
Esta edição do boletim tem como tema principal a revolução quântica.

Sobre a área da física quântica, foram selecionados e-books da
SpringerLink e Cambridge Core. Um artigo de Satyandra Nath Bose, que
trata sobre a teoria quântica da luz, pode ser encontrado na seção
Versões Eletrônicas de Textos Clássicos. Não perca!

Na seção Fique Por Dentro, você pode conferir as inovações,

transformações e corridas tecnológicas abordadas pela Universidade de
Harvard e a empresa IBM, além de uma reflexão sobre o tema, proposta
pela revista Washington State. E não acaba aí, pois no final da seção são
expostas duas sugestões de artigos. Para continuar ampliando sua
biblioteca digital, a seção Livros em Acesso Aberto indica mais um portal
gratuito com conteúdos diversificados.

Já na seção Notícias, é discutido sobre como países e instituições estão
se movimentando em busca do desenvolvimento de tecnologias
quânticas.

Em uma revolução quântica é preciso computar um futuro mais
sustentável. A Microsoft discute a questão no primeiro episódio da série
Quantum Impact, exibida no Youtube. Confira na seção SUSTENTA O
QUÊ?.
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Editorial

EQUIPE:

Você está pronto para a revolução da computação quântica? (Are you ready for the quantum computing
revolution?). Esta é a pergunta que Harward Business Review nos faz, e você pode conferir tudo na seção
Fique por Dentro. — (Foto: https://hbr.org/2020/09/are-you-ready-for-the-quantum-computing-
revolution#)

https://www.instagram.com/biblioteca_if_ufrj/
https://www.instagram.com/biblioteca_if_ufrj/
https://www.facebook.com/BibliotecaIF
https://www.facebook.com/BibliotecaIF
https://twitter.com/bibliotecaif
https://twitter.com/bibliotecaif
https://www.youtube.com/channel/UCHRoKh6bF1uZLY8rndZPIeA
https://www.youtube.com/channel/UCHRoKh6bF1uZLY8rndZPIeA
https://hbr.org/2020/09/are-you-ready-for-the-quantum-computing-revolution


Fique por Dentro

Você está pronto para a revolução da computação quântica?

Está em progresso a corrida quântica. No mundo todo, governos e

investidores privados aplicam bilhões de dólares em pesquisa e

desenvolvimento quânticos. A distribuição de chaves quânticas baseada

em satélite para criptografia foi exposta, determinando as bases para

uma possível rede de comunicação global fundamentada em segurança

quântica. 

Empresas como, IBM, Google, Microsoft, Amazon, entre outras, estão

investindo fortemente no desenvolvimento de hardware e software de

computação quântica em grande escala, entretanto, ninguém alcançou

tal objetivo. Por enquanto. Ainda assim, os líderes de negócios precisam

dar importância ao desenvolvimento de estratégias para abordar três

áreas principais: 

1.) planejamento para segurança quântica;

2.) identificação de casos de uso para computação quântica e

3.) pensamento por meio de design responsável.

Havendo um planejando com responsabilidade, assim como uma boa

recepção à incerteza futura, as empresas podem elevar suas chances de

estarem preparadas para o futuro quântico.

HARVARD BUSINESS REVIEW 
- Texto traduzido

 

Para saber mais sobre o assunto, acesse o texto completo publicado na

Harvard Business Review. Aproveite a leitura!
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O que esperar da revolução da
computação quântica?

O roteiro da IBM para a construção de um ecossistema de software quântico aberto

Em setembro de 2020, a IBM ousou em lançar um roteiro de hardware apresentando um
caminho claro para mais de 1.000 qubits, antecipando os desafios futuros e propondo potenciais
soluções. Segundo os cientistas da empresa, "não é uma decisão fácil tornar público um roteiro
tão transparente; preferimos falar sobre nossas realizações, não nossos planos. No entanto, criar
as condições certas para a computação quântica transformar o ecossistema de computação
distribuído mais amplo nesta década é um esforço gigantesco". E continuam: "devemos
incorporar os últimos 50 anos de lições aprendidas com a computação clássica para acelerar a
integração dos sistemas quânticos e clássicos em um ritmo astronomicamente rápido.

