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Considere um sistema f́ısico consistindo de duas partes cada uma das
quais é descrita por vetores nos respectivos espaços de hilbert H1 e H2.
O sistema composto é descrito pelos vetores do produto tensorial dos dois
espaços, H = H1⊗H2. Um vetor da forma |Ψ〉 = |α⊗ β〉 = |α〉|β〉 chama-se
vetor produto. Um vetor arbitrário de H é combinação linear (talvez infinita)
de vetores produto

|Ψ〉 =
∑

i

ci|αi〉|βi〉. (1)

Se introduzirmos uma base ortonormal |φi〉 para H1 e uma |ψj〉 para H2,
então a familia duplamente indexada |φi〉|ψj〉 será uma base ortonormal para
H e portando

|Ψ〉 =
∑

ij

cij|φi〉|ψj〉 (2)

para alguns coeficientes cij. Se agora |ηi〉 =
∑

j cij|βj〉 então temos de novo
uma soma simples |Ψ〉 =

∑
i |φi〉|ηi〉 onde os |φi〉 são ortogonais, mas os |ηi〉

em geral não o são. Veremos porem que para uma escolha adequada dos |φi〉,
os |ηi〉 serão também ortogonais.

Para um estado produto |α〉|β〉 podemos dizer que a primeira parte está
no estado puro |α〉 e a segunda no estado puro |β〉. Em outras palavras cada
parte está num estado próprio independente da outra parte. Um estado do
sistema composto que não é produto chama-se estado emaranhado (“entan-
gled state” em inglês). Para um tal estado não se pode atribuir um estado
independente puro a cada uma das partes. É comum dizer que as partes não
possuem estado f́ısico próprio.
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Um operador da forma A ⊗ I ou I ⊗ B onde A é um operador em H1

e B um operador em H2 chama-se operador local . Observáveis desta forma
correspondem a medidas feitas somente sobre uma das partes do sistema
composto. Um operador auto-adjunto chama-se maximal se seu espectro
não é degenerado. Um operador local A⊗ I nunca é maximal a não ser que
H2 tenha dimensão um. Um operador local chama-se localmente maximal se
A é maximal.

Um estado |Ψ〉 ∈ H possui uma propriedade local se para algum ob-
servável local A⊗ I temos (A⊗ I)|Ψ〉 = λ|Ψ〉.

Teorema 1 Se |Ψ〉 tem propriedade local correspondente ao observável A⊗I
entao, seguindo a notação do parágrafo anterior, |Ψ〉 ∈ (PλH1) ⊗H2, onde
Pλ é o projetor ortogonal sobre o subespaço de auto-vetores de auto-valor λ.

Demostração: Na expressão (2) seja |φi〉 uma base composta de auto-
vetores de A. Igualando os dois lados de (A ⊗ I)|Ψ〉 = λ|Ψ〉 vemos que
somente sobrevivem os termos onde A|φi〉 = λ|φi〉

Corolário 1 O estado |Ψ〉 tem propriedade local correspondente a um ob-
servável localmente maximal se e somente se é estado produto

A partir de |Ψ〉 definimos os dois traços parciais ρ(1) = Tr(2)(|Ψ〉〈Ψ|) e
ρ(2) = Tr(1)(|Ψ〉〈Ψ|) do operador |Ψ〉〈Ψ| pelas exigências que para qualquer
operador A em H1 e B em H2 têm-se

〈Ψ|A⊗ I|Ψ〉 = Tr(ρ(1)A) (3)

〈Ψ|I ⊗B|Ψ〉 = Tr(ρ(2)B) (4)

É fácil verificar que se |Ψ〉 é normalizado então os dois traços parciais são
matrizes de densidade. Daqui em diante |Ψ〉 será sempre normalizado.

