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"A maior necessidade do mundo é de homens - homens
que se não comprem nem se vendam; (...) homens cuja
consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao
pólo; homens que permaneçam firmes pelo que é reto,
ainda que caiam os céus."

( Ellen White, Educação, pag 57)
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Resumo

Na Natureza é muito comum ocorrerem processos de difusão. Muitos sistemas com-
plexos, tais como: colônias microbianas, agregados coloidais, difusão de fluidos e migrações
populacionais, são compostos de um número muito grande de unidades similares que for-
mam estruturas fractais. Recentemente, um novo estudo destes sistemas foi introduzido por
Filoche e Sapoval [68]. Baseado neste trabalho, nós desenvolvemos um modelo chamado “Di-
fusão com Agregação e Reorganização Espontânea”. Este modelo consiste em um conjunto
de partículas que interagem por meio da exclusão de volume quando realizam caminhadas
aleatórias em uma rede quadrada. Inicialmente, a rede é preenchida com uma densidade
ρ = N/L2 de partículas distribuídas em posições distintas escolhidas aleatoriamente. Uma
das partículas é escolhida ao acaso para se tornar uma partícula ativa. Esta partícula executa
caminhadas aleatórias até visitar um sítio ocupado por uma partícula j. Quando a partícula
ativa salta sobre o sítio ocupado pela partícula j é refletida e retorna para a posição anterior,
e uma nova partícula ativa é escolhida aleatoriamente no conjunto de N partículas contidas
na rede. Após um transiente, o sistema alcança um regime estacionário. Neste trabalho, nós
estudamos este regime estacionário, atentando para as propriedades de escala da distribuição
de partículas que é caracterizada por uma função de correlação de pares φ(r). Em seguida,
calculamos a média sobre uma sequência de configurações geradas nesse regime, usando sis-
temas de tamanhos L igual a 50, 75, 100, 150, . . . , 700. A função de correlação de pares
exibe comportamentos distintos em três regimes diferentes de densidades, que nós definimos
como regime subcrítico, crítico e supercrítico. Nós mostramos que no regime subcrítico, a
distribuição de partículas é caracterizada por uma dimensão fractal. Nós também analisamos
o decaimento das correlações temporais.
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Abstract

Diffusive processes are extremely common in Nature. Many complex systems, such
as microbial colonies, colloidal aggregates, diffusion of fluids, and migration of populations,
involve a large number of similar units that form fractal structures. A new model of diffusive
agregation was proposed recently by Filoche and Sapoval [68]. Based on their work, we
develop a model called Diffusion with Aggregation and Spontaneous Reorganization . This
model consists of a set of particles with excluded volume interactions, which perform random
walks on a square lattice. Initially, the lattice is occupied with a density ρ = N/L2 of
particles occupying distinct, randomly chosen positions. One of the particles is selected at
random as the active particle. This particle executes a random walk until it visits a site
occupied by another particle, j. When this happens, the active particle is reflected back to
its previous position (neighboring particle j), and a new active particle is selected at random
from the set of N particles. Following an initial transient, the system attains a stationary
regime. In this work we study the stationary regime, focusing on scaling properties of the
particle distribution, as characterized by the pair correlation function φ(r). The latter is
calculated by averaging over a long sequence of configurations generated in the stationary
regime, using systems of size 50, 75, 100, 150, . . . , 700. The pair correlation function exhibits
distinct behaviors in three different density ranges, which we term subcritical, critical, and
supercritical. We show that in the subcritical regime, the particle distribution is characterized
by a fractal dimension. We also analyze the decay of temporal correlations.
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Introdução

Os fenômenos presentes na Natureza sempre despertaram a curiosidade humana e
com o intuito de esclarecer toda essa fenomenologia surge a Filosofia Natural. Neste contexto,
Aristóteles, um dos mais destacados filósofos gregos que viveu entre 384 e 322 a.c., foi um
dos responsáveis por muitos desses esclarecimentos. Em seus estudos sobre o movimento dos
corpos, chegou a propor as seguintes leis:

1. Para um corpo se manter em movimento é necessário a ação de uma força;

2. A velocidade de um corpo é proporcional à intensidade da força que atua sobre ele;

3. Se corpos de mesmo volume são soltos de uma mesma altura, então o mais pesado chega
ao solo antes do mais leve.

Séculos depois, Galileu Galilei (1564 − 1642), questionou essas leis propostas por
Aristóteles. Como ferramenta ele usou a experimentação1 e mostrou que para um corpo
manter-se em movimento basta um empurrão e estar livre dos efeitos da resistência do meio.
Mostrou também que todos os corpos, em queda livre, independente da massa, são acelerados
com a mesma aceleração g (aceleração da gravidade). E, portanto, se corpos de mesmo
volume são soltos de uma mesma altura, caem juntos e tocam o solo no mesmo instante.
Todos estes fatos são devidamente comprovados. O grande erro de Aristóteles foi, portanto,
não considerar os efeitos produzidos pelo meio.