Felizmente, desta vez, teremos a ajuda do poder de uma comunidade de código aberto e
capacidade de mobilizar desenvolvedores em todo o mundo, além da implantação nativa da
nuvem de cargas de trabalho quânticas."

IBM RESEARCH BLOG
- Texto traduzido

https://hbr.org/2020/09/are-you-ready-for-the-quantum-computing-revolution
https://www.ibm.com/blogs/research/2021/02/quantum-development-roadmap/
https://www.ibm.com/blogs/research/2020/09/ibm-quantum-roadmap/


Fique por Dentro

Uma reflexão quântica

Físicos como Newton e Einstein pavimentaram nosso entendimento

sobre matéria, movimento, energia, força, espaço e tempo, e isso, por sua

vez, permitiu aproveitar a energia nuclear e criar maravilhas como

motores de combustão, computadores além de telefones celulares.

Hoje, essa procura atingiu proporções quânticas, onde os caminhos nem

sempre são previsíveis. No controle microscópico do quantum, o mundo

físico parece se mover de forma aleatória e misteriosa, diferente de tudo

descrito por Newton ou Einstein. Essa imprevisibilidade fornece aos

cientistas a chance de produzir tecnologias anteriormente inimagináveis.

No decorrer da próxima década, é esperado que grandes evoluções na

teoria quântica e na engenharia ofertem produtos que irão confundir a

mente. A revolução envolve o trabalho de pesquisadores visionários da

Washington State University, como o físico teórico Michael Forbes, que

estuda as propriedades extremas das estrelas de nêutrons.

WASHINGTON STATE MAGAZINE
- Texto traduzido

 

Acesse ao conteúdo na íntegra clicando no link no título.   

Artigos sugeridos:

 
Deseja aprofundar-se ainda mais no tema da revolução quântica?

Caso a resposta seja sim, recomendamos a leitura de dois artigos,
intitulados An artificial spiking quantum neuron e Extreme
quantum nonlinearity in superfluid thin-film surface waves,

publicados pela revista científica Nature, nos dias 12 e 21 do mês de
abril de 2021, respectivamente.

Ambos são de acesso livre, tendo o primeiro mais de mil acessos, e o
segundo acima de duzentos, até o momento.

Bons estudos!
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(Foto: https://cio.com.br/tendencias/a-
revolucao-da-computacao-quantica-ja-

comecou/)

(Foto: https://posgraduando.com/classificacao-
periodicos-qualis-capes/)

https://magazine.wsu.edu/2020/10/31/a-quantum-reflection/
https://physics.wsu.edu/
https://www.nature.com/articles/s41534-021-00381-7
https://www.nature.com/articles/s41534-021-00393-3
https://cio.com.br/tendencias/a-revolucao-da-computacao-quantica-ja-comecou/
https://posgraduando.com/classificacao-periodicos-qualis-capes/


A UFRJ assina a base completa de livros eletrônicos da
SpringerLink no período de 2005 a 2013. A assinatura permite
além do acesso, o download e a impressão de cerca de 895 mil
capítulos dos livros em diversas áreas do conhecimento. Neste
número, destacamos capítulos de livros na área da física
quântica.

"The description of phenomena and the communication of

experiences are two principal and interdependent functions of

language. The unambiguous description of a particular

phenomenon excludes from consideration all other similar

phenomena, but if the experience of the particular phenomenon

is to be communicated to another person who has not observed

the phenomenon, the description must in some way transcend

the particular case. Otherwise, of course, communication is not

possible. Thus the interaction between particularity and

generality must be fundamental in linguistic communication. As

an example one may take any noun from ordinary language. A

noun has a dual function: first, it denotes a particular

phenomenon or experience; second, it is a concept, that is, it

also denotes a particular class of phenomena or experiences. The

context in which the noun occurs may focus the attention on the

particular significance, but the conceptual significance is the

knowledge by means of which the particular case is understood."

