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Resumo—Este trabalho apresenta algumas contribuições 

para um melhor entendimento do emaranhamento quântico e 

suas aplicações. Com o propósito de obter a classificação de 

estados quânticos puros arbitrários em separáveis ou 

emaranhados, apresentamos um critério de separabilidade do 

qual tal classificação decorre. Este critério está baseado em uma 

interpretação homológica-geométrica, que nos permitiu 

formalizar algumas conclusões acerca da quantificação do 

emaranhamento em estados puros arbitrários com três qubits. A  

partir desta interpretação, foi possível também associar a 

descrição do conteúdo dos kets de um estado puro arbitrário a 

conceitos de teoria da codificação clássica. Tendo como base esta 

associação, propomos uma forma bastante simplificada para 

determinar a descrição matemática de estados puros arbitrários 

que satisfazem o máximo emaranhamento global. De acordo com 

conceitos da teoria da codificação, analisamos os estados de 

máximo emaranhamento global com relação à proteção contra 

erros que esses estados possuem. Neste contexto, apresentamos 

uma nova classe de estados que ainda não havia sido mencionada 

na literatura. 
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Abstract—We present some contributions to a better 

understanding of quantum entanglement and its applications. 

With the purpose of obtaining a classification of the   arbitrary  

pure quantum states as separable or entangled, a separability 

criterion is presented. This criterion is based on an homologic-

geometric interpretation which allowed us to formalize some 

conclusions on the entanglement  quantification of arbitrary pure 

states with three qubits. From this interpretation, it was possible 

to associate a description of the kets' content of an arbitrary pure 

state with the concepts of the classical coding theory. Based on 

this association, we propose a simplified form to determine a 

mathematical description of arbitrary quantum states satisfying 

the  maximum global entanglement. From the concepts of coding 

theory we considered the states of maximum global entanglement 

with respect to its inherent error protection. In this context, we 

present a new class of states satisfying all the previous properties 

and which were not known in the open literature. 
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