Outra grande contribuição culminou com o filósofo e matemático inglês Isaac Newton
(1642 − 1727). Newton, em seus estudos, fez uma seleção de 22 problemas de importância

1Galileu criou um novo método de investigação conhecido como Método Científico. Por causa desse novo método de inves-
tigação científica Galileu é conhecido como o pai da Ciência Moderna.
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significativa para sua época e propôs resolvê-los. Em seguida citamos alguns dos relevantes
resultados obtidos por ele [1]: criou o cálculo diferencial2; propôs as três leis sobre os efeitos de
forças aplicadas em um dado corpo; deduziu a lei da gravitação universal, a partir das leis de
Kepler do movimento planetário; realizou trabalhos sobre séries binomiais; fez experimentos
com prismas, observando a decomposição da luz branca e sua polarização e admitiu que sua
natureza é corpuscular; e construiu o primeiro telescópio refletor.

Os trabalhos de Newton foram de suma importância para a Ciência e para a hu-
manidade. Deve-se salientar que pouco teria feito sem as contribuições de N. Copérnico
(1473− 1543), T. Brahe (1546− 1601), J. Kepler (1571− 1630) e Galileu. O próprio Newton
reconheceu isso quando afirmou ter se apoiado em ombros de gigantes.

A Mecânica Clássica, como é conhecida hoje a Física até o século XIX, teve seu auge
com a Teoria Newtoniana e a Teoria do Eletromagnetismo proposta pelo físico e matemático
escocês James Clerk Maxwell (1831−1879). Tudo isto levou muitos cientistas a pensarem que
as teorias físicas estavam completas. Entretanto, o próprio Eletromagnetismo apresentava
incompatibilidade com a mecânica de Newton. E isto se devia ao fato de que, os campos
elétricos ( ~E) e magnéticos ( ~B), descritos pelas equações de Maxwell, obedeciam a equações
de onda, cujas soluções demonstravam que ~E e ~B propagavam-se através do espaço com
velocidade constante igual à velocidade da luz c.

O meio de propagação destas ondas, segundo Maxwell, deveria ser preenchido por
um meio fixo e rígido, que serviria como referencial absoluto, conhecido como éter3. Com o
intuito de comprovar a existência desse meio, em 1881, o físico prussiano A. A. Michelson
(1852−1931), realizou um experimento que objetivava medir a velocidade do éter em relação
à Terra, não obtendo resultado positivo. Em 1887, este mesmo experimento, foi aprimorado
e repetido por Michelson com a ajuda do físico norte-americano E. W. Morley (1838−1923),
não obtendo, como no primeiro experimento, evidência da existência do éter. Em 1905, o
conceito de éter foi, portanto, abandonado com a criação da Teoria da Relatividade Restrita
por Albert Einstein (1879− 1955), generalizando a Teoria Newtoniana.

Um outro problema de significativa relevância na Mecânica Clássica é o problema
de n corpos. Newton resolveu este problema para n = 2 em escala macroscópica, mostrando
como dois corpos interagem através de sua lei da Gravitação Universal. O problema mostrou-
se insolúvel para n = 3, não podendo ser resolvido analiticamente. A saída, para as futuras

2O cálculo também foi concebido por Leibniz independente de Newton.
3A palavra éter é de origem grega: aithér, que significava, primitivamente, uma espécie de fluido sutil e rarefeito que preenchia

todo o espaço e envolvia toda a Terra.
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gerações de físicos e matemáticos interessados no problema, foi aplicar métodos aproximados
como solução em séries de potência. Assim, estudiosos do assunto entenderam que não é
possível determinar expressões analíticas exatas que possam descrever a trajetória de cada
um dos três corpos interagentes, mesmo para tempos longos.