"This open access book makes quantum computing more

accessible than ever before. A fast-growing field at the

intersection of physics and computer science, quantum

computing promises to have revolutionary capabilities far

surpassing “classical” computation. Getting a grip on the

science behind the hype can be tough: at its heart lies

quantum mechanics, whose enigmatic concepts can be

imposing for the novice. 

This classroom-tested textbook uses simple language, minimal

math, and plenty of examples to explain the three key

principles behind quantum computers: superposition,

quantum measurement, and entanglement. It then goes on to

explain how this quantum world opens up a whole new

paradigm of computing."

E-books SpringerLink

Quantum Physics and Ordinary Language
By T. Bergstein

Quantum Computing for the Quantum Curious
By Ciaran Hughes, Joshua Isaacson, Anastasia Perry, Ranbel F. Sun,
Jessica Turner

''Getting a grip on the
science behind the
hype can be tough: at
its heart lies quantum
mechanics, whose
enigmatic concepts
can be imposing for
the novice.''
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-02590-9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61601-4


"Leading experts from The Physics of Quantum Information network,

a European Commission initiative, bring together the most recent

results from the emerging area of quantum technology. Written in a

consistent style, the book introduces quantum cryptography,

quantum teleportation, and quantum computation, considering

both theory and the latest experiments. Thus scientists working in

the field and advanced students will find it to be a rich source of

information on this exciting new area."

"Scheck’s Quantum Physics presents a comprehensive

introductory treatment, ideally suited for a two-semester

course. Part One covers the basic principles and prime

applications of quantum mechanics, from the uncertainty

relations to many-body systems. Part Two introduces to

relativistic quantum field theory and ranges from symmetries

in quantum physics to electroweak interactions. Numerous

worked-out examples as well as exercises, with solutions or

hints, enables the book’s use as an accompanying text for

courses, and also for independent study. For both parts, the

necessary mathematical framework is treated in adequate

form and detail. The book ends with appendices covering

mathematical fundamentals and enrichment topics, plus

selected biographical notes on pioneers of quantum

mechanics and quantum field theory. The new edition was

thoroughly revised and now includes new sections on

quantization using the path integral method and on deriving

generalized path integrals for bosonic and fermionic fields."

E-books SpringerLink

The Physics of Quantum Information
By Dirk Bouwmeester, Artur Ekert, Anton Zeilinger

Quantum Physics 
By Florian Scheck

''Numerous worked-out
examples as well as
exercises, with solutions
or hints, enables the
book’s use as an
accompanying text for
courses, and also for
independent study.''
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-04209-0#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-34563-0#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-34563-0#about


"Condensed matter physics has fast become the largest discipline within

physics. Based on an established course, this comprehensive textbook covers

one-body, many-body and topological perspectives. It is the first textbook

that presents a comprehensive coverage of topological aspects of

condensed matter as a distinct yet integrated component. It covers

topological fundamentals and their connection to physics, introduces Berry

phase and Chern numbers, describes general topological features of band

structures and delineates its classification. Applications as manifest in the

quantum Hall effect, topological insulators and Weyl semimetal are

presented. Modern topics of current interest are explored in-depth, helping

students prepare for cutting-edge research. These include one-electron

band theory, path integrals and coherent states functional integrals as well

as Green and Matsubara functions, spontaneous symmetry breaking,

superfluidity and superconductivity. Multiple chapters covering quantum

magnetism are also included. With end-of-chapter exercises throughout, it is

ideal for graduate students studying advanced condensed matter physics."

"Quantum theory underpins much of modern physics and its

implications draw the attention of industry, academia and

public funding agencies. However there are many unsettled

conceptual and philosophical problems in the interpretation of

quantum mechanics which are a matter of extensive debate.

These hotly debated topics include the meaning of the wave

function, the nature of the quantum objects, the role of the

observer, the non-locality of the quantum world, and the

emergence of classicality from the quantum domain.

Containing chapters written by eminent researchers from the

fields of physics and philosophy, this book provides

interdisciplinary, comprehensive and up-to-date perspectives

of the problems related to the interpretation of quantum

theory. It is ideal for academic researchers in physics and

philosophy working on the ontology of quantum mechanics."

