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Abstract. Cryptography is used to provide security and privacy in data 
communication. This work presents a description, the functioning and trends 
of quantum cryptography. We discuss the impossibility of a third party 
eavesdrops the quantum communication without being noted. The main 
protocols and its correlation with the currently available technology are 
presented. The application of quantum cryptography for full communication 
is still considered a distant goal, however, the continuing advancements 
could produce a practical model for secure key exchange in the near future. 

 

Resumo.  A técnica utilizada para atende à demanda por segurança e 
privacidade em comunicação de dados é a criptografia. Este trabalho 
apresenta um histórico, funcionamento e tendências da utilização da 
criptografia quântica, além da sua característica de sempre revelar aos 
pares quando houve escuta feita por terceiros. São apresentados os 
principais protocolos e sua correlação com a tecnologia atualmente 
disponível. A aplicação da criptografia quântica para comunicação plena 
ainda é um objetivo considerado distante, entretanto, seu uso para a 
distribuição de chaves secretas para uso em esquemas clássicos de 
criptografia se aproxima rapidamente do uso comercial. 

 

1. Introdução 

São muitas as motivações para se introduzir segurança na comunicação em redes de 
computadores. Atualmente, a Internet é utilizada para comércio eletrônico, transações 
financeiras e movimentações bancárias. A contra-espionagem industrial e militar além 
de ações anti- terroristas são fatores que aumentam a demanda por sistemas de 
segurança de alta confiabilidade [Rubens 2002]. 

 A técnica utilizada para atender à demanda por segurança por segurança e 
privacidade é a criptografia. O objetivo é transmitir as informações de uma maneira 
que somente o destinatário possa compreender, obtendo-se segurança das transmissões 
de dados. Assim, a mensagem distribuída em um canal de comunicação público passa 
a ser não inteligível aos usuários para os quais a mesma não foi endereçada ou 
autorizada. Neste caso, o transmissor responsável pela criptografia deve gerar uma 
palavra (conjunto de bits) secreta, conhecida como chave. Através de um algoritmo de 
criptografia, a chave é usada para embaralhar o texto a ser enviado, sendo a mensagem 
criptografada resultante conhecida como criptograma. Para a recuperação da 
mensagem original, no receptor, faz-se necessária a utilização da mesma chave, sendo 



  

a mensagem praticamente inviolável para quem não possuí- la. Portanto, uma vez que a 
chave tenha sido escolhida no transmissor, ela deve ser transmitida ao receptor. Nesta 
etapa, se um terceiro usuário, não autorizado, tiver acesso ao canal de transmissão, ele 
poderá obter a chave e decodificar os dados que ele obtiver posteriormente. 

 Uma alternativa que impede o tráfego da própria chave pelo meio 
compartilhado é a utilização de criptografia assimétrica [Diffie-Hellman 1976]. A 
descoberta da criptografia assimétrica, também chamada criptografia de chave pública, 
foi a maior avanço em criptografia em séculos [Stanton 2000]. Nestes sistemas, os 
pares não precisam compartilhar uma chave secreta antes da comunicação. É utilizada 
uma chave pública para codificar a mensagem e uma chave privada para decodificar. O 
sistema explora a propriedade de certas operações matemáticas que são mais simples 
de serem efetuadas em um sentido do que no sentido oposto. Em 1978 foi criado o 
algoritmo RSA [Rivest, Shamir e Adleman 1979], que, até o momento, é a forma mais 
usada de criptografia assimétrica. 

 A confiabilidade da criptografia assimétrica depende então de propriedades 
matemáticas tais como a dificuldade de se fatorar grandes números inteiros. Isto 
significa que se, e quando, cientistas apresentarem procedimentos rápidos e eficientes 
para fatorar grandes inteiros, o código RSA terá sido quebrado tendo sua utilização 
fortemente comprometida. 