Outros problemas interessantes como radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico,
átomo de Bohr, também geraram discussões entre os cientistas da época e chegaram à con-
clusão de que a Física Clássica não os explicava. O esclarecimento veio a partir do século XX,
com o surgimento da Mecânica Quântica e da Teoria da Relatividade. É importante notar
que no domínio relativístico e no domínio quântico, a Física Clássica não é válida e pode
ser entendida como uma aproximação entre essas duas novas teorias, explicando fenômenos
que ocorrem apenas em nosso cotidiano. Por exemplo, a Mecânica Newtoniana habilita-nos
a predizer corretamente o movimento dos corpos sólidos com velocidades muito menores que
a da luz e dimensões muito maiores que as atômicas.

Uma outra teoria que permitiu prever o comportamento macroscópico dos sistemas
sem recorrer a qualquer teoria sobre a estrutura da matéria é conhecida como Termodinâmica.
Ela teve início no final do século XVIII antes do desenvolvimento das teorias atômicas mod-
ernas. É, atualmente, uma das teorias mais bem fundamentadas da Física em termos experi-
mentais. Um marco em seu desenvolvimento foi o estabelecimento de que o calor é uma forma
de energia e não um fluido, conhecido como calórico, como se acreditava naquela época. E,
com a credibilidade das teorias sobre a estrutura da matéria, as propriedades macroscópicas
dos sistemas passaram a ser estudadas a partir das suas propriedades microscópicas. Isso
nos leva a estudar sistemas de muitas partículas, como gases por exemplo, proporcionando o
surgimento de um novo ramo de pesquisa em Física chamado de Mecânica Estatística.

A Mecânica Estatística tem por objetivo investigar as propriedades macroscópicas
dos sistemas a partir das propriedades microscópicas dos seus constituintes elementares, ou
seja, estuda como suas configurações microscópicas variam no tempo e como atingem seus
estados macroscópicos de equilíbrio, levando em conta os vínculos internos e externos aos
quais são submetidos.

O início da Mecânica Estatística se deu com os notáveis trabalhos de Maxwell sobre
a Lei das Distribuições das Velocidades Moleculares [2]; de Boltzmann com estudos sobre a
Hipótese Ergódica, Equação de Transporte, o Teorema H que caracteriza o estado de equi-
líbrio como a situação mais provável e de Gibbs sobre a teoria dos Ensembles. Com o advento
da Mecânica Estatística o problema de muitos corpos, portanto, se estendeu à escalas mi-
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croscópicas em sólidos, líquidos, plasmas e sistemas biológicos, exigindo a formulação de novas
técnicas de aproximação para tratar tais sistemas. Entre essas novas técnicas é possível citar
algumas: Dinâmica Molecular, Funções de Green, Matriz de Transferência [3], Método Monte
Carlo, Teoria de Campo Médio, Grupo de Renormalização e Expansão em Série.

Nas últimas décadas uma verdadeira revolução tem surgido na Ciência, atingindo
uma interdisciplinaridade entre campos aparentemente desconexos como Lingüística e Física,
Economia e Biologia, Informática e Química, Geologia e Ciências Humanas, Psicologia e
Estatística, Ciência dos Materiais e Matemática, e muitos outros.

Fenômenos altamente complexos e díspares tais como avalanches, terremotos, as
batidas do coração, o funcionamento do cérebro, a organização das estruturas lingüísticas,
o comportamento caótico das bolsas de valores, o dobramento das proteínas, as informações
codificadas no DNA, os processos de catálise, por exemplo, começam a ser entendidos, de
uma forma unificada e lógica dentro de um campo de pesquisa conhecido, atualmente, como
Sistemas Complexos.

Não existe ainda uma definição rigorosa, sem controvérsias, para decidir quando
um sistema é complexo ou não. O que existe são tentativas, ainda incipientes, de definir
uma medida da complexidade, por exemplo, em termos estatísticos. Entretanto, podem ser
identificados por suas características principais [4]:

(i) Os Sistemas Complexos são constituídos por um grande número de elementos simples
que interagem através de processos simples;

(ii) A sua evolução temporal é geralmente controlada por uma dinâmica não linear, even-
tualmente induzindo a um comportamento caótico;

(iii) O sistema global (macroscópico) costuma apresentar um grande número de config-
urações metaestáveis (ou de tempo de vida relativamente longo) com propriedades
consideralvemente diferentes daquelas de seus elementos isolados;

(iv) Eles freqüentemente, apresentam padrões espaço-temporais fractais ou multifractais,
que, às vezes, se constituem de modo auto-organizados;

(v) Aqueles fenômenos que nos sistemas tradicionais ("não complexos") são regidos por leis
exponenciais, nos Sistemas Complexos, costumam apresentar leis de potências.