E-books Cambridge Core

Advanced Quantum Condensed Matter Physics: One-Body,

Many-Body, and Topological Perspectives
By Michael El-Batanouny

Quantum Worlds: Perspectives on the Ontology of
Quantum Mechanics
By Olimpia Lombardi, Sebastian Fortin, Cristian López,  Federico Holik
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A UFRJ, por meio do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI),
adquiriu em novembro de 2020 e-books da Cambridge Core. 

Ao longo de um ano, a comunidade acadêmica da UFRJ terá acesso a
todos os e-books disponibilizados pela Cambridge Core. Concluído esse
período, os e-books com o maior número de acesso e download serão
adquiridos por aquisição perpétua pela universidade. Confira aqui as
orientações de acesso ao conteúdo, através do seu login institucional.

"[...] there are many
unsettled conceptual
and philosophical
problems in the
interpretation of
quantum mechanics
which are a matter of
extensive debate."

https://www.cambridge.org/core/books/advanced-quantum-condensed-matter-physics/DED4815FE0BF969C02660325B8FAFF95#fndtn-information
https://www.cambridge.org/core/books/advanced-quantum-condensed-matter-physics/DED4815FE0BF969C02660325B8FAFF95#fndtn-information
https://www.cambridge.org/core/books/quantum-worlds/976AEED22BBC75DBC4D2ABE55D70F597
https://www.cambridge.org/core/books/quantum-worlds/976AEED22BBC75DBC4D2ABE55D70F597
http://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/413-ufrj-disponibiliza-acesso-a-mais-de-39-mil-e-books-da-cambridge


"Reviewing macroscopic quantum phenomena and quantum

dissipation, from the phenomenology of magnetism and

superconductivity to the presentation of alternative models for

quantum dissipation, this book develops the basic material

necessary to understand the quantum dynamics of macroscopic

variables. Macroscopic quantum phenomena are presented

through several examples in magnetism and superconductivity,

developed from general phenomenological approaches to each

area. Dissipation naturally plays an important role in these

phenomena, and therefore semi-empirical models for quantum

dissipation are introduced and applied to the study of a few

important quantum mechanical effects. The book also discusses

the relevance of macroscopic quantum phenomena to the control

of meso- or nanoscopic devices, particularly those with potential

applications in quantum computation or quantum information. It

is ideal for graduate students and researchers."

"Model checking is one of the most successful verification

techniques and has been widely adopted in traditional

computing and communication hardware and software

industries. This book provides the first systematic

introduction to model checking techniques applicable to

quantum systems, with broad potential applications in the

emerging industry of quantum computing and quantum

communication as well as quantum physics. Suitable for use

as a course textbook and for self-study, graduate and senior

undergraduate students will appreciate the step-by-step

explanations and the exercises included. Researchers and

engineers in the related fields can further develop these

techniques in their own work, with the final chapter

outlining potential future applications."

E-books Cambridge Core

An Introduction to Macroscopic Quantum
Phenomena and Quantum Dissipation
By A. O. Caldeira 

Model Checking Quantum Systems: Principles
and Algorithms
By Mingsheng Ying, Yuan Feng 
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"This book provides the first
systematic introduction to
model checking techniques
applicable to quantum
systems, with broad
potential applications in the
emerging industry of
quantum computing and
quantum communication
as well as quantum physics."

https://www.cambridge.org/core/books/an-introduction-to-macroscopic-quantum-phenomena-and-quantum-dissipation/C245EC9BBF4F6B53D119DA39A814C28C
https://www.cambridge.org/core/books/model-checking-quantum-systems/5515141556B336327F03B68430A1CD39
https://www.cambridge.org/core/books/model-checking-quantum-systems/5515141556B336327F03B68430A1CD39


Esta seção destina-se a divulgar os trabalhos mais importantes da história das
ciências naturais que encontram-se disponíveis eletronicamente na web. A
maioria dos trabalhos divulgados aqui já está em domínio público ou em
acesso aberto no Brasil. 

O artigo abaixo tem como autor o grande físico indiano, Satyandra Nath Bose,

que foi reconhecido por seus trabalhos em mecânica quântica no início da  

 década de 1920. A produção discute sobre a lei de Max Planck, físico alemão,

considerado o pai da física quântica. 