A interpretação destas matrizes de densidade é imediata: restringindo as
nossas medidas do sistema composto somente a uma das partes, o estado
puro representado por |Ψ〉, comporta-se em relação a estes tipos de medida
igual a um estado misto representado pelo traço parcial correspondente. Não
devemos porem concluir que cada parte esteja num estado misto em qualquer
sentido ontológico.

É fácil verificar que em relação à expressão (1) para |Ψ〉 temos:
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ρ(1) =
∑

ij

cic̄j〈βj|βi〉|αi〉〈αj| (5)

ρ(2) =
∑

ij

cic̄j〈αj|αi〉|βi〉〈βj| (6)

e ainda em relação à expressão (2) temos

ρ(1) =
∑

ik

∑
m

cimc̄km|φi〉〈φk| (7)

ρ(2) =
∑

j`

∑
n

cnj c̄n`|ψj〉〈ψ`| (8)

(9)

Usando |Ψ〉 podemos definir uma aplicação anti-linear Λ : H1 → H2 por
〈Λα|β〉 = 〈Ψ|α⊗ β〉. O seu adjunto Λ† é definido por 〈Λα|β〉 = 〈α|Λ†β〉
Teorema 2

ρ(1) = Λ†Λ (10)

ρ(2) = ΛΛ† (11)

Demostração: Devemos demonstrar que para todo operador A em H1

tem-se Tr(Λ†ΛA) = 〈Ψ|A⊗ I|Ψ〉. Basta demonstrar isto para operadores do
tipo A = |a〉〈b|. Seja agora |γj〉 uma base ortonormal para H2. Temos

A⊗ I =
∑

j

|a⊗ γj〉〈b⊗ γj|

do qual deduzimos que

〈Ψ|A⊗ I|Ψ〉 =
∑

j

〈Ψ|a⊗ γj〉〈b⊗ γj|Ψ〉 =

∑

j

〈Λa|γj〉〈Λb|γj〉 = 〈Λa|Λb〉 = 〈b|Λ†Λ|a〉 = Tr(Λ†ΛA).

A demonstração relativo a ρ(2) é análoga
Do teorema anterior deduzimos também as seguintes duas relações úteis:

Λρ(1) = ρ(2)Λ (12)

Λ†ρ(2) = ρ(1)Λ† (13)
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Seja agora ρ(1)|φ〉 = r|φ〉. Temos 〈Λφ|Λφ〉 = 〈φ|Λ†Λ|φ〉 = 〈φ|ρ(1)|φ〉 =
r〈φ|φ〉 sendo que r é real. Também ρ(2)Λ|φ〉 = Λρ(1)|φ〉 = rΛ|φ〉. Assim
provamos:

Teorema 3 As matrizes de densidade ρ(1) e ρ(2) têm o mesmo espectro não
nulo e para um auto-valor não nulo, Λ e Λ† transformam vetor próprio em
vetor próprio

Teorema 4 O espaço Λ†H2 é invariante para ρ(1) e temos H1 = Λ†H2 ⊕
N (ρ(1))

Demostração: Seja |β〉 ∈ H2. A invariância do subespaço segue de
ρ(1)Λ†|β〉 = Λ†ρ(2)|β〉. Seja agora |α〉 ∈ N (ρ(1)) e |β〉 ∈ H2. Temos ρ(1)|α〉 =
Λ†Λ|α〉 = 0, logo 〈α|Λ†Λ|α〉 = 〈Λα|Λα〉 = 0 e portanto Λ|α〉 = 0. Agora
〈β|Λ|α〉 = 〈Λ†β|α〉 = 0 o que implica α ⊥ Λ†H2 e dai α ⊥ Λ†H2. Re-
ciprocamente de α ⊥ Λ†H2 deduzimos que para todo |β〉 ∈ H2 tem-se
0 = 〈Λ†β|α〉 = 〈β|Λα〉. Portanto Λ|α〉 = 0 e finalmente ρ(1)|α〉 = Λ†Λ|α〉 = 0