Do ponto de vista da Física Teórica, os formalismos e as ferramentas que mais se
adequam ao tratamento dos Sistemas Complexos são: a Teoria dos Sistemas Dinâmicos
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Não-Lineares, a Mecânica Estatística (Teoria de Fenômenos Críticos, Termoestatística Não-
Extensiva, Processos Fora do Equilíbrio), a Teoria de Fractais e Multifractais, além de uma
gama de métodos da Física Computacional (Simulação Monte Carlo, Dinâmica Molecular,
Autômatos Celulares, etc).

Neste trabalho, estudaremos um modelo pertencente à classe dos Sistemas Dinâmicos
e Complexos: uma difusão com agregação e reorganização espontânea de partículas em uma
rede quadrada. O sistema é constituído de partículas distribuídas aleatoriamente. Cada sítio
é preenchido com uma única partícula e não pode ser ocupado por mais de uma. Assim,
dizemos que uma partícula exclui o volume de outra, não permitindo que esta ocupe o seu
lugar. Cada partícula caminha uma por vez e pára diante de um obstáculo (um sítio ocupado),
agregando-se formando aglomerados ou ílhas isoladas temporárias.

Para este modelo, estudamos sua distribuição estacionária, atentando para as pro-
priedades de escala da distribuição de partículas que é caracterizada pela função de correlação
de pares φ em função de r, além do estudo da correlação temporal (memória) que nos permite
afirmar quando o sistema entra no regime estacionário.

A seguir, apresentamos de forma suscinta como este trabalho está estruturado.

No primeiro capítulo, apresentamos uma síntese sobre Sistemas Dinâmicos incluindo
uma seção sobre Processos Difusivos como exemplo desse tipo de sistemas.

No segundo capítulo, fazemos uma breve discussão sobre fractais, apresentando sua
classificação, o cálculo da dimensão fractal em objetos fractais determinísticos e aleatórios,
bem como alguns exemplos e aplicações.

No terceiro capítulo, apresentamos uma descrição do modelo, os resultados e dis-
cussões do sistema físico que nos propomos a estudar.

E, por fim, apresentamos nossas considerações finais incluindo algumas perspectivas
de expansão deste trabalho. É importante mencionar que apresentamos ainda dois apêndices
incluindo tópicos sobre dimensão topológia, dimensão de Hausdorff e análise de escala de
tamanho finito.



Capı́tulo 1
Sistemas Dinâmicos e Processos Difusivos

Um sistema, de maneira geral, é definido como um conjunto de objetos agrupados,
interconectados por alguma interação ou interdependência, de forma que exista relação de
causa e efeito nos fenômenos existentes entre seus elementos constituintes, formando um
todo organizado. O termo sistema vem do grego e significa: combinar, ajustar, formar um
conjunto.

A Natureza é constituída de muitos sistemas, sendo alguns muito simples e outros
extremamente complexos. Como exemplo, podemos citar: o sistema nervoso de um animal,
a situação financeira de uma família, o ecossistema de um lago ou de uma floresta, etc.
Nesses sistemas podemos definir algumas grandezas de interesse físico que podem variar no
tempo. Quando isso acontece, dizemos que o sistema é dinâmico. Nos exemplos citados
acima, algumas grandezas que podem variar no tempo são: a atividade dos neurônios no
córtex visual, a renda da família, o número de predadores e presas, etc [1].

No estudo de Sistemas Dinâmicos o mais importante é determinar a evolução tem-
poral das grandezas físicas que os caracterizam. Para tanto, é necessário conhecer o que
acontece com os sistemas e as regras que governam as mudanças que ocorrem neles.

A seguir, apresentamos um tipo de classificação que nos permite diferenciar e enten-
der alguns Sistemas Dinâmicos e uma seção sobre os Processos de Difusão.

6
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1.1 Classificação dos Sistemas Dinâmicos

Existem diferentes modelos e situações que podem ser construídos e usados no estudo
de evoluções temporais de um sistema, podendo ser classificado quanto à variação temporal,
quanto ao tipo de modelo, quanto aos parâmetros e quanto à memória. Assim, podemos
apresentá-los:

i) Quanto à variação temporal

Quanto à variação temporal os Sistemas Dinâmicos são classificados como sistemas
de tempo discreto e de tempo contínuo.

a) Sistemas de tempo discreto:

Um sistema é dito ser discreto se a variável t é um inteiro não-negativo (Z+). Sistemas
desse tipo têm sua evolução regida por equações de diferenças finitas. Esse tipo de equações
relacionam o valor de uma variável x ∈ R (reais) em um dado instante t a valores de x em
instantes posteriores como t+ 1, t+ 2, por exemplo.