Versões Eletrônicas de Textos
Clássicos

"O artigo de Bose, aqui traduzido para o português,

constitui-se em “um progresso importante”, usando as

palavras do próprio Einstein, no que se refere ao

desenvolvimento de uma teoria quântica da luz. Embora

não afirme explicitamente, Bose supõe que os quanta de

luz são indistinguíveis. Além disso, admite a hipótese, até

então não aceita pela maioria da comunidade física, de

que os fótons possuem impulso. Seu artigo inspirou

Einstein, logo a seguir, a desenvolver sua teoria quântica

do gás ideal. A estatística quântica de partículas de spin

inteiro ficou, justamente, conhecida como estatística de

Bose-Einstein."

A lei de Planck e a hipótese dos quanta de luz
(Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese) 
By Satyandra Nath Bose
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Satyandra Nath Bose (1894-1974) foi um físico indiano bengali,
especializado em física matemática. Seus trabalhos foram
fundamentais para as estatísticas de Bose-Einstein e a teoria do
condensado de Bose-Einstein. — (Foto:

https://www.robolab.in/biography-of-satyendra-nath-bose-1894-1974/)

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2011v28n3p601/20253
https://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/fisica/fisica06.htm
https://www.scielo.br/pdf/rbef/v27n3/a24v27n3.pdf
https://www.robolab.in/biography-of-satyendra-nath-bose-1894-1974/


Componentes surreais da física quântica fundamentam estudos para
um novo tipo de computador, que promete ser substancialmente
mais rápido e poderoso do que qualquer um já existente.

Pesquisadores da Universidade de Washington (UW) em física, ciência
da computação, química, engenharia e ciência dos materiais são
líderes de treinamento no campo crescente da ciência e tecnologia da
informação quântica, ou QIST.

Jim Pfaendtner, professor de engenharia química e presidente do
Departamento de Engenharia Química da UW, analisa que a
computação quântica pode fazer com que a Lei de Moore - a regra
prática confiável que afirma que o poder de computação tende a
dobrar a cada dois anos -, seja descartada.

“Você terá uma mudança radical no tipo de certa classe de cálculos -

a escala é muito maior”, diz Pfaendtner. “Portanto, o número, a
extensão dos cálculos que você pode começar a conceber fazer vai
realmente mudar da noite para o dia se essa tecnologia vier a ser
aprovada.”

- Texto traduzido

A corrida para deixar a Noruega preparada para a próxima grande

revolução tecnológica começou.

“Atualmente quase não há atividade de pesquisa neste campo na

Noruega”, diz o pesquisador Franz Fuchs, que trabalha com matemática

e cibernética no SINTEF. “Estamos anos atrás do resto do mundo, então o

desafio agora é nos atualizar o mais rápido possível”, afirma.

Fuchs ao lado de seus colegas de pesquisa no SINTEF, NTNU e na

Universidade de Oslo pretendem tornar a Noruega "pronta para o

quantum" e resolveram o problema em suas mãos, estabelecendo juntos

o Centro de Computação Quântica norueguês. Além de um Conselho de

quatro pessoas, um total de 13 cientistas pesquisadores das três

instituições estão vinculados ao centro chefiado por Fuchs.

- Texto traduzido

Notícias

Salto Quântico - na computação quântica, os cientistas
da UW veem os blocos de construção da próxima
revolução tecnológica
Artigo escrito por Andrew Engleson
UW Magazine - 07/04/2021

A tecnologia Quantum oferece à Noruega uma
revolução de dados
Artigo escrito por Birthe Midtun
SINTEF - 17/02/2021
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Nova tecnologia quântica — (Foto:

https://ip.rec.br/2020/11/25/criptografia-pos-
quantica-o-novo-normal-da-nossa-protecao-

digital/)

Universidade de Washington (UW) campus
Seattle — (Foto:

https://www.washington.edu/about/)

https://www.ece.uw.edu/spotlight/quantum-leap/
https://www.sintef.no/en/latest-news/2021/quantum-technology-offers-norway-a-data-revolution/
https://ip.rec.br/2020/11/25/criptografia-pos-quantica-o-novo-normal-da-nossa-protecao-digital/
https://www.washington.edu/about/