Teorema 5 |Ψ〉 ∈ Λ†H2 ⊗ ΛH1

Demostração: Seja |α〉 ⊥ Λ†H2. Temos para qualquer |β〉 ∈ H2 que
〈Ψ|α ⊗ β〉 = 〈α|Λ†β〉 = 0. O mesmo argumento com |α〉 arbitrário e |β〉 ⊥
ΛH1 leva agora a conclusão desejada

Escolhe agora uma base para o espaço H1 feito de auto-vetores de ρ(1).
Pelo teorema (4) vemos que os elementos desta base que correspondem a auto-
valores não nulos geram o subespaço Λ†H2. Sejam |αi〉 uma enumeração de
tais elementos e ri 6= 0 os auto-valores correspondentes. Temos 〈Λαi|Λαj〉 =
〈αi|Λ†Λ|αj〉 = riδij sendo que Λ†Λ = ρ(1). Pelo teorema (3) conclúımos
que |βi〉 = (ri)

−1/2|Λαi〉 é uma base ortonormal para o espaço ΛH1. Agora
〈Ψ|αi ⊗ βj〉) = 〈Λαi|βj〉 = (ri)

1/2δij e levando em conta teorema (5) deduzi-
mos a expansão bi-ortogonal :

|Ψ〉 =
∑

i

√
ri|αi〉|βi〉. (14)

A expansão bi-ortogonal de |Ψ〉 difere daquela dada pela equação (2) em se
tratar de uma soma simples em vez de uma soma dupla.
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Teorema 6 A expansão bi-ortogonal é única (a menos de permutação e mul-
tiplicação dos |αi〉 e |βi〉 por fases conjugadas) se e somente se os números ri

são todos distintos, isto é, se e somente se ρ(1) (e portanto ρ(2)) tem espectro
não nulo não degenerado.

Demostração: Pela construção, se o espectro não nulo fosse degenerado,
os |αi〉 não seriam únicos e portanto a expansão bi-ortogonal não seria única.
Por outro lado, a partir da expansão bi-ortogonal (14), calculamos que ρ(1) =∑

i ri|αi〉〈αi|. Portanto se a expansão não fosse única, ρ(1) seria diagonalizável
(no subespaço ortogonal a seu núcleo) em bases ortonormais diferentes o que
implica que o espectro não nulo seria degenerado

Lembramos agora o argumento de Einstein-Podolsky-Rosen. Eles consid-
eraram um estado tal que há correlação exata entre os resultados medidos
correspondentes a um par de operadores locais A ⊗ I e I ⊗ B e ao mesmo
tempo correlação exata entre os resultados medidos correspondentes a um
outro par A′⊗I e I⊗B′ sendo que A e A′ não comutam. Suponha agora que
os quatro operadores são maximais e |Ψ〉 um estado emaranhado. Suponha
também (sem perda de generalidade) que H1 e H2 tem a mesma dimensão e
que ρ(1) tem núcleo trivial (e portanto o mesmo para ρ(2)).

Teorema 7 As correlações descritas no parágrafo anterior são posśıveis se
e somente se ρ(1) tem espectro degenerado.

Demostração: Vamos supor que a observação correspondente ao A⊗ I é
feito primeiro seguido logo depois por I ⊗ B. Depois da primeira medida o
estado passa a ser projetado sobre um estado produto |α〉|β〉 onde |α〉 é um
auto-vetor de A. Para que em seguida haja um resultado certeiro na medida
correspondente ao I ⊗ B, |β〉 necessariamente deverá ser um auto-vetor de
B. Pelo teorema espectral |Ψ〉 é uma soma

∑
si|αi〉|βi〉 de vetores produtos

obtidos desta maneira, ou seja, temos uma expansão bi-ortogonal. Assim o
mesmo tipo de correlação poderá existir para um outro par de observáveis
incompat́ıvel com o primeiro par, se e somente se a expansão bi-ortogonal não
for única. Pelo teorema (6) isto acontece se e somente se ρ(1) tem espectro
degenerado
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