Assim, as equações de diferenças finitas podem ser representadas, por exemplo, da
seguinte forma:

x(t+ 1)− 5x(t) = 0 (1.1)

x(t+ 2)− t2x(t) = 0 (1.2)

x(t+ 3)− 3x(t− 2) = 0 (1.3)

A ordem de uma equação de diferença finita é dada pela diferença entre o maior e o
menor índice temporal que aparece na equação. Dessa forma, a equação (1.1) é de primeira
ordem, pois t+ 1− t = 1. Por um raciocínio semelhante, é simples verificar que as equações
(1.2) e (1.3) são de segunda e quinta ordem, respectivamente. É importante também ressaltar
que pelo fato de t ser discreto, ou seja, assumir apenas determinados valores, não implica
que x(t) também assuma.
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b) Sistemas de tempo contínuo:

Um sistema é considerado de tempo contínuo quando a variável t assume valores
reais não-negativos (R+). A evolução do sistema é governada por equações diferenciais do
tipo:

dx(t)

dt
− 3x(t) = 0 (1.4)

d3x(t)

dt3
+ tanh(πt)x(t)− 4t2 = 0 (1.5)

d5x(t)

dt5
+

(
dx(t)

dt

)2

− (x(t))3 = 0 (1.6)

A ordem de uma equação diferencial é dada pela derivada de maior ordem. Assim,
as equações (1.4), (1.5) e (1.6), são de primeira ordem, terceira ordem e quinta ordem,
respectivamente. Da mesma forma como nas equações de diferenças finitas, o fato de t ser
contínuo não implica que x(t) também seja.

ii) Quanto ao modelo

Com relação a esta classificação os Sistemas Dinâmicos podem ser lineares ou não-
lineares. As equações que representam a evolução desses sistemas podem ser equações de
diferenças finitas ou diferenciais. De uma forma geral tais equações podem ser representadas
como segue:

an(t)x(t+ 1) + an−1(t)x(t+ n− 1) + . . .+ a1(t)x(t+ 1) + a0(t)x(t) = F (t) (1.7)

an(t)
dnx(t)

dtn
+ an−1(t)

dn−1x(t)

dtn−1
+ . . .+ a1(t)

dx(t)

dt
+ a0(t)x(t) = F (t) (1.8)
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a) Sistemas lineares:

De acordo com as equações (1.7) e (1.8) escritas acima, para que o sistema seja linear
é necessário que x(t), x(t + 1), ..., x(t + n) e x(t), dx(t)

dt
, ..., d

n−1x(t)
dtn−1 , sejam do primeiro grau,

ou seja, forem elevados apenas à primeira potência.

b) Sistemas não-lineares:

Os sistemas serão não-lineares se os termos das equações (1.7) e (1.8), citadas no
ítem anterior, forem elevados a potências superiores ou igual a dois. Nessas equações os
coeficientes an(t) e a força externa F (t), podem ser funções apenas da variável independente
t.

É necessário, portanto, enfatizar que para os sistemas lineares vale o princípio da
aditividade e o princípio da homogeneidade.

No primeiro caso, estabelece-se que uma força externa F1(t) leva a uma resposta
x1(t), e uma força externa F2(t) leva a uma resposta x2(t). Então se a força externa for
expressa por F1(t) + F2(t), o sistema exibe uma resposta x1(t) + x2(t).

No segundo caso, se para uma força externa F (t) o sistema responde com um x(t),
então para uma força kF (t), o sistema responde com um kx(t), onde k é uma constante.

Para o caso linear a combinação desses dois princípios gera o princípio da super-
posição que afirma: uma ação k1F1(t)+k2F2(t) corresponde a uma resposta k1x1(t)+k2x2(t),
sendo k1 e k2 constantes. É importante lembrar que esses princípios não valem, em geral,
para sistemas não-lineares.

iii) Quanto aos parâmetros

Com relação aos parâmetros é possível classificar os Sistemas Dinâmicos como sis-
temas com parâmetros fixos e variáveis no tempo:

Consideremos as equações (1.7) e (1.8) e as tomemos como exemplo para entendi-
mento desta classificação. Em sistemas com parâmetros fixos no tempo, os coeficientes
an(t) das equações citadas independem de t, sendo, portanto, constantes no tempo, ou seja,
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an(t) = an. Neste caso, a dependência em t é explícita apenas na função de entrada F (t).
Em sistemas com parâmetros variáveis no tempo, os coeficientes an(t) possuem dependência
explícita na variável t. Assim, por exemplo, as equações (1.1), (1.3), (1.4) e (1.6) são equações
com parâmetros constantes, enquanto que as equações (1.2) e (1.5) são consideradas equações
com parâmetros variáveis no tempo.