Internet em código feminino: teorias e práticas 

Autor: Graciela Natansohn

"A Internet e o ambiente digital colocam novos temas para a agenda

feminista e para a comunicação: as brechas de acesso das mulheres e

outros coletivos à rede e à cultura digital, os discursos misóginos da

web, a violência de gênero – ciberassédio, sexting, a exposição da

intimidade, o controle através de dispositivos tecnológicos. Tecnologia

não é coisa de homem. Devemos pensar desde o feminismo, desde

uma posição política que procura a equidade entre homens e

mulheres, a partir de uma nova visão que aspire à igualdade real,

nomeando e considerando a diversidade sem renunciar à

universalidade na disponibilidade dos recursos. Ademais, dentro do

movimento de mulheres é preciso trabalhar sobre as barreiras

subjetivas, as “fobias” a essa tecnologia que se percebe como hostil

sem considerar seu potencial emancipador."

Marco Civil da Internet: violações ao direito de acesso universal previsto
na lei

Editora: Intervozes

"Neste estudo, buscamos apresentar a atual condição do acesso à
Internet no país, destrinchando e problematizando os dados
disponíveis, bem como disputando sua interpretação, com o objetivo
de demonstrar os reais desafios colocados neste campo. Percorremos,

em seguida, as principais iniciativas do governo federal no último
período no sentido de ampliar o acesso da população à Internet, como
o Plano Nacional de Banda Larga e o regime especial de tributação
para redes de acesso. Investigamos ainda a reativação da Telebras, os
novos modelos de oferta de conexão e o desenho de políticas públicas
atuais que buscam responder à necessidade de ampliação deste
direito."

Livros em Acesso Aberto
Esta seção tem como objetivo divulgar plataformas que

disponibilizam livros de temas diversos em acesso

aberto, ajudando ainda mais a disseminar informações.
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Porto Livre
A Porto Livre é uma plataforma que reúne livros editados em open access por diferentes

instituições. Torna disponíveis, de forma gratuita, obras relevantes para a ciência e para o

pensamento social, criando uma coleção online que apoie as atividades de ensino e pesquisa da

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e de outros centros de produção de conhecimento.

 

          

https://portolivre.fiocruz.br/internet-em-c%C3%B3digo-feminino-teorias-e-pr%C3%A1ticas
https://portolivre.fiocruz.br/marco-civil-da-internet-viola%C3%A7%C3%B5es-ao-direito-de-acesso-universal-previsto-na-lei


A Biblioteca Plínio Sussekind Rocha faz parte do Instituto de Física (IF) da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e integra o Sistema de

Bibliotecas e Informação (SiBI). A instalação da Biblioteca se deu pouco

tempo após a inauguração do IF, criado pela resolução 22 de 19 de março
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SUSTENTA O QUÊ?

Mesmo que a computação quântica pareça a próxima fronteira, seus

fundamentos já existem há bilhões de anos - no mundo natural. No primeiro

episódio da série Quantum Impact, são abordadas as maneiras pelas quais

podemos explorar os sistemas e processos orgânicos da natureza, para ajudar a

resolver alguns dos problemas mais urgentes de hoje em torno das mudanças

climáticas e sustentabilidade ambiental.

A Dra. Julie Love, diretora sênior de desenvolvimento de negócios quânticos da

Microsoft, e Lucas Joppa, diretor ambiental da Microsoft, discutem o complexo

problema de otimização do uso da terra, um desafio ambiental que pode ser

abordado por meio de soluções quânticas, e esperam por você! 

- Texto traduzido

Impacto Quântico: Computando um futuro mais

sustentável
Por Microsoft - 21/02/2020

Boletim Eletrônico da Biblioteca Plínio Sussekind Rocha                                                                 Página 11

http://biblioteca.if.ufrj.br/
http://biblioteca.if.ufrj.br/
https://youtube.com/playlist?list=PLFPUGjQjckXFsOEBvvaDeIk5GxctP0ZhX
https://youtu.be/JUG9MXB7UK4