 Devido à dificuldade de fatorar um inteiro "grande", este código tem a virtude 
de, em nossos dias, ser “inquebrável”. Por outro lado, se mostra bastante lento, sendo a 
exponenciação um aspecto que prejudica bastante a rapidez do algoritmo. Assim, o 
código RSA torna-se também lento no processamento de grandes quantidades de 
informação. Na prática, a maioria dos sistemas que implementam RSA usam os 
códigos de chave pública para a distribuição de chaves secretas de sessão única. Estas 
chaves distribuídas são então utilizadas em métodos clássicos de chave secreta como o 
DES [DES 1993] e suas variantes. 

 Diante do exposto acima, a possibilidade de se utilizar um protocolo de 
distribuição de chaves que seja realmente imune ao monitoramento não autorizado 
ganha grande relevância. A forma de se alcançar este objetivo é a criptografia quântica. 
Ela se baseia no princípio da incerteza de Heisenberg. Por este princípio, uma medição 
efetuada em um sistema o perturba de forma irreversível. Esta perturbação impede que 
se tenha uma medida precisa do estado do sistema antes da medição [Eisberg e 
Resnick 1988]. Ela é desprezível quando efetuamos medidas em sistemas 
macroscópicos, mas é importante quando estamos tratando de partículas elementares. 
A conseqüência fundamental é que os pares que estão se comunicando pelo envio de 
ondas/partículas quânticas podem perceber nitidamente quando sua comunicação está 
sendo monitorada por terceiros. 

 Cientes da proposta inicial de Stephen Wiesner [Wiesner 1970] que só foi 
publicada em 1983, Bennett e Brassard produziram entre 1982 e 1992 diversos artigos 
que culminaram com a descrição de um protótipo experimental de um aparato que 
implementou a criptografia quântica [Bennett, Bessette, Brassard, Salvail e Smolin, 
1992]. 

 No esquema conhecido como bit commitment, uma parte, Letícia, tem em 
mente um bit. Ela deseja firmar com a outra parte, Fábio, um compromisso sobre o 



  

valor deste bit sem, contudo, revelar o seu valor. Assim, Letícia envia a Fábio uma 
evidência de que tem este bit em mente e que não pode alterá- lo. Fábio não pode, 
através da evidência, definir qual é o bit. Posteriormente, Letícia revela a Fábio o valor 
do bit e prova que a evidência antes enviada corresponde ao referido bit. Esquemas 
clássicos de bit commitment não são seguros contra esforços computacionais ilimitados 
e não se provou serem seguros contra sofisticadas técnicas de algoritmos. Os esquemas 
quânticos citados anteriormente são seguros contra esforços computacionais ilimitados 
e contra sofisticadas técnicas de algoritmos, mas não contra arbitrárias medições 
permitidas pela física quântica. Talvez a aplicação mais sofisticada da física quântica 
possa derrotá-los. Em [Brassard, Crépeau, Jozsa e Langlois, 1993] é apresentado um 
novo esquema quântico de bit commitment que oferece a primeira prova completa de 
que, segundo as leis da física quântica, nenhum participante do protocolo pode fraudar 
o processo, exceto com uma probabilidade arbitrariamente pequena. Adicionalmente, o 
protocolo proposto pode ser implementado com a tecnologia atual. 

 Nos meios de comunicação clássicos, os estados 0 e 1 puros e determinísticos 
trafegam pelo cobre, ar ou fibra óptica. Nestas situações, é possível interceptar um 
fluxo e retransmiti- lo, ou ainda, "escutá- lo" conjuntamente com as partes envolvidas. 
Em uma escala quântica isto é impossível. 

 Diante do exposto acima, fica evidente o poder da criptografia quântica em 
oferecer comunicação privada e confiável. Entretanto, existem grandes desafios 
tecnológicos envolvidos. A comunicação quântica plena e o uso de computadores 
quânticos ainda são considerados objetivos distantes de serem alcançados. Já a 
criptografia quântica para a distribuição de chaves secretas é considerada uma 
aplicação que pode brevemente estar sendo usada por organizações governamentais e 
mesmo comercialmente. 

 Este trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2, descreve-se o 
funcionamento básico da criptografia quântica e suas bases teóricas. A evolução 
tecnológica, as possibilidades atuais, os desafios e possíveis ataques estão descritos na 
seção 3. Por fim são apresentadas as conclusões, trabalhos futuros e referências. 