É importante ressaltar que em sistemas físicos reais, não existem parâmetros con-
stantes. Entretanto, em algumas situações particulares essas quantidades podem ser consid-
eradas como tais.

Para uma melhor compreensão, tomemos como exemplo um pêndulo simples. Con-
sideremos, portanto, que este pêndulo esteja sujeito apenas a ação gravitacional e cujo movi-
mento seja descrito pela seguinte equação diferencial:

d2θ(t)

dt2
+
g

l
sin θ(t) = 0 (1.9)

Nesta equação os parâmetros comprimento l do fio e a aceleração da gravidade g,
podem ser considerados como fixos, pois são quantidades que variam muito lentamente ao
longo do tempo.

A escala de tempo em que o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade
variam é muito maior do que aquela que caracteriza o movimento do pêdulo. Ou seja,
enquanto o pêndulo oscila com o período característico em segundos, a aceleração da gravi-
dade g demora milênios para uma mundança perceptível, por exemplo. Da mesma forma,
o comprimento do pêndulo. Por essa razão esse sistema pode ser considerado como pos-
suindo parâmetros fixos, pois essas grandezas variam muito lentamente em relação àquelas
que variam muito rapidamente como o deslocamento angular θ(t). As grandezas que têm vari-
ações rápidas são, em geral, usadas para descrever a evolução temporal de um sistema físico.
Quando queremos evidenciar que os parâmetros sejam variáveis no tempo, expressamos an
como an(t).

Apenas como ilustração, para justificarmos o exemplo do pêndulo simples, Christian
Huygens em 16561, utilizando esse dispositivo, idealizou o relógio de pêndulo. Este aparelho
de medição do tempo é considerado um marco por causa da sua precisão, reduzindo o erro
dos relógios mecânicos de minutos para segundos. O pêndulo simples também foi usado por
Poincaré em seu premiado trabalho sobre a estabilidade do sistema solar [1].

1http : //educar.sc.usp.br/licenciatura/2001/pendulo/PenduloSimples−HTML.htm
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iv) Quanto à memória

Quanto à memória os Sistemas Dinâmicos podem ser classificados como sistemas
sem memória (instantâneo) e com memória (dinâmico).

a) Sistemas sem memória ou instantâneo:

Os sistemas instantâneos ou sem memória, também são chamados de sistemas marko-
vianos. Considere a seguinte situação: Suponha que um sistema físico sofra mudanças tais
que a cada instante ele possa ocupar um dentre um número finito de estados. Por exemplo,
numa dada cidade o estado do tempo poderia estar em um entre três estados possíveis: en-
solarado, nublado ou chuvoso. Suponha que este sistema mude com o tempo de um estado
para outro e que em instantes pré-determinados o estado do sistema seja observado. Se o
estado do sistema em qualquer observação não puder ser predito com certeza, mas se a prob-
abilidade de um certo estado ocorrer puder ser predita unicamente a partir do conhecimento
do estado do sistema na observação imediatamente anterior, então o processo de mudança de
um estado para outro é dito ser um processo de Markov e o sistema é o chamado markoviano.

b) Sistemas com memória ou dinâmico:

Um sistema com memória (ou dinâmico) é aquele onde o estado do sistema num
dado instante não depende apenas de informações sobre o estado imediatamente anterior,
mas de toda a história passada. Como exemplo, consideremos um capacitor de capacitâcia
C. A tensão V entre suas placas num dado instante t é dada pela seguinte expressão:

V (t) =
1

C

∫ t

−∞
I(t)dt (1.10)

onde I(t) é a corrente que chega ao capacitor no instante t. A integral vai de −∞ a t,
porque em princípio, para calcular V (t), é necessário conhecer a corrente que flui em todo
seu passado. Essa expressão pode ser escrita ainda, como:

V (t) =
1

C

∫ t0

−∞
I(t)dt+

1

C

∫ t

t0

I(t)dt, (1.11)
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podendo ser expressa como

V (t) = V (t0) