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Introdução

Albert Einstein, Boris Podolski e Nathan Rosen publicaram em 1935 o artigo "CanQuantum-Mechanical
Description of Reality Be Considered Complete?" [1], no qual argumentaram que a Teoria Quântica, por ser
uma teoria inerentemente probabilística, não poderia ser considerada completa (ou seja, não seria capaz de
descrever todos os elementos de realidade).

De acordo com os autores, esses elementos estão associados a observáveis físicos se podem ser previstos
sem que o sistema seja perturbado. Consequentemente, devem ter valores bem definidos, e uma medição
apenas evidencia esse valor. Uma maneira de tornar o formalismo quântico intrinsecamente determinístico
seria assumir a existência de variáveis ocultas λ, que se conhecidas, completariam a Teoria. Esses modelos
são conhecidos como Teorias de Completamento.

Em 1964, John Bell deduziu que medições independentes e separadas espacialmente, sob a hipótese de
que seus resultados dependem das variáveis ocultas, têm um vínculo representado por uma desigualdade
que correlaciona os resultados. Esses vínculos são válidos para modelos locais realísticos mas são violadas
pela Teoria Quântica [2], e ficaram conhecidos como desigualdades de Bell. Elas surgem de Cenários
de Bell, que consistem em diferentes partes (Alice, Bob, Charlie,...), que podem escolher medições (Alice
escolhe medições x ∈ X com saídas a ∈ Ax, Bob pode tomar medições y ∈ Y com possíveis resultados
b ∈ By, e assim por diante) e a realização conjunta delas caracteriza um evento de medição, denotado por
e = a, b, c, . . . |x, y, z . . . Eventos de medição que não podem ocorrer simultaneamente são ditos exclusivos.

Pela Teoria Quântica, medições em diferentes partes estão relacionadas a espaços de Hilbert compostos
HA ⊗HB ⊗HC . . . . Operadores em diferentes partes do sistema sempre comutam (1), enquanto medições
do mesmo conjunto em geral são incompatíveis (2).

[x, y] = 0 x ∈ X, y ∈ Y (1)
[xi, xj] ̸= 0, xi, xj ∈ X. (2)

Para as desigualdades de Bell, medições compatíveis são realizadas em subsistemas separados espa-
cialmente. É possível generalizá-las de forma que não seja necessária a noção de múltiplas partes num
experimento (ou seja, poderemos ter apenas uma parte com um conjunto de medições conjuntamente com-
patíveis), embora em geral esse não seja o caso. Para tanto, precisamos definir o cenário de contextualidade.

Definição 3 (Cenário de Contextualidade) Dado um conjuntoM de medições. Um conjunto de medições
compatíveis C = {m0, . . . ,mn} ⊆ M é dito um contexto. Dizemos que C é maximal se não existe C ′ ⊆ M
tal que C ⊂ C ′. Um cenário de contextualidade é uma tripla (M,O, C), onde O é o conjunto de todas as
saídas possíveis e C é formado pelos subconjuntos deM que formam contextos maximais.

Dado um cenário de contextualidade, podemos associar a ele uma desigualdade de não contextualidade.
Assim como as desigualdades de Bell eram limitadas por uma cota superior clássica prevista pelas Teorias
de Completamento, as desigualdades de não contextualidade também são majoradas por α’s dados pelas
Teorias de Completamento Não-Contextuais.



Definição 4 (Desigualdade de Não Contextualidade) Sejam N = {ei} um conjunto de eventos e P (ei)
a probabilidade de obtermos ei. Uma desigualdade de não contextualidade S é uma função que pode ser
escrita na forma

S ≡
∑
ei∈N

γeiP (ei) ≤ α. (5)

Para estados compartilhados não clássicos, é possível violar inequações com essa forma. Considerando
a Teoria Quântica, existe um majorante θ de S tal que, se θ > α, dizemos que θ é violação maximal da
desigualdade. Uma desigualdade importante e relativamente simples foi descoberta por Clauser, Horne,
Shimony e Holt [3]. Ela pode facilmente ser violada utilizando a Teoria Quântica, e estará presente em boa
parte deste projeto.

Exemplo 2 (Desigualdade CHSH) Num sistema bipartite cujas partes podem escolher entre duas medições
(com X = {x0, x1} e Y = {y0, y1} sendo os conjuntos de medições de Alice e Bob, respectivamente) com
duas possíveis saídas (0 ou 1), utilizando a notação P (akbl|xiyj) ≡ P (kl|ij), escrevemos SCHSH como

SCHSH = P (00|00) + P (00|01) + P (00|10) + P (01|11)+
+ P (11|00) + P (11|01) + P (11|10) + P (10|11).

(4)

Para Teorias de Completamento, temos SCHSH ≤ α = 3. No entanto, via Teoria Quântica é possível
obter uma violação maximal θ = 2 +

√
2 definindo as medições

x̂0 = σx x̂1 = σz ŷ0 =
1√
2
(σx + σz) ŷ1 =

1√
2
(σx − σz).

Mais recentemente, Adán Cabello, Simone Severini e Andreas Winter mostraram [4,5] que, associando
desigualdades de Bell e de não contextualidade a grafos - objetos que consistem num par G = (V,E) onde
V é um conjunto de vértices e E uma coleção de arestas - é possível obter a cota superior clássica α e a
violação maximal θ por meio de propriedades combinatoriais dessas estruturas. São elas, respectivamente,
o número de independência e o número de Lovász:

α(G, ω) ≡ max
∑
v∈V

ωvxv , θ(G, ω) ≡ sup
∑
v∈V

ωv⟨Ψ|Pv|Ψ⟩.

Esta abordagem foi expandida para desigualdades de não contextualidade de sistemas multipartites,
introduzindo o uso de grafos coloridos [6]. Com esse método, é possível representar uma estrutura de
exclusividade de N partes com um grafo de N cores, de forma que cada subgrafo com uma cor representa a
compatibilidade dos eventos para uma parte do cenário.

Definição 7 (Multigrafo N -colorido) Um grafo G = (V,E) é N -colorido se for composto por N grafos
simples G1 = (V,E1), . . . ,GN = (V,EN) com um conjunto comum de vértices V e um conjunto de arestas
dado por E = E1 ⊔ · · · ⊔ EN , cujas arestas de conjuntos distintos são colorizadas com cores diferentes. G
é dito multigrafo N -colorido se uma aresta (v, v′) é elemento de mais de um conjunto Ei. Um (multi)grafo
N -colorido ponderado (G, ω) é um (multi)grafo N -colorido com ponderações ωv associadas a cada v ∈ V .

Dizemos que um grafo é de exclusividade se cada vértice v ∈ V simboliza um evento, e para cada dois
eventos exclusivos representados por v e v′, há uma aresta (v, v′) os conectando. Nos grafos de exclusividade,
as ponderações ωv dos vértices correspondem aos coeficientes γei da desigualdade associada.

Algumas propriedades relevantes dessa abordagem surgem quando consideramos o grafo obtido ao
retiramos suas cores (que chamamos de sombra do grafo). Esta consiste num mesmo conjunto V de vértices
e um conjunto E = EA ∪ · · · ∪ EN de arestas de mesma cor. Note que vários cenários de contextualidade
distintos podem resultar em sombras iguais.
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Figura 1: À esquerda, temos o grafo bicolorido GCHSH, e à direita está representada sua sombra, GCHSH.

As distribuições de probabilidades que podem ser associadas aos grafos são chamadas de compor-
tamentos. A seguir mostraremos como defini-las adequadamente e diferentes estruturas que surgem ao
considerarmos o caráter clássico ou quântico dessas distribuições.

Definição 9 (Comportamento de um grafo de exclusividade) Um comportamento p de um grafo de
exclusividade G = (V,E) é um mapa

∀ v ∈ V ∃ p : V → [0, 1] tal que pv + pv′ ≤ 1 ∀ (v, v′) ∈ E.

Um comportamento p de um grafo de exclusividade G é dito quântico se há uma matriz densidade ρ atuando
num espaço de HilbertH, e para todo v ∈ V existe um projetor Pv atuando emH de forma que Pv e Pv′ são
ortogonais se (v, v′) ∈ E e

pv = Tr(Pvρ).

O conjunto desses comportamentos é dito conjunto quântico. Por outro lado, o conjunto clássico, formado
pelos comportamentos da forma

pv = µ(Av)

onde Av pertencem à σ−álgebra de uma teoria de probabilidades clássica e satisfazem Av ∩ Av′ = ∅ se
(v, v′) ∈ E, formam o conjunto clássico relacionado ao grafo.

Objetivos e métodos

Considerando as definições dadas, as questões que buscamos investigar foram:

1. Dada uma família de grafos coloridos com amesma sombra, todos possuem conjunto quântico distinto?

2. Em quais condições o conjunto quânticoQ(G) e o número de Lovász θ(G, ω) permanecem invariantes
mediante a retirada de uma aresta do grafo de exclusividade?

A primeira pergunta foi analisada considerando diferentes famílias induzidas pelo grafo de CHSH (tanto
no caso de mesma sombra, quanto no caso de sombras distintas). Fizemos combinações convexas de
diferentes vetores de ponderações ω, e regiões nas quais os valores de θ(G, ω) para os diferentes grafos se
distinguiram nos evidenciaram discrepâncias entre as fronteiras dos conjuntos quânticos. Esse método foi
amplamente utilizado em [7].

A segunda questão foi analisada de duas formas: De acordo com a literatura especializada existente para
o caso da invariância dos conjuntos quânticos e por meio de algoritmos para o número de Lovász.



Resultados e discussão

Alterações da sombra de GCHSH podem ser realizadas de duas maneiras: Removendo arestas “externas”
(i.e. aquelas que ligam os vértices consecutivos) ou arestas duplas “internas”. Analisamos esses dois
casos individualmente, notando que qualquer combinação dessas remoções primárias que altere a sombra
evidentemente também terá sempre uma sombra distinta (como por exemplo, remover uma aresta externa e
duas duplas internas).

Observamos que é possível encontrar facilmente diferenças entre os conjuntos quânticos de subgrafos
induzidos por CHSH que não preservam a sombra GCHSH. Fizemos isso analisando duas famílias de CHSH
com sombras distintas. Aqui expomos o caso da família gerada por exclusão de arestas internas, ilustrada
abaixo.
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Figura 2: Família induzida por CHSH com remoção de arestas duplas internas. De cima pra baixo, esses
grafos são, respectivamente: GCHSH,G34,34,G114,33 (à esquerda) e ∋∋,∋∋ (à direita), seguidos de G∞∞∋,∞∞∋
e G1111,1111

Por outro lado, ao mantermos a sombra de GCHSH invariante, também pudemos encontrar uma família
com conjuntos quânticos distintos. Essa família está representada na Figura 3.
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Figura 3: Família de CHSH com a mesma sombra. Analisamos os conjuntos quânticos e notamos distinções



Utilizando o mesmo método para distinção das fronteiras dos conjuntos quânticos via combinações
convexas de diferentes ponderações, pudemos perceber que os conjuntos quânticos relacionados aos grafos
acima seguem uma relação de contenção estrita, isso é:

Q(GCHSH) ⊊ Q(G43,44) ⊊ Q(G2
33,44) ⊊ Q(G311,44) ⊊ Q(G311,43),

Com isso, pudemos concluir que dada uma família de grafos de mesma sombra, todos possuem conjuntos
quânticos distintos.

Algumas prospecções futuras englobam entender se há grafos de mesma sombra que possuam conjuntos
quânticos iguais. Isso será feito futuramente usando clusters a fim de conseguir analisar extensivamente
todos os subgrafos induzidos por GCHSH. Além disso, buscaremos fazer estimativas de volumes relativos, ou
seja: Qual o volume ocupado pelo conjunto quântico de GCHSH dentro do conjunto de seus subgrafos? Isso
nos permitirá ter uma noção quantitativa da diferença entre as correlações geradas pela remoção de uma
aresta de diferentes maneiras.
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