 

2. Criptografia Quântica 

A mais forte aplicação da criptografia quântica é a distribuição de chaves secretas. A 
quantidade de informação que se pode transmitir não é grande, mas certamente muito 
segura. Seu principal pilar teórico será brevemente abordado a seguir. 

 

2.1. O Princípio da Incerteza de Heisenberg 

A física clássica presumia que seria possível, para um sistema microscópico, 
determinar por meio de observação, de forma precisa, a posição e o momento de um 
objeto, por exemplo, um elétron. Heisenberg e Bohr questionaram esta hipótese. 
Heisenberg defendeu então um princípio físico que passou a levar os seu nome. Este 
princípio, também chamado de Princípio da Indeterminação, tem duas partes. 



  

 A primeira é relativa à medida simultânea de posição e momento. Ela afirma 
que uma experiência não pode determinar simultaneamente o valor exato de uma 
componente do momento, por exemplo px, de uma partícula e também o valor exato da 
coordenada correspondente x. Em vez disso, a precisão está inerentemente limitada 
pelo processo de medida em si, a seguir e mostrada a relação que limita o produto das 
incertezas medidas com relação à constante de Planck: 

 

rpx rx � h / 4π  

 

onde rpx é a incerteza na medida do momento, rx é a incerteza na posição no 
mesmo instante e h é a constante de Planck. Existe a mesma incerteza para as 
componentes y e z e para o momento angular. É importante notar que o princípio não 
tem nada a ver com possíveis melhorias nos instrumentos de medição. Outra 
característica do princípio é que ele se manifesta na forma do produto de incertezas. 
Quanto maior a precisão em uma medida, menor a precisão na outra. 

 A segunda parte do Princípio da Incerteza está relacionada com a medida da 
energia E e do tempo necessário para efetuar a medida. Assim temos a relação 

 

rE rt � h / 4π  

 

 Como a constante de Plank é muito pequena, as perturbações provocadas nos 
corpos macroscópicos pelas medições que efetuamos são desprezíveis. Por exemplo, 
ao medirmos a posição da Lua através de reflexão de radar, a perturbação que 
causamos em função da massa da Lua pode ser desprezada. Já em sistemas quânticos 
microscópicos a influência é relevante. 

 A manifestação física do princípio pode ser ilustrada com a tentativa de “ver” 
um elétron. Fazemos isto, iluminando-o com um fóton. Quando o fóton colide com o 
elétron, este recua. Desta forma, sempre existe uma interação não determinável entre o 
observador e o que é observado. 

 

2.2. Distribuição segura de chaves aleatórias 

O protocolo proposto por Bennet e Brassard [Bennett e Brassard 1984] e 
posteriormente aperfeiçoado [Bennett, Bessette, Brassard, Salvail e Smolin, 1992] será 
descrito a seguir. Uma descrição do protocolo também pode ser encontrada em 
[Pacheco 2003] e [Fernandes 2002]. 

 Considere que Letícia tem uma mensagem binária para transmitir, ou seja, uma 
seqüência de bits 0 e 1 (linha 1 da Tabela 2). Ela dispõe de quatro estados para cada 
partícula/onda que envia a Fábio ( ← , → , ↑ , ↓ ). Os estados são obtidos através da 
polarização de fótons, o que produz o qubit, o bit quântico. A fonte a ser utilizada é 
obtida aplicando-se forte atenuação no estado coerente da saída de um laser de modo a 



  

se obter uma baixa taxa de transmissão. A informação é transportada através da 
coerência nos estados quânticos. 
 Fábio, por sua vez, terá que escolher observar as partículas/ondas enviadas por 
Letícia usando um dispositivo que lhe permita distinguir os estados verticais ( ↑ , ↓ ), 
representados por V, dos horizontais ( ← , → ), representados por H. 

 É utilizada então a tabela de conversão mostrada abaixo. 

 

Tabela 1. Conversão dos estados quânticos para os estados binários.  

