: o vácuo, representado pelo símbolo 1, e um tipo
não trivial representado pelo símbolo τ , que mostraremos ser uma carga não-abeliana.
Enquanto que no modelo de Ising temos três tipos de carga: a carga 1, a carga φ e a σ,
que mostraremos serem, respectivamente, abeliana e não-abeliana.

As quasipartículas são modeladas como pontos no plano, indexados pelas cargas
que possuem. Como o número de partículas não é fixo, podemos ter criação e destruição
de partículas. Porém, como o tipo estatístico é uma quantidade conservada, ela obedece
a leis de conservação. Assim, para podermos descrever esses processos, devemos definir
essas leis de conservação como regras que nos dizem quais são as cargas possíveis para
sistemas com duas partículas, dadas as cargas das partículas que as compõe, daí o nome
das regras de fusão.

As regras de fusão para o modelo de Fibonacci, que denotaremos por Fib têm a
forma

1× 1 = 1,

1× τ = τ × 1 = τ,

τ × τ = 1 + τ.

(3.1)

Dizemos que esse conjunto de cargas com essas operações e relações possuem a estrutura
de uma álgebra comutativa. Isso é esperado para sistemas bidimensionais pois é possível
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mostrar que nessa dimensão, os objetos algébricos que realizam simetrias não precisam
ser apenas grupos, sendo permitidos outros tipos de estruturas [37]. A primeira expressão
diz que a carga do sistema composto por duas partículas com cargas 1 e 1 só pode
ser 1. A segunda expressão nos diz que a ordem em que as partículas se encontram é
irrelevante para a estatística, o que é consequência da invariância por mudanças arbitrárias
de referencial. Por fim, temos que a estatística do sistema composto por duas partículas
de carga τ pode ser tanto 1 quanto τ e de apenas uma forma2. O que significa que o valor
de carga topológica de um par de partículas τ não é bem definido.

Pelas regras de fusão podemos interpretar tanto processos de fusão, quanto de
decaimento. Por exemplo, temos que uma partícula de carga 1 só pode decair em um par
de partículas com cargas 1 e 1, ou τ e τ , pois se essa partícula decaiu em duas, a fusão
das cargas do produto de decaimento deve conter 1 como um valor possível de carga total,
caso contrário violamos a conservação. Um par de partículas que interagem para formar
uma partícula única deve ter carga que resulta da fusão das cargas iniciais. Definimos as
interações com a carga de vácuo como sendo triviais, ou seja, sempre que uma carga a
acopla com 1 o resultado é a, além disso sempre que a carga 1 aparecer na expressão pro
acoplamento de duas cargas a e b, vamos dizer que b é antipartícula de a, ou vice-versa.
Note que 1 sempre é sua própria antipartícula, mas no caso do modelo Fib, a carga τ
também tem essa propriedade.

As regras de fusão não-triviais para o modelo de Ising são

φ× φ = 1,

φ× σ = σ,

σ × σ = 1 + φ.

(3.2)

Note que a fusão da carga φ com qualquer outra carga é única, por isso, além de ser sua
própria antipartícula, φ é dita uma carga abeliana, enquanto que as cargas τ e σ são ditas
não-abelianas.

Outra característica dessas teorias que vamos tomar como axioma é a dependên-
cia do estado do sistema em um determinado instante de tempo com todos os estados
anteriores. Por causa disso, quando formos descrever os estados de n partículas devemos
imaginar todos os processos possíveis que poderiam criá-las a partir de um estado inicial.
Como os processos relevantes são não-locais, nenhuma mudança geométrica, ou medida
local feita no sistema pode mudar seu estado, inclusive medidas dos valores de carga to-
pológica individual. Logo, apenas processos que: determinam valores de carga, mudam o
número de partículas, ou trançam suas linhas de mundo, são capazes de mudar os estados
do sistema.
2 O número que multiplica o valor de carga no lado direito da expressão para a fusão τ ×τ = 1.1+1.τ),

representa o número de canais de fusão distintos para obter cada carga. Eles aparecem no formalismo
geral que usa categorias tensoriais unimodulares [38,39], porém que não aparecem em nenhum modelo
físico conhecido[33,34].
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Os estados de um sistema são, portanto, representados por processos que o levam
de uma configuração de partículas e cargas no passado longínquo (configuração do sistema
no limite assintótico t→ −∞), para a configuração atual. Na verdade, podemos descrever
todos os estados do sistema a partir dos gerados pela composição de processos de fissão
simples. Estes são definidos como estados cuja configuração atual possui duas partículas
de carga a e b, e cuja configuração de passado longíquo possui uma partícula de carga c,
tal que c ∈ {a × b}, onde {a × b} é o conjunto de valores de carga total possíveis para
a fusão de a com b. Representaremos esses processos pelo conjunto de símbolos a → bc.
Os espaços de Hilbert associados são chamados espaços de fissão. A partir das regras de
fusão não-triviais para o modelo Fib (eq.3.1), obtemos os seguintes processos de fissão
simples

1→ ττ : 7→ |1→ ττ〉 ,

τ → ττ : 7→ |τ → ττ〉 ,
(3.3)

onde mostramos explicitamente os estados associados aos processos possíveis. O espaço de
estados gerado pelo processo 1→ ττ , é representado por V 1τ

τ . Como todos esses processos
envolvem cargas distintas no passado longíquo, podemos assumir que os estados associados
são ortonormais entre si.

Com os estados referentes a esses processos podemos construir qualquer estado
com um número fixo de partículas, inclusive estados sobre os quais temos conhecimento
parcial do passado. No modelo Ising, tome um estado do sistema criado a partir da fissão
simples de uma partícula com carga desconhecida gerando duas partículas com cargas
σ no presente. Ambos os estados, |1→ σσ〉 e |φ→ σσ〉, representam fissões possíveis.
Então, o estado mais geral possível com duas cargas σ é

|ψσσ〉 = aσσ1 |1→ σσ〉+ aσσφ |φ→ σσ〉 , (3.4)

onde aσσ1 e aσσφ são as amplitudes associadas a cada processo. Esse poderia ser o fim da
história. Porém, sabemos que as únicas informações relevantes da teoria têm caráter algé-
brico ou topológico. Isso significa que deve existir uma forma de calcular as probabilidades
de ocorrência de cada processo utilizando apenas as regras de acoplamento e informações
sobre a topologia do sistema.

Vamos assumir que, nesse caso, a forma com que a topologia contribui para esse
cálculo é determinada pelos aspectos algébricos (ou vice-versa)3. Com isso podemos, de
maneira heurística, afirmar que as regras de fissão devem ser suficientes para determinar
essas probabilidades. Como essas grandezas são números reais, nada mais tentador do que
supor a existência de uma representação unidimensional real das regras de fusão. Assim,

3 Essas probabilidade são, na verdade, determinadas a partir da estrutura dos valores esperados de
loops de Wilson para as configurações de vácuo [32].
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vamos associar para cada carga no modelo Ising um número real através de uma função
πd : i ∈ {1, φ, σ} 7→ di ∈ R. Temos que essa função deve satisfazer às propriedades

πd(a+ b) = πd(a) + πd(b),

πd(a× b) = πd(a).πd(b),
(3.5)

para preservar as estrutura de álgebra das regras de fusão. Assim obtemos, por exemplo,
a partir da regra de fusão σ × σ = 1 + φ uma equação para constantes reais dada por

dσ.dσ = d1 + dφ. (3.6)

Podemos supor que essas probabilidades sejam uma função real da forma f(d1, dσ). Im-
pondo que as probabilidades relativas aos processos 1 → σσ e φ → σσ, dadas por
p(1 → σσ) e p(φ → σσ), obedeçam às considerações anteriores e à relação de norma-
lização

p(1→ σσ) + p(φ→ σσ) = 1, (3.7)

temos que as escolhas mais simples são dadas por

p(1→ σσ) =
d1

d2
σ

,

p(φ→ σσ) =
dφ
d2
σ

,

(3.8)

onde os valores das constantes d1 e dφ são determinadas pelas outras regras de fusão da
teoria. Chamamo-las de dimensões quânticas, e vamos discutir melhor suas propriedades
mais à frente. Assim, o estado mais geral possível para o sistema seria, em princípio

|ψσσ〉 =

√
d1

d2
σ

|1→ σσ〉+

√
dφ
d2
σ

eiθ |φ→ σσ〉 , (3.9)

onde θ é uma fase arbitrária. Mas, novamente, precisamos considerar outros detalhes.
Como a carga topológica define setores de superseleção, devemos ter que, para qualquer
observável A, 〈φ→ σσ|A |1→ σσ〉 = 0. Como discutimos, isso significa que para uma su-
perposição de estados em setores diferentes como, por exemplo, |ψσσ〉, nenhum observável
consegue distinguir valores da fase θ, logo, só temos um estado possível para o sistema,
dado por

|ψσσ〉 =

√
d1

d2
σ

|1→ σσ〉+

√
dφ
d2
σ

|φ→ σσ〉 , (3.10)
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que é na verdade, um estado misto, ou seja, um estado que representa uma mistura
estatística de estados puros. Podemos ver isso notando que para um observável qualquer

〈ψσσ|A |ψσσ〉 =

=

(√
d1

d2
σ

〈1→ σσ|+

√
dφ
d2
σ

e−iθ 〈φ→ σσ|

)
A

(√
d1

d2
σ

|1→ σσ〉+

√
dφ
d2
σ

eiθ |φ→ σσ〉

)
=

=

√
d1

d2
σ

〈1→ σσ|A |1→ σσ〉+

√
dφ
d2
σ

〈φ→ σσ|A |φ→ σσ〉 =

= tr

{
A

{
dφ
d2
σ

|1→ σσ〉〈1→ σσ|+ d1

d2
σ

|φ→ σσ〉〈φ→ σσ|
}}

=

= tr{Aρσσ},
(3.11)

onde ρσσ é a matrix de densidade associada à esse estado [30].

Devido à impureza desse tipo de estado, estaremos interessados em descrever ape-
nas aqueles em que o sistema esteve numa configuração com uma partícula de carga
conhecida, e está numa configuração com várias partículas de cargas também conhecidas.
Como um exemplo, considere o espaço de estados de um sistema em Fib numa configu-
ração com três particulas de carga τ cuja configuração inicial era uma única partícula
de carga τ . Como feito anteriormente, esses estados são representados pelos processos de
fissão que conectam a configuração no passado com a do presente. Nesse caso temos 4
processos, eles são dados por pelas expressões

τ → 1τ → (ττ)τ,

τ → ττ → (ττ)τ,

τ → τ1→ τ(ττ),

τ → ττ → τ(ττ),

(3.12)

onde os parênteses indicam qual da partículas anteriores decaiu no próximo par. Vamos
definir que os dois primeiros processos correspondem, repectivamente, aos estados

|τ → 1τ → (ττ)τ〉 = |1→ ττ〉 ⊗ |τ → 1τ〉 ,

|τ → ττ → (ττ)τ〉 = |τ → ττ〉 ⊗ |τ → ττ〉 ,
(3.13)

onde o símbolo ⊗ indica produto tensorial e a ordem dos fatores é o inverso da ordem do
processo.O produto tensorial nos diz em que instantes cada processo ocorreu, assim, no
primeiro estado temos a descrição de uma configuração no presente, com uma configuração
intermediária entre ela e o passado. Os outros dois processos são idênticos aos primeiros,
exceto pela ordem da formação dos pares. Para o primeiro par de processos, o espaço de
Hilbert dos estados é dado por

⊕
a V

ττ
a ⊗ V aτ

τ , com V bc
a = Span{keta→ bc}, a ∈ {1, τ}

e com ⊕ a soma direta de espaços vetoriais. Já para o segundo par, fazendo a mesma



3.1. Os Modelos de Anyons de Fibonacci e Ising 29

construção obtemos o espaço,
⊕

b V
τb
τ ⊗ V ττ

b , com b ∈ {1, τ}. Se calcularmos a fusão de
três partículas, obtemos

(τ × τ)× τ = (1 + τ)× τ = (1× τ + τ × τ) = 1 + 2τ. (3.14)

O número 2 multiplicando a carga τ possui um significado interessante, note que se ima-
ginarmos a conta anterior como o resultado da carga de duas fusões seguidas, esse número
mede a quantidade de processos de fissão cuja carga inicial é τ , e cuja ordem temporal de-
las é fixa. Ou seja, esse número diz que dim(

⊕
a V

ττ
a ⊗V aτ

τ ) = 2, e dim(
⊕

b V
τb
τ ⊗V ττ

b ) = 2,
como poderíamos deduzir pela forma desses espaços. Assim não importa a ordem em que
as cargas são acopladas durante os processos, a dimensão do espaço de Hilbert associado a
uma ordem temporal fixa sempre pode ser calculada olhando os coeficientes multiplicando
as cargas no resultado da fusão de várias cargas. Como esses espaços de Hilbert possuem a
mesma dimensão, podemos assumir que exista um isomorfismo entre eles. Assim, definire-
mos o espaço de estados dessa configuração como V τττ

τ =
⊕

a V
ττ
a ⊗V aτ

τ '
⊕

b V
τb
τ ⊗V ττ

b ,
onde o símbolo ' indica um isomorfismo.

Vamos definir que para construir o espaço de Hilbert de qualquer configuração do
sistema da forma V a1,...,an

c , devemos realizar a decomposição dada por

V a1,...,an
c =

⊕
b1,...,bn−2

V a1a2
b1
⊗ V b1a3

b2
⊗ ...⊗ V bn−2an

c . (3.15)

Por exemplo, vamos analisar como decompor o espaço de Hilbert V σ4

1 em Ising. Primeiro
considere o produto de 4 cópias de σ na álgebra de fusão. Temos que

σ4 = (1 + φ)(σ2) = (2σ)σ = 2(1 + φ) = 2.1 + 2.φ, (3.16)

o que indica, pela discussão anterior, que a dimensão de V σ4

1 é 2. Daí precisamos procurar
dois processos distintos de decaimento de um 1 em 4 σ, que possuam a mesma ordem
temporal de decaimento. Uma escolha é dada pelas expressões

1→ σσ → (φσ)σ → ((σσ)σ)σ

1→ σσ → (1σ)σ → ((σσ)σ)σ.
(3.17)

Agora podemos usar a expressão do processo para construir os produtos tensoriais. O
primeiro deles é dado por V σσ

1 ⊗ V 1σ
σ ⊗ V σσ

1 e o outro por V σσ
φ ⊗ V φσ

σ ⊗ V σσ
1 , portanto a

decomposição é

V σ4

1 = (V σσ
1 ⊗ V 1σ

σ ⊗ V σσ
1 )⊕ (V σσ

φ ⊗ V φσ
σ ⊗ V σσ

1 ), (3.18)

com vetores da forma

|ψ〉 = a1 |1→ σσ;σ → 1σ; 1→ σσ〉+ a2 |φ→ σσ;σ → φσ; 1→ σσ〉 . (3.19)
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3.2 Computação Quântica Topológica

Agora que sabemos descrever os estados dos modelos Fib e Ising, podemos co-
meçar a discutir sobre como fazer computação quântica com esses sistemas. De início,
precisamos admitir que alguns detalhes importantes foram deixados de lado na discussão
anterior. O primeiro, e mais importante deles, foi ignorar como manter a robustez do
sistema e, ao mesmo tempo, induzir excitações que o perturbam. Para entendermos como
isso pode ser feito precisamos definir um pouco mais fisicamente as operações de criação
e destruição de anyons.

Considere que um sistema em uma fase topológica está em seu estado fundamen-
tal. Isso significa que se mantivermos uma temperatura muito menor que o gap de energia
(em unidades de kB), o mesmo continua no estado fundamental, a menos que o perturbe-
mos. Imagine que possamos controlar a intensidade e a posição de um número finito de
potenciais localizados em regiões pequenas do espaço. Se o sistema, estando no vácuo, for
perturbado por um desses potenciais ele responderá blindando-os, formando excitações
elementares na região de interação [32]. Dessa maneira, o estado do sistema perturbado se
torna o novo estado fundamental e podemos ao mesmo tempo criar e destruir excitações
elementares.

Assumindo esse nível de controle, e também que somos capazes de fazer medidas
locais de carga topológica, devemos obrigar que o nosso modelo tenha pelo menos algum
espaço de estados cuja dimensão cresça exponencialmente com o número de partículas.
Para isso basta analisar as dimensões quânticas de cada partícula do modelo. Por exemplo,
vamos calcular todos os produtos de fusão de n partículas para o modelo Fib. Como só
existe uma partícula além do vácuo basta calcular o valor de τn. Obtêm-se por indução

τn = F (n− 1)1 + F (n)τ, (3.20)

onde F (n) é o n-ésimo termo da sequência de Fibonacci. Porém temos que, assintotica-
mente, F (n− 1) ≈ ϕn, ou seja, para n→∞, dim(V τn

1 ) ≈ dnτ , onde ϕ é a razão áurea. De
fato isso se verifica para qualquer modelo. Como para cargas abelianas temos que da = 1
4 , um modelo de anyons deve ter pelo menos uma carga não-abeliana para ser útil em
computação quântica.

Eventualmente, a dimensão dos espaços de estado não cresce em potências de
dois, o que seria necessário para formar estados de n qbits. O que se faz nesses casos é
tomar espaços de várias partículas com dimensão maior e restringir a classe de estados
computacionais, restringindo também as transformações que podem ser feitas sobre eles.
No caso de Ising, dim(V σ2n

1 ) ≈ d2n
σ = 2n e esse problema não acontece.

4 Para provar isso basta notar que o acoplamento com uma carga abeliana apenas permuta o conjunto
de cargas, portanto eventualmente obtemos dNa = da, para algum expoente N . Essa identidade só é
satisfeita em R se da = 1.
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Agora que sabemos como escolher os estados computacionais, precisamos entender
como prepará-los. Imagine que queiramos preparar o estado |1→ σσ;σ → 1σ; 1→ σσ〉,
do espaço V σ4

1 . Para isso precisamos executar fisicamente o processo

1→ σσ → (1σ)σ → ((σσ)σ)σ. (3.21)

Podemos criar os quatro anyons com potenciais ajustáveis e medir o valor da carga de
cada um individualmente. Como o valor da carga que pode aparecer em cada anyon não é
uma variável determinística, existe uma probablidade não-nula de encontrar qualquer um
dos dois estados possíveis. Se encontrarmos o estado desejado o processo de preparação
termina. Caso contrário precisamos aplicar operações para obter o estado desejado.

Existem duas classes de operações não-locais que são implementáveis, e elas podem
ser descritas da seguinte maneira. A transformação R, atua nos espaços do tipo V ab

c , da
forma

|c→ ba〉 = Rab
c |c→ ab〉 . (3.22)

Enquanto que a transformação F , atua nos espaços do tipo V abc
d , da forma

|d→ af〉 |f → bc〉 = [F abc
d ]fe |e→ ab〉 |d→ ec〉 . (3.23)

A operação R pode ser entendida como o gerador das representações do grupo de trança-
mento nos espaços V ab

c . Enquanto que a operação F nada mais é que uma mudança entre
as bases representadas por processos possíveis, onde não mudamos a ordem espacial das
partículas abc, e portanto não mudamos a ordem do produto tensorial. Ela também pode
ser entendida como consequência da associatividade da álgebra de fusão [33]. Essas ope-
rações precisam satisfazer regras de consistência com a álgebra de fusão, e com a maneira
que os espaços de fissão são construídos. Essas regras são dadas pelas equações

[F fcd
e ]gl[F

abl
e ]fk =

∑
h

[F abc
g ]fh[F

ahd
e ]gk[F

bcd
k ]hl

[Rca
e ][F acb

d ]eg[R
cb
g ] =

∑
f

[F cab
d ]ef [R

cf
d ][F abc

d ]fg,
(3.24)

chamadas de equações do hexágono e do pentágono.

Obter a forma desses operadores para um modelo de anyons qualquer através da
solução desse sistema de equações não é uma tarefa nem um pouco simples, até mesmo
computacionalmente, visto que elas são não-lineares e acopladas. As técnicas computa-
cionais mais comuns envolvem o uso de uma simetria de calibre que aparece por causa
da escolha de base feita para esses estados e de ferramentas vindas da álgebra abstrata.
Toda essa discussão pode ser encontrada em [40], nele podemos encontrar também tabelas
desses operadores para vários modelos de anyons.

Outra maneira de achar esses operadores é utilizando invariantes de nós e laços em
três dimensões, construídos a partir representações irredutíveis do grupo quântico SUq(N).
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Essa abordagem, apesar de menos exigente do ponto de vista computacional, é muito mais
técnica e envolve discussões que fugiriam muito do escopo deste trabalho, portanto vamos
apenas indicar o leitor para a literatura relevante [41] e exibir os operadores para cada
modelo.

Para o modelo de Fibonacci temos

R =

[
Rττ

1 0

0 Rττ
τ

]
=

[
e

4πi
5 0

0 e
−3πi

5

]
, (3.25)

onde o espaço de representação escolhido foi V ττ
1 ⊕ V ττ

τ com as outras matrizes sendo
triviais. Enquanto que a única matriz F relevante é dada por

F τττ
τ =

[
[F τττ
τ ]11 [F τττ

τ ]1τ

[F τττ
τ ]τ1 [F τττ

τ ]ττ

]
=

[
ϕ−1 φ−

1
2

ϕ−
1
2 ϕ−1

]
, (3.26)

onde ϕ é a razão aurea.

Enquanto que, para o modelo de Ising

Rφφ
1 =− 1

Rσφ
σ =e−i

π
2

Rσσ
1 = e−i

π
8 Rσσ

φ = ei
3π
8 ,

(3.27)

e as matrizes F relevantes sendo

F σσσ
σ =

[
[F σσσ
σ ]11 [F σσσ

σ ]1φ

[F σσσ
σ ]φ1 [F σσσ

σ ]φφ

]
=

[
1√
2

1√
2

1√
2
− 1√

2

]
,

[F σφσ
φ ]σσ = [F φσφ

σ ]σσ = −1.

(3.28)

Com essas operações podemos construir representações de qualquer gerador do
grupo de trançamento atuando nos espaços de fissão de vários anyons. Por exemplo,
vamos construir a representação Bσ2 do gerador σ2 (que troca de posição o segundo com o
terceiro índice) do grupo de trançamento, atuando nos estados do espaço V σσσσ

1 . Primeiro
aplicamos a transformação F σσσ

σ trocando a ordem temporal dos processos de fissão, ou
seja

F σσσ
σ :

⊕
c1

V σσ
c1
⊗ V c1σ

σ ⊗ V σσ
1 →

⊕
c2

V σc2
σ ⊗ V σσ

c2
⊗ V σσ

1 , (3.29)

o que nos permite aplicar a operação R sobre o espaço V σσ
c2

, efetuando o trançamento.
Agora basta escrever o vetor na base original, aplicando a inversa de F σσσ

σ . Ou seja, as
operações F e R, são fatores da forma diagonal das representações dos geradores do grupo
de trançamento que atuam nos espaços de fissão.

Dessa maneira, para preparar um estado específico devemos ser capazes de gerá-lo
através da aplicação de um trançamento. O conjunto de estados preparáveis depende das
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propriedades da representação do grupo feita pelo modelo particular. Assim temos todos
os ingredientes para definir um modelo computacional com anyons. Em suma: podemos
preparar estados computacionais criando anyons a partir do vácuo, realizando trança-
mentos e fazendo medidas locais da carga de cada anyon individual; podemos simular
um conjunto específico de portas lógicas para cada tipo de sistema de anyons através
de trançamentos; e podemos realizar medidas aproximando anyons aos pares para fazer
medidas de carga coletivas. Sabe-se que isso é o suficiente para fazer computação quântica
universal com o modelo de Fibonacci, porém não com o modelo de Ising, foco do nosso
próximo capítulo.
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4 Computação com Anyons de Ising

Nesse capítulo vamos mostrar como codificar qbits no modelo anyonico de Ising.
Analisando o conjunto de portas lógicas implementáveis para um, ou mais qbits, podemos
mostrar uma discrepância entre ele e o grupo de portas de Clifford, que também vamos
discutir neste capítulo.

4.1 Descrição do modelo de anyons de Ising

Vimos como podemos descrever um modelo computacional utilizando os espaços
de fissão de um modelo de anyons que satisfaça certas propriedades. Vamos agora aplicar
essas construções para o modelo de Ising.

4.1.1 Formalismo gráfico

A fim de facilitar a interpretação de certos cálculos vamos representar os processos
de criação de pares de anyons através de um diagrama chamado de grafo direcionado, que
consiste em um conjunto de vértices ligados por um conjunto de setas. Por exemplo, veja
o grafo abaixo:

v1 v2

v3

, (4.1)

note que todas as setas partem do vértice v3. Sempre que o número de setas que parte
de um vértice for maior que o número de setas que entram, o nomearemos de vértice de
fissão, caso contrário chamaremos de vértice de fusão. Vértices conectados por n setas
são ditos n-valentes, ou polivalentes. Se o vértice só for conectado por uma seta ele é dito
simples, ou monovalente.

Um grafo pode ser sempre decomposto em um conjunto de subgrafos, que são
subconjuntos de vértices ligados entre si. Por exemplo, podemos decompor o grafo

v1 v2 v3 v4

v6

v5

v7

, (4.2)

em um conjunto de subgrafos, cujos elementos são grafos de três vértices, onde um é
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bivalente e os outros são simples:
v1 v2

v5

,

v5 v3

v6

,

v6 v4

v7

 . (4.3)

Estritamente falando, a decomposição (4.3) do grafo (4.2) é apenas uma de muitas, porém
algumas decomposições têm uma importância especial para nós. Essas decomposições são
ditas canônicas, definidas mais precisamente pelas condições:

1. Apenas um vértice pode ser compartilhado por cada par de sub-grafos,

2. A valência desses vértices compartilhados é sempre igual a 3.

Chamamos esse tipo de vértice de vértice complementar. Vamos nos restringir aos grafos
para os quais essas decomposições são possíveis, ou seja, grafos cuja maior valência possível
para um vértice é 3.

Dizemos que um subgrafo é elementar se ele possui apenas três vértices, um biva-
lente e dois simples, caso contrário ele é dito composto. Uma decomposição canônica é dita
redutível se existir pelo menos um subgrafo composto, caso contrário ela é dita irredutível.
O exemplo abaixo é de uma decomposição canônica redutível do grafo da equação (4.2).

v1 v2

v5

,

v5 v3 v4

v6

v7


. (4.4)

Podemos representar processos de fissão sistematicamente se definirmos uma ope-
ração que nos permita compor grafos representativos a partir de outros. Considere dois
grafos G1 e G2, e a ∈ G1, G2 um vértice. Definimos o grafo G = G1

∏
aG2 como o grafo que

possui uma decomposição canônica na forma {G1;G2}, onde o vértice a é complementar.
Por exemplo,

Se G1 =

a4 a5

a2

, e G2 =

a2 a3

a1

⇒ G1

∏
a2

G2 =

a4 a5 a3

a2

a1

.

Se G1 =

b4 b5

b3

, e G2 =

b2 b3

b1

⇒ G1

∏
b3

G2 =

b2 b4 b5

b3

b1

.

(4.5)
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Note que pela imposição de canonicidade, o vértice a é trivalente em G, e portanto se é
simples em G1, é conectado . Além disso, como a ordem dos elementos de um conjunto não
é importante, a composição é uma operação comutativa. Vamos chamar de G, o conjunto
de grafos que podem ser gerados por composição de grafos elementares. Dois elementos
de G são ditos equivalentes, se têm pelo menos uma decomposição canônica igual. Sejam
G1, G2, G3 ∈ G com a ∈ G1, G2, e b ∈ G2, G3 vértices complementares aos respectivos
pares. Então

(G1

∏
a

G2)
∏
b

G3 = G1

∏
a

(G2

∏
b

G3). (4.6)

Isso é verdade pois, seja F1 = (G1

∏
aG2)

∏
bG3 e F2 = G1

∏
a(G2

∏
bG3). Podemos

decompor F1 em {G1

∏
aG2, G3} e G1

∏
aG2 em {G1, G2}, logo podemos decompor F1 em

{G1, G2, G3}, com a complementar ao par {G1, G2} e b complementar ao par {G2, G3},
e a mesma decomposiçao pode ser feita para F2. Assim provamos que a operação de
composição é comutativa e associativa em G.

Seja feita a seguinte associação

(c→ ab) 7→ Gab
c =

a b

c

, (4.7)

chamaremos de GIsing, o conjunto dos elementos de G cujos vértices dos grafos elementares
são compatíveis com os processos de fissão do modelo de Ising, assim podemos representar
de forma sistemática qualquer processo de fissão usando a operação de composição de
grafos. Por exemplo, o processo

1→ σσ → (1σ)σ → ((σσ)σ) (4.8)

é representado pelo diagrama

G
((σσ)σ)σ
1 = Gσσ

1

∏
1

G1σ
σ

∏
σ

Gσσ
1 =

σ σ σ σ

σ

1

1

(4.9)

A principal motivação para introduzir essa estrutura operacional sobre os grafos é
que agora podemos definir uma correspondência entre a decomposição canônica dos espa-
ços de fissão V a1...an

z em produtos dos espaços V ab
c , com a representação de um grafo como

a composição de subgrafos dos processos associados. Mais explicitamente, se definirmos

V ab
c 7→ Gab

c

V ab
e ⊗ V ec

d 7→ Gab
e

∏
e

Gec
d ,

(4.10)
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onde e pode ou não assumir mais de um valor, seremos capazes de associar de forma única
um grafo para cada espaço de fissão. Isso é verdade pois se dois grafos forem associados
para um espaço de fissão, usando a primeira linha podemos argumentar que eles precisam
necessariamente ter a mesma decomposição canônica, e por isso são iguais. Podemos, a
partir dessa correspondência, estender a ação do operador F para uma função entre grafos
F ′ da seguinte maneira. Se

[F a1a2a3
a4

]b2b1 : (V a1a2
b1
⊗ V b1a3

a4
) 7→ (V a1b2

a4
⊗ V a2a3

b2
), então

[F ′a1a2a3a4
]b2b1 :

a1 a2 a3

b1

a4

7→

a1 a2 a3

b2

a4

(4.11)

Para representar a transformação R, precisamos dar uma interpretação física para
os grafos dos processos. Podemos entendê-los como classes de equivalência de linhas de
mundo de anyons, onde as cargas mais acima representam o sistema no tempo presente, e
a ordem de fusão define a direção do tempo. Assim sendo, os grafos precisam ser conside-
rados como conjuntos de setas e vértices em três dimensões, e portanto podemos definir,
a partir do grafo Gab

c , o grafo

Gāb̄
c =

ab

c

, (4.12)

que usamos para fazer a correspondência,

Rab
c : V ab

c 7→ V ba
c

R′abc : Gab
c =

a b

c

7→ Gāb̄
c =

ab

c

. (4.13)

Note que se fizermos Rab
c

2 temos um isomorfismo entre V ab
c e si mesmo, isso implica

que os diagramas

Gab
c =

a b

c

, e G¯̄a¯̄b
c =

ba

c

, (4.14)

são relacionados. Porém como Rab
c é uma representação do grupo de trançamento, [Rab

c ]2 6=
1̂ e portanto os diagramas não podem ser considerados iguais. Agora vamos combinar toda
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essa descrição para demonstrar como calcular o que vamos chamar de protogeradores
do grupo de trançamento. Seja um grafo G ∈ G, que possua um subgrafo da forma
Ga1a2
b1

∏
b1
Gb1a3
a4

. Definimos o protogerador [B
(a1a2)a3
a4 ]b2b1 pela transformação

[B′(a1a2)a3
a4

]b2b1 : Ga1a2
b1

∏
b1

Gb1a3
a4

=

a1 a2 a3

b1

a4

7→ Gā2ā1
b2

∏
b2

Gb2a3
a4

=

a1 a2 a3

a4

b2

,

(4.15)
e o protogerador [B

a1(a2a3)
a4 ]b2b1 por

[B′a1(a2a3)
a4

]b2b1 : Ga1a2
b1

∏
b1

Gb1a3
a4

=

a1 a2 a3

b1

a4

7→ Ga1ā2
b2

∏
b2

Gb2ā3
a4

=

a1

a4

b2

a3 a2

.

(4.16)
Também podemos escrever o protogerador [Ba1a2a3

a4
]b2b1 como uma sucessão de transfor-

mações realizadas por

[F ′a1a2a3a4
]c1b1 :

a1 a2 a2

b1

a4

7→
a1 a2 a3

c1

a4

⇒

⇒ R′a2a3c1
:

a1 a2 a3

c1

a4

7→

a1 a3 a2

c1

a4

⇒

⇒ [F ′
a1a2a3
a4

]−1
b2c1

:

a1 a3 a2

c1

a4

7→

a1

a4

b2

a3 a2

,

(4.17)

ou seja, [Ba1a2a3
a4

]b2b1 = [F ′a1a2a3a4
]−1
b2c1

[R′a2a3c1
][F ′a1a2a3a4

]c1b1 . Assim completamos a descrição do
formalismo de diagramas para modelos de anyons, que vamos utilizar para descrever as
portas lógicas possíveis.

4.1.2 Codificações e portas lógicas

Para descobrir quais espaços são capazes de simular um, ou mais qbits precisamos
calcular todas as fusões possíveis. Isso pode ser feito por indução sobre aplicações suces-
sívas das regras de fusão. Como a álgebra de fusão é associativa e comutativa, os únicos
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produtos relevantes são dados por

φ2k = 1, φ2k+1 = φ,

σ2k = 2k−1(1 + φ), σ2k+1 = 2kσ,

φkσ = σ, onde k ∈ N.

(4.18)

Dessa forma, vemos que os espaços V σ2k

1 , e V σ2k+1

σ são candidatos naturais para construir
qbits. Porém, temos que os espaços V φnσ2k

1 , com n fixo, também representam qbits. As
diferentes escolhas de espaço de fusão configuram diferentes codificações dos qbits. No
caso dos espaços V φnσ2k

1 , os anyons φ não alteram o número de estados, e portanto servem
apenas como geradores de outras classes possíveis de portas, porém como φ é abeliana
qualquer porta que atue sobre espaços do tipo V φσ

σ ou V φσσ
i é trivial, e portanto essas

codificações apenas aumentam o número de anyons por qubit.

A codificação que usa os espaços V σ2k+1

σ envolve a descrição de subsistemas de
anyons, pois como definimos no capítulo anterior, o sistema é inicializado a partir do
vácuo, e não de uma carga específica. Portanto nosso interesse será focado somente na
codificação pelos espaços V σ2k

1 . Os espaços de fissão V σ4

1 ,V σ6

1 e V σ8

1 representam então,
respectivamente, os estados de 1,2 e 3 qbits. Para vermos isso melhor tomemos a forma
dos grafos das decomposições canônicas desses espaços

Gσ4

1 = Gσσ
i1

∏
i1

Gi1σ
σ

∏
σ

Gσσ
1 ,

Gσ6

1 = Gσσ
i1

∏
i1

Gi1σ
σ

∏
σ

Gσσ
i2

∏
i2

Gi2σ
σ

∏
σ

Gσσ
1 ,

Gσ8

1 = Gσσ
i1

∏
i1

Gi1σ
σ

∏
σ

Gσσ
i2

∏
i2

Gi2σ
σ

∏
σ

Gσσ
i3

∏
i3

Gi3σ
σ

∏
σ

Gσσ
1 ,

(4.19)

onde os índices i1,i2 e i3 assumem valores de carga no conjunto {1, φ}. Um estado da base
computacional é nomeado pela sequência de valores dos índices i correspondentes, ou seja

i 7→ |i〉 = |i→ σσ〉 |σ → iσ〉 . (4.20)

Para calcular as portas lógicas associadas aos trançamentos definidos sobre os grafos,
vamos utilizar a decomposição de cada G em pares de composições de grafos elementares.
Por exemplo, para Gσ4

1 temos a decomposição

{Gσσ
i1

∏
i1

Gi1σ
σ , Gi1σ

σ

∏
σ

Gσσ
1 }, (4.21)

daí para cada uma delas vamos determinar os protogeradores e depois ver quais possuem
vértices simples, determinando os geradores. Prossigamos com o exemplo, os protogera-
dores de Gσσ

i1

∏
i1
Gi1σ
σ são [B

(σσ)σ
σ ]i′1i1 e [B

σ(σσ)
σ ]i′1i1 . Como o primeiro par compartilha um

vértice trivalente, temos que i′1 = i1 e portanto [B
(σσ)σ
σ ]i′1i1 = Rσσ

i1
, como Rσσ

1 = e−i
π
8
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Rσσ
1 = e3π

8 é representado como a matriz na base {|i1〉 |1→ σσ〉} com i1 = {1, φ}, dada
por

[B(σσ)σ
σ ]i′1i1 =

[
e−

iπ
8 0

0 e3 iπ
8

]
, (4.22)

Como os vértices trançados são simples temos que o protogerador é um gerador verdadeiro
que vamos chamar de ρ4(σ1), uma representação do gerador σ1 do grupo de trançamento
de 4 fios. Como os estados físicos são definidos a menos de uma fase global, podemos
escrever

ρ(σ1) =

[
e−

iπ
4 0

0 e
iπ
4

]
, (4.23)

e por causa dessa liberdade dizemos que a função de representação ρ4 : B4 7→ V σ4

1 é
projetiva. O segundo protogerador é dado pela expressão [F−1σσσ

σ ]i′′1i′1 [R
σσ
i′1

][F σσσ
σ ]i′1i1 ,

relembrando que

[F σσσ
σ ]11 =

1√
2
, [F σσσ

σ ]1φ =
1√
2
,

[F σσσ
σ ]φ1 =

1√
2
, [F σσσ

σ ]φφ = − 1√
2
,

(4.24)

obtemos a matriz

[Bσ(σσ)
σ ]i′1i1 =

1√
2

[
1 −i
−i 1

]
. (4.25)

Novamente, o protogerador é um gerador, portanto ρ(σ2) = [B
σ(σσ)
σ ]i′1i1 . Agora o próximo

termo da decomposição,Gi1σ
σ

∏
σ G

σσ
1 , nos dá B(i1σ)σ

1 e Bi1(σσ)
1 . Como um dos índices do pri-

meiro protogerador é trivalente ele não gera uma representação. Portanto, apenas o opera-
dor Bi1(σσ)

1 gera uma representação, obedecendo à expressão [F−1i1σσ
i1

]σi1 [R
σσ
i1

][F i1σσ
1 ]i1σ.Os

símbolos F nesse caso são triviais, obtemos que ρ4(σ3) = Rσσ
1 = ρ4(σ1). Daí obtemos que

o conjunto de geradores de trançamento {ρ4
σ1
, ρ4

σ2
, ρ4

σ3
} geram portas lógicas não-triviais

nos estados de fissão.

Vamos fazer o mesmo com os casos V σ6

1 , e V σ8

1 . As decomposições utilizadas são

{Gσσ
i1

∏
i1

Gi1σ
σ , Gi1σ

σ

∏
σ

Gσσ
i2
, Gσσ

i2

∏
i2

Gi2σ
σ , Gi2σ

σ

∏
σ

Gσσ
1 },

{Gσσ
i1

∏
i1

Gi1σ
σ , Gi1σ

σ

∏
σ

Gσσ
i2
, Gσσ

i2

∏
i2

Gi2σ
σ , Gi2σ

σ

∏
σ

Gσσ
i3
, Gσσ

i3

∏
i3

Gi3σ
σ , Gi3σ

σ

∏
σ

Gσσ
1 },

(4.26)

Note que alguns elementos são idênticos ao caso anterior, exceto por uma mudança no
nome do índice. Os geradores correspondentes são idênticos ao caso anterior, porém atu-
ando em cada índice separadamente. Vamos começar listando as portas para o caso V σ6

1 ,
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e depois explicando as suas formas

ρ6(σ1) = ρ4(σ1)⊗ 1̂,

ρ6(σ2) = ρ4(σ2)⊗ 1̂,

ρ6(σ3) = K12,

ρ6(σ4) = 1̂⊗ ρ4(σ2),

ρ6(σ5) = 1̂⊗ ρ4(σ1).

(4.27)

A base computacional é dada pelos estados {|i1〉 |i2〉 |1→ σσ〉}, tais que i1, i2 ∈ {1, φ}.
Os protogeradores do sub-grafo Gσσ

i1

∏
i1
Gi1σ
σ são dados por [B

(σσ)σ
σ ]i′1i1 e [B

σ(σσ)
σ ]i′1i1 e

dependem apenas do índice i1, portanto só atuam sobre o subsistema |i1〉 . Analogamente,
os protogeradores associados aos elementos, Gσσ

i2

∏
i2
Gi2σ
σ , e Gi2σ

σ

∏
σ G

σσ
1 geram portas que

só atuam na parte do índice i2, do produto tensorial, porém só o protogerador [B
σ(σσ)
σ ]i′2i2 ,

dá origem à um trançamento no grafo Gσσ
i2

∏
i2
Gi2σ
σ . O outro trançamento vem do grafo

Gi2σ
σ

∏
σ G

σσ
1 , com protogerador Bi2(σσ)

1 . Vamos por fim, analisar o grafo Gi1σ
σ

∏
σ G

σσ
i2
,

devido ao aparecimento dos dois índices já podemos esperar que esse trançamento gere
portas não-triviais de 2 qbits. O vértice i1 não é simples, o único protogerador que importa
é dado por

[B
′i1(σσ)
i2

]σσ :

i1 σ σ

σ

i2

7→

i1

i2

σ

σ σ

. (4.28)

Porém, a matriz F que realiza a troca de vértice é da seguinte forma

[F ′i1σσi2
]i3i2 :

i1 σ σ

σ

i2

7→

i1 σ σ

i3

i2

, (4.29)

onde i3× i1 = i2, como o conjunto de cargas assumidas pelos índices são autoduais temos
que podemos escrever i3 = i1 × i2. Como os símbolos F i1σσ

i2
são triviais, temos que o

protogerador é determinado pela transformação Rσσ
i1×i2 . Assim, obtemos a matriz

[B
′i1(σσ)
i2

]σσ = K12 =


1 0 0 0

0 i 0 0

0 0 i 0

0 0 0 1

 , (4.30)

que não pode ser escrita como um produto tensorial de unitários de 1 qubit.
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A mesma estrutura de portas aparece para as decomposições do grafo de estados
de 3 qbits, porém observamos algo curioso olhando para a lista abaixo:

ρ8(σ1) = ρ4(σ1)⊗ 1̂⊗ 1̂

ρ8(σ2) = ρ4(σ2)⊗ 1̂⊗ 1̂

ρ8(σ3) = K12 ⊗ 1̂

ρ8(σ4) = 1̂⊗ ρ4(σ2)⊗ 1̂

ρ8(σ5) = 1̂⊗K23

ρ8(σ6) = 1̂⊗ 1̂⊗ ρ4(σ2)

ρ8(σ7) = 1̂⊗ 1̂⊗ ρ4(σ1),

(4.31)

note que as portas geradas por trançamento no segundo qubit não incluem ρ4(σ1), o
que veremos mais tarde ter profundas implicações no poder computacional do modelo de
Ising. Para n qbits, esse fenômeno se mantém, e isso causa diferenças fundamentais entre
o modelo de Ising e outros modelos de computação com um conjunto de portas similar.

4.2 O poder computacional do modelo de Ising

Agora vamos discutir como definir o poder computacional do modelo de Ising,
mostrando que ele é classicamente simulável através da comparação com um computador
quântico que realiza as chamadas portas de Clifford.

4.2.1 Esfera de Bloch, grupo de Pauli e grupo de Clifford

Para melhor entender os efeitos das transformações, vamos utilizar uma represen-
tação geométrica para os estados de um sistema quântico de dois níveis, conhecida como a
esfera de Bloch. Um ponto na superfície dessa esfera é representado pelo vetor de estado,
definido a menos de uma fase global

|ψ〉 = cos
θ

2
|0〉+ sin

θ

2
eiϕ |1〉 , (4.32)

onde os estados {|0〉 , |1〉}, são os autovetores do operador de Pauli σz, e os ângulos (θ, ϕ)

são as coordenadas esféricas usuais.

Através dessa representação, podemos entender as portas lógicas como rotações
em torno de um eixo na esfera de Bloch. A forma dessas rotações é dada por

Rn̂(θ) = e−i
θ
2

(n̂·~σ), (4.33)

onde n̂ é o vetor do eixo de rotação, θ é nesse caso o ângulo de rotação, e ~σ = (σx;σy;σz).
Daí, podemos tentar escrever as portas lógicas de 1-qubit na forma de uma rotação,
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|0〉

|1〉

Z

Y

X

θ

ϕ

|ψ〉

Figura 4 – Representação gráfica da esfera de Bloch

obtendo

ρ4(σ1) = ρ4(σ3) = e−i
π
2

(σz
2

),

ρ4(σ2) = e−i
π
2

(σx
2

),
(4.34)

ou seja, ρ4(σ1) e ρ4(σ3) rodam o estado do qubit por π
2
rad em torno do eixo Z, e ρ4(σ2)

roda do mesmo ângulo em torno do eixo X. O conjunto de transformações geradas por
essas rotações é o grupo de Clifford de 1 qbit.

Esse grupo é o grupo que preserva os pontos contidos no tetraedro formado pe-
los autovetores das matrizes de Pauli. Uma vez compreendida a natureza dessas portas,
podemos tentar comparar o conjunto de portas simuladas pelo modelo de Ising em mais
qbits com uma extensão desse grupo de transformações. O grupo de Pauli P é o grupo
dado pelos elementos

P = {(±1,±i) · (1̂, σx, σy, σz)}, (4.35)

e seus produtos tensoriais. Um estado génerico da base computacional de um sistema com
n qbits pode ser descrito pelo produto tensorial de n autoestados de σz.

Por exemplo, considere um típico um estado da base computacional de 5 qbits
|10101〉. Podemos escrevê-lo na seguinte forma

(−σz ⊗ σz ⊗−σz ⊗ σz ⊗−σz) |0〉 . (4.36)

A sequência de operadores é um elemento do grupo de Pauli de 5 qbits. O grupo de
Clifford é composto pelas transformações que preservam os elementos do grupo de Pauli
de n qbits. Ou seja, se h pertence ao grupo de Pauli de n qbits e g pertence ao grupo de
Clifford de n qbits, temos que

h′ = g−1hg, (4.37)
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Y

|0〉

|1〉

Z

X

Figura 5 – Tetraedro preservado pelo grupo de Clifford de 1 qbit

pertence ao grupo de Pauli de n qbits.

Esse grupo pode ser descrito em termos de 3 transformações geradoras, aplicadas
a cada qubit individual, ou pares de qbits em ordens diferentes. O primeiro deles é a porta
de Hadamard, representada pelo circuito quântico

H|i〉 |i′〉

, onde H =
1√
2

[
1 1

1 −1

]
, (4.38)

e onde o ket à esquerda é o estado inicial do circuito, e o ket a direita o estado final. A
segunda é a porta de fase P , dada por

S|i〉 |i′〉

, onde S =

[
1 0

0 i

] (4.39)

E a terceira porta é a porta CNOT1→2. Ela é uma porta de dois qbits que usa um deles
como "controle"para aplicar a operação NOT no outro, quando o qubit de controle vale
|1〉, aplicamos a porta X = σx no outro qubit, caso contrário não acontece nada. Qualquer
qubit pode ser usado como controle para o CNOT , veja os circuitos abaixo

|ψ1〉 |ψ1′〉

|ψ2〉 |ψ2′〉

, |ψ1〉 |ψ1′〉

|ψ2〉 |ψ2′〉

(4.40)

o qubit no estado geral |ψ1〉 com o circulo preto preenchido é o controle, o qubit no estado
|ψ2〉 com o círculo com uma cruz é o controlado.
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4.2.2 A representação do grupo de Clifford pelo modelo de Ising

A importância do grupo de Clifford para a computação quântica vem: do seu papel
na teoria de correção de erros, como as transformações que preservam os estados estabiliza-
dores [3]; do seu papel nos protocolos de teletransporte, e do teorema de Gottesman-Knill
[3, 42], que prova que o modelo que usa apenas portas do grupo de Clifford é classica-
mente simulável, ou seja, pode ser simulado eficientemente por um computador clássico.
Portanto, precisamos ter mais do que portas de Clifford para fazer computação quântica
universal, que não é simulável de forma eficiente por um computador clássico. Vamos
mostrar que o modelo, da forma que é definido, gera menos portas do que as contidas no
grupo de Clifford para n qbits. Esse resultado foi obtido por [21] utilizando o formalismo
de anyons de Ising por CFTs. Nesse trabalho, é feita uma análise da representação gerada
pelo modelo de anyons de Ising do grupo de trançamento B2n+2, observando a estrutura
das representações do subgrupo de monodromia M2n+2, que ele prova ser isomorfo ao
grupo de Pauli e a partir disso mostra que para n > 2 o número de portas geradas pela
representação não contém todas as portas de Clifford. A expressão é a seguinte, a ordem
do grupo de Clifford projetivo (unitários a menos de uma fase) é 2n

2+2n
∏n

i=1(4j − 1), en-
quanto que se usarmos a formula para a ordem da representação do grupo de trançamento
nos espaços V σ2n+2

1 , dada por

∣∣image(B2n+2)
∣∣ =

∣∣image(M2n+2)
∣∣∣∣image(S2n+2)

∣∣, (4.41)

e assumirmos que image(M2n+2) = Pn, obtemos a ordem 22n+2(2n + 2)!, que é menor
que a ordem do grupo de Clifford projetivo para n > 2. Ele associa esse fenômeno à
incapacidade dos geradores da representação de implementar a porta SWAP , dada por

|ψ2〉 |ψ2′〉

|ψ1〉 |ψ1′〉 , (4.42)

porém vamos demonstrar que, com a nossa escolha de geradores, essa incapacidade pode
ser interpretada de outra forma.

Vamos estudar as portas implementáveis para os casos de 1 e 2 qbits, onde sabemos
que para o espaço V σ4

1 , podemos implementar todos os geradores de Clifford de um qbit.
A porta de fase é trivial, ela é dada exatamente por S = ρ4(σ1). Já a porta de Hadamard
pode ser decomposta em

H = e−i
π
2

(σz)e−i
π
2

(σx)e−i
π
2

(σz), (4.43)

a menos de uma fase. Portanto, podemos escrever H = ρ4(σ1σ2σ1).

Para o espaço V σ6

1 , podemos implementar todos os geradores de 1 qbit, dados por
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S ⊗ 1̂ = ρ6(σ1),

H ⊗ 1̂ = ρ6(σ1σ2σ1),

1̂⊗H = ρ6(σ5σ4σ5),

1̂⊗ S = ρ6(σ5),

(4.44)

e também podemos gerar a porta CNOT1→2 em um sentido a partir da porta CZ, gerada
por

CZ = (S ⊗ 1̂)3K12(1̂⊗ S)3 = ρ6(σ3
1σ3σ

3
5), (4.45)

daí basta fazer

CNOT = (1̂⊗H)(CZ)(1̂⊗H) = ρ6(σ5σ4σ5σ
3
1σ3σ

4
5σ4σ5), (4.46)

A porta CNOT2→1 (com qbits alvo e controle invertidos) pode ser obtida fazendo
a seguinte transformação

|ψ2〉 |ψ2′〉

|ψ1〉 |ψ1′〉H

H

H

H
=
|ψ2〉 |ψ2′〉

|ψ1〉 |ψ1′〉 (4.47)

e portanto podemos implementá-la em V σ6

1 , assim como a porta SWAP .

No caso de V σ8

1 , não existe um trançamento que gera uma rotação de π
2
em torno

do eixo Z na esfera de Bloch para o segundo qbit. Isso implica que não é possível gerar
uma transformação S pura no segundo qbit do sistema. Entretando, se analisarmos alguns
elementos do grupo de monodromia, veremos que isso não nos impede de implementar
os geradores do grupo de Pauli no segundo qbit. Tomando as representações, ρ8(σ2

3) =

Z ⊗ Z ⊗ 1̂ e ρ8(σ2
1) = Z ⊗ 1̂ ⊗ 1̂ obtemos o operador de Pauli Z puro no segundo qbit

fazendo
ρ8(σ2

1σ
2
3) = 1̂⊗ Z ⊗ 1̂. (4.48)

Podemos obter o centro do grupo de Pauli (o conjunto de matrizes {±1̂;±i1̂}) a partir
da representação das matrizes de Pauli para o primeiro qbit. Basta tomar os produtos

ρ8(σ2
1) = Z ⊗ 1̂⊗ 1̂,

ρ8(σ2
2) = −iX ⊗ 1̂⊗ 1̂,

ρ8(σ−1
1 σ2

2σ1) = iY ⊗ 1̂⊗ 1̂,

(4.49)

e tomar todas as potências de ρ8(σ2
2σ
−1
1 σ2

2σ
3
1) = i1̂8×8. Com isso, podemos usar que

ρ8(σ2
4) = 1̂ ⊗ (−iX) ⊗ 1̂, para construir as matrizes de Pauli puras no segundo qbit.

ρ8(σ−1
1 σ2

2σ
3
1σ

2
4) = 1̂⊗X ⊗ 1̂,

ρ8(σ2
4σ

2
1) = 1̂⊗ Y ⊗ 1̂,

ρ8(σ2
1σ

2
3) = 1̂⊗ Z ⊗ 1̂.

(4.50)
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Não vamos mostrar como isso pode ser feito para n qbits, porém seguindo o método pro-
posto em [21] podemos concluir que é possível regrar todo o grupo de Pauli, e demonstrar
o isomorfismo entre ele e o grupo de monodromia. Basta notar que existe uma forma
canônica para os geradores de M2n+2 que podem ser construídos conjugando a partir do
quadrado dos geradores pelas portas implementáveis, como os geradores são portas de
Clifford, começando matrizes de Pauli, vamos sempre permanecer com matrizes de Pauli.

Para n qbits, temos que essa situação se repete com todos os qbits exceto os da
extremidade. Por exemplo, tomemos o espaço de fissão do vácuo em 8 anyons σ. Vamos
dividi-los em 3 conjuntos de 4 anyons, como no diagrama abaixo

σ1 σ2 σ3 σ4 σ5 σ6 σ7 σ8

i1

i2

i3

, (4.51)

para cada um desses conjuntos associamos de maneira heurística um dos três qbits. Se
fizermos isso, veremos um padrão com relação à ação dos geradores de trançamentos. Os
geradores associados aos pares σ1σ2, σ2σ3, σ4σ5, σ6σ7 e σ7σ8, atuam somente nos qbits
correspondentes aos conjuntos de quatro anyons ao qual pertencem. Enquanto que os
pares σ3σ4 e σ5σ6, divididos por dois conjuntos de 4 anyons, geram as matrizes K12, e K23

que atuam em dois qbits que são vizinhos imediatos. Note que o conjunto σ3σ4σ5σ6 só
possui um par livre, não compartilhado com outro quarteto. Os pares das extremidades
geram rotações em torno do eixo Z, mas os outros pares livres só geram rotações no
eixo X. Isso implica que os trançamentos sobre o qubit associado não geram a porta de
Hadamard. Esse diagrama é facilmente extentido para mais de 3 qbits, basta ir inserindo
mais anyons e numerando-os na mesma ordem, para cada par novo adicionado forme um
novo qubit e um novo conjunto de 4 anyons, aí basta fazer a mesma análise. Toda essa
análise nos leva a concluir que o modelo de computação topológica com anyons de Ising
não simula mais circuitos que o modelo que use apenas portas de Clifford, e como este é
classicamente simulável, o modelo de Ising também o é, como esperávamos demonstrar.

Podemos nos perguntar, que tipos de unitário são possíveis de implementar utili-
zando uma codificação produto, isto é, uma codificação da forma V σ4

1 ⊗ ... ⊗ V σ4

1 , onde
cada espaço de fissão representa um qbit. Vamos analizar o caso de dois qbits primeiro,
seja o espaço de codificação dado pelo produto V σ4

1 ⊗V σ4

1 . Podemos interpretar os estados
dessa codificação como processos onde formamos os primeiro quatro anyons σ a partir
do vácuo, escolhemos uma das quatro partículas para sofrer uma fissão trivial, resulta-
dando nela mesma e em uma partícula que representa o vácuo, e por fim, criarmos o outro
conjunto de quatro anyons a partir da fissão dessa partícula que representa o vácuo. Ou
seja, a codificação na verdade pode ser escrita como um subspaço vetorial de V σ8

1 , que
representa 3 qbits. Esse subespaço é definido pelo conjunto de vetores |i1, 1, i3〉 do espaço
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V σ8

1 . Sendo assim, para determinar as portas possíveis, basta restringir a ação da portas
implementáveis pela codificação que utiliza o espaço V σ8

1 ao estado |i1, 1, i3〉. Se fizermos
isso, obteremos que as portas que atuam apenas individualmente em cada qbit da codifi-
cação produto permacem as mesma. Porém as portas R12 e R23 são "convertidas"para as
portas S1 (onde 1 é o primeiro qubit), e S3. A porta que atua apenas no qbit 2 realiza a
transformação

|i1, 1, i3〉 7→
1√
2
|i1, 1, i3〉+

i√
2
|i1, φ, i3〉 . (4.52)

Como o estado não pertence à codificação produto, esse trançamento não define uma porta
implementável. Para remediarmos essa situação devemos utilizar medidas projetivas para
definir uma trasformação. Se aplicarmos a transformação e fizermos uma medida de carga
no qbit do meio temos dois resultados possíveis:

1. obtemos o estado |i1, 1, i3〉, com probabilidade 1
2
, ou,

2. obtemos o estado |i1, φ, i3〉, com probabilidade 1
2
.

Se obtivermos o primeiro resultado, obtemos a transformação |i1, 1, i3〉 7→ |i1, 1, i3〉 que
é equivalente à identidade. Caso contrário, aplicamos à mesma transformação ao estado
|i1, φ, i3〉 obtendo

|i1, φ, i3〉 7→
i√
2
|i1, 1, i3〉+

1√
2
|i1, φ, i3〉 , (4.53)

e por fim fazemos uma nova medida de carga. Repetimos o processo até obtermos um
estado válido da codificação produto, como a probabilidade associada à não conseguirmos
obter o resultado desejado na primeira tentativa é 1

2
, a probabilidade de conseguirmos

obter o estado correto depois de n tentativas é

prob(n) = 1− (
1

2
)n, (4.54)

e portanto, eventualmente obtemos o resultado |i1, 1, i3〉 7→ |i1, 1, i3〉, que é equivalente
à identidade. Então vamos definir como a porta associada ao trançamento σ4 a identi-
dade. Logo, as portas implementáveis para a codificação produto são {ρ4(σ1)⊗ 1̂, ρ4(σ2)⊗
1̂, 1̂4×4, 1̂ ⊗ ρ4(σ1), 1̂ ⊗ ρ4(σ2)}, o que é ainda menos portas que na codificação usando
o espaço V σ6

1 . Isso nos dá uma noção muito importante sobre o poder computacional
do modelo Ising, pois vemos que quanto menos anyons usamos para codificar os qbits,
mais portas não triviais somos capazes de fazer. E com esse resultado nós encerramos a
discussão sobre o poder computacional do modelo.





51

5 Conclusão

Vimos o que é e como surge o fenômeno da estatística fracionária em sistemas
bidimensionais, suas consequências físicas e origens topológicas. Vimos que as operações
de troca de partículas sobre esses sistemas geram elementos do grupo de trançamento,
cuja estrutura lembra o grupo de permutações, mas possuindo diferenças fundamentais.

Vimos que essa propriedade é robusta com relação à perturbações por interações
locais, e que por isso é uma boa candidata para servir de grau computacional para mo-
delos de computação quântica robustos a erros. Vimos também que esses graus possuem
uma descrição muito particular, que reduz a complexidade associada às teorias quânticas
de campos (uso da integral de caminho), para propriedades algébricas e topológicas de
superfícies em três dimensões, representadas por grafos direcionados.

A partir dessa descrição para os modelos de Ising e Fibonacci introduzimos um
modelo computacional que é intrinsicamente robusto a erros, mas que é dependente da
álgebra associada aos tipos de estatística de cada modelo. Utilizando a álgebra de car-
gas para o modelo de Ising, mostramos que as representações do grupo de trançamento
sobre os estados de muitos anyons geram um conjunto incompleto de portas de Clifford,
mais especificamente, são incapazes de gerar a porta de fase em qualquer qubit, o que é
necessário para implementar todas as portas do grupo de Clifford.

Logo, o modelo anyonico de Ising gera subgrupos do grupo de Clifford na codifi-
cação que utiliza os espaços V σ2n+2

1 . Logo, o conjunto de portas implementáveis é menor
que o de Clifford, e portanto é classicamente simulável de forma eficiente.
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