Estado Bit 

↑ 1 

↓ 0 

→ 1 

← 0 

 

 Para enviar cada bit Letícia escolhe aleatoriamente se vai usar o par ( ← , → ) 
ou ( ↑ , ↓ ) para representar os zeros e os uns (linha 2 da Tabela 2). Depois escolhe o 
estado correspondente ao bit que pretende enviar (linha 3 da Tabela 2), ou seja, 1 = → 
ou ↑ e 0 = ← ou ↓ conforme a linha 2 contenha H ou V respectivamente. Fábio recebe 
uma a uma as partículas/ondas enviadas por Letícia e tem que escolher um dos 
dispositivos para a observar (linha 4 da Tabela 2), ou seja, se V ou H. Note que a linha 
2 é conhecida apenas de Letícia. As escolhas que Fábio faz na linha 4 só por acaso 
(50% das vezes) coincidirão com as de Letícia. Fábio registra o resultado de cada 
medição (linha 5 da Tabela 2) e traduz os seus resultados em bits usando o mesmo 
esquema que Letícia. 

 Vejamos a tabela 2, onde na coluna da esquerda os eventos estão numerados 
seqüencialmente. 

 

Tabela 2. Codificação de Letícia, decodificação de Fábio e suas respectivas 
escolhas aleatórias.  

1 Chave aleatória 1 0 1 0 0 1 0 1 
2 Escolha aleatória de 

Letícia 
V H H V V H V H 

3 Estado enviado por 
Letícia 

↑ ← → ↓ ↓ → ↓ → 

4 Escolha aleatória de 
Fábio 

H V H H V H V V 

5 Resultado obtido por 
Fábio 

→ ↓ → ← ↓ → ↓ ↓ 

6 Bits obtido por Fábio 1 0 1 0 0 1 0 0 
7 Fábio comunica publicamente as escolhas que fez em 4 
8 Letícia comunica publicamente as escolhas de Fábio em 4 que estão corretas 
9 Letícia e Fábio mantêm bits coincidentes em 2 e 4 
10 Chave gerada 

 



  

 É importante observar que, quando as escolhas de Fábio (linha 4 da Tabela 2) e 
Letícia (linha 2 da Tabela 2) coincidem, o bit obtido por Fábio é o mesmo que Letícia 
enviou. Mas se as escolhas não coincidirem, o bit obtido par Fábio tem 50% de 
probabilidade de ser 1 ou 0 independentemente do valor do bit enviado por Letícia. No 
passo seguinte (linha 7 da tabela 2), Fábio comunica num canal público (que pode ser 
“bisbilhotado” por terceiros) a sua seqüência de escolhas de base (linha 4 da Tabela 2) 
mas não os bits que obteve nas linhas 5 e 6. Também num canal público, Letícia 
informa quais as posições das escolhas de Fábio que coincidem com as suas (quais as 
posições em que a linha 2 e 4 são iguais). 

 A chave gerada por Fábio e Letícia consiste nos bits (não divulgados) obtidos 
por Fábio nessas posições (linha 10 da Tabela 2). Note que estes bits têm o mesmo 
valor para Letícia e Fábio ao contrário dos restantes que em média discordam 50% das 
vezes.  

 Esta chave é secreta. Apenas Letícia e Fábio têm como obtê-la. 

 Vejamos o que impede um terceiro de interceptar as partículas/ondas e 
descobrir o respectivo estado. 

 Dada uma partícula/onda que está em um dos quatro estados ( ← , → , ↑ , ↓ ), 
não há qualquer processo de determinar em qual deles ela está. Ninguém sabe qual dos 
pares ( ← , → ) ou ( ↑ , ↓ ) Letícia usou na codificação de cada bit até a troca de bits 
ter terminado. Para monitorar a troca de chave, o bisbilhoteiro terá que escolher um 
dos pares ( ← , → ) ou ( ↑ , ↓ ). Se escolher o par que Letícia usou e reenviar a 
partícula/onda de acordo com o bit que determinou, os bits determinados por Fábio a 
Letícia concordarão tal como se não houvesse ocorrido a escuta. Mas se usar o par 
errado, o que acontecerá em média metade das vezes, e reenviar a partícula/onda no 
estado desse par correspondente ao bit que determinou, o bit que Fábio determina é 
totalmente independente do que Letícia enviou. Fábio poderá receber uma 
partícula/onda num dos estados ( ← , → ) quando ela foi enviada num dos estados ou ( 
↑ , ↓ ) e vice-versa. Nesse caso, mesmo que Fábio escolha o mesmo par que Letícia 
usou, o seu bit terá 50% de probabilidade de ser diferente do de Letícia. Em outras 
palavras, se a mensagem for interceptada e reenviada (a única maneira de obter 
informação sobre ela) será introduzida uma discrepância em pelo menos 1/4 dos bits 
que Letícia e Fábio sabem que deveriam ser sempre iguais. Assim, Letícia e Fábio 
podem simplesmente comparar publicamente uma parte da sua mensagem de N bits 
apurada pelo processo resumido na tabela 2 (linha 10) para ver se existem erros. Como 
a presença do bisbilhoteiro se anuncia por uma elevada percentagem de erros, se não 
houver erros ficarão seguros de que a linha não foi escutada. É importante salientar 
que as leis da mecânica quântica não permitem a redução deste número de erros 
introduzido por bit escutado. Este fato é importante para permitir a concretização 
prática deste protocolo. Na realidade não existem fontes quânticas ou analisadores tão 
perfeitos como os que foram descritos. Por isso surgem necessariamente erros na 
comparação de Letícia e Fábio mesmo que não haja escuta. Entretanto, não existe 
limite teórico inferior para esses erros acidentais e o limite prático pode ser bastante 
inferior a 1/4. 

 



  

3. Criptografia Quântica Experimental 

Neste momento estão em funcionamento canais quânticos capazes de transmitir 
informação a cerca de 30 Km de distância, utilizando fibras ópticas. O material usado 
nestas experiências é material convencional de telecomunicações, ao qual se 
adicionam os fotomultiplicadores que são usados para detectar fótons um a um. 

 A possibilidade de utilização corrente de um tal sistema em redes locais é uma 
possibilidade a curto ou médio prazo. Poderia se pensar que, após ter conseguido 
transpor distâncias da ordem de dezenas de quilômetros, será viável construir 
protótipos que possam cobrir distâncias intercontinentais. Com os canais clássicos isto 
ocorre. Se os sinais se degradarem ao fim de algumas dezenas de quilômetros, a 
introdução de repetidores que lêem o sinal que chega, o reconstroem a partir de 
códigos de detecção de erros e o reenviam resolve o problema.  

 Mas, certamente, isso não é possível com um canal quântico. O repetidor 
modifica os estados quânticos. 

 Não é possível recolher a informação num ponto intermediário entre os pares 
sem comprometer o caráter quântico e seguro do canal. O que necessitamos é de um 
sistema que possa processar a informação que circula no canal quântico, sem efetuar 
medições, isto é, sem destruir a correlação entre os estados. Em outras palavras, 
necessitamos de um computador quântico. Sonho ainda mais distante. 

 Problemas relativos às fontes de fótons ainda são grandes. As mesmas devem 
funcionar a temperaturas muito baixas, muitos graus abaixo de zero devido a ruídos 
que podem induzir a erros inaceitáveis na geração da informação. 

 

Tabela 3. Histórico e marcos do desenvolvimento da criptografia quântica. 

Data Fato Observações 
1970 Wiesner escreve seu manuscrito [Wiesner 

1970]. 
O mesmo só foi publicado 13 anos depois. 

1982 A criptografia quântica é considerada 
assunto de ficção científica devido aos 
fortes requisitos tecnológicos. 

Inclusive pelos futuros criadores dos 
principais protocolos e artefatos. 

1989 IBM e a universidade de Montreal 
implementam criptografia quântica a uma 
distância de cerca de 1,5 m. 

As partículas utilizadas eram fótons em 
diferentes estados de polarização viajando no 
ar. 

Nov/2002 Transmissão de informações por 
criptografia quântica a 250 Mbits/s. 

Encaminhamento de pacotes de fótons em 
lugar de fótons individuais. Northwestern 
University – USA. 

2002 Criptografia quântica em distâncias da 
ordem de 60 km. 

Uso de cabos de fibra óptica de alta pureza. 

2002 Testes nos EUA incluem um enlace 
dedicado entre a Casa Branca e o 
Pentágono. 

 

Jun/2003 Toshiba conseguiu quebrar a barreira dos 
100km em comunicações usando 
criptografia quântica. 

 

Jun/2003 Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) incluiu a criptografia quântica em 
uma lista das dez tecnologias 
potencialmente revolucionárias. 

 



  

 

3.1. Desafios em comunicações quânticas 

A comunicação quântica é uma área nova e muitos desafios, teóricos e práticos, ainda 
precisam ser enfrentados para tornarmos as comunicações quânticas aplicáveis em 
larga escala. Dentre os principais desafios podemos citar: 

1- Desenvolvimento de fontes de um fóton de tamanho reduzido e baixo custo. 

2- Desenvolvimento de fotodiodos (APD) de baixo ruído em temperaturas não muito 
baixas e alta eficiência quântica, principalmente na janela de 1550 nm. 

3- Desenvolvimento de fontes de vários fótons entrelaçados. 

4- Desenvolvimento de protocolos de purificação mais simples para preservar os 
estados entrelaçados.  

5- Desenvolvimento de repetidores quânticos para aumentar o alcance entre os 
usuários de uma rede quântica. 

6- Desenvolvimento de novos protocolos de criptografia quântica usando sistemas 
quânticos de mais de dois estados. 

7- Desenvolver protocolos de distribuição de chave pública, autenticação e assinatura 
digital. 

8- Promover a integração da rede quântica com a infraestrutura atualmente existente. 

9- Formar hackers quânticos para testar a segurança dos protocolos.  

 

3.2. Ataques 

Um ataque feito entre os dois pares da comunicação (man-in-the-middle), de modo que 
o atacante possa retirar e injetar mensagens no canal, em ambos os sentidos, sem erros 
ou atraso, a princípio pode ser eficaz. Ao se tentar estabelecer uma chave secreta, o 
atacante intercepta o pedido de Letícia a Fábio, refaz o pedido a Fábio, intercepta a 
resposta de Fábio e responde à Letícia. Uma vez estabelecida a chave, intercepta e 
decodifica todas as mensagens que desejar. [Ford 1997]. 

 Diferenciar um bisbilhoteiro escutando o canal de ruídos inerentes à 
comunicação quântica é uma tarefa difícil. Ataques de inviabilizar a comunicação 
através de escuta no canal são possíveis, mas serão imediatamente identificados.  

 As dificuldades tecnológicas para se efetuar o ataque serão de proporções ainda 
maiores do que aquelas já naturalmente inerentes à tecnologia. Na medida em a 
criptografia quântica e a tecnologia correlata se desenvolverem, naturalmente as 
técnicas de ataque evoluirão e os ataques poderão ser simulados e estudados em maior 
extensão. 

 Em um futuro mais distante, a presença de computadores quânticos que 
naturalmente manipularão as informações quânticas trarão nova luz ao cenário. A 
tendência é que fragilizem a segurança desta tecnologia. Entretanto questões neste 
escopo são ainda especulativas. 



  

 

4. Conclusões e trabalhos futuros 

É extremamente relevante em questões de segurança ter a certeza que qualquer escuta 
indevida efetuada sobre o canal de comunicação será imediatamente identificada pelas 
partes por meio de medições estatísticas no nível quântico. 

 Este comportamento foi demonstrado como sendo parte da própria concepção 
física do Universo em que vivemos. A partir desta afirmação e baseado no Princípio da 
Incerteza de Heisenberg foram desenvolvidos protocolos de criptografia quântica que 
foram aqui apresentados. 

 Estes protocolos são imunes a ataques de força bruta e a algoritmos 
engenhosos. Foi mostrado que estes algoritmos já são compatíveis com a tecnologia 
hoje disponível e em breve poderão ser utilizados em escala comercial. 

 Como trabalhos futuros pretendemos explorar a relação da criptografia 
quântica com os roteadores que atuam no nível ótico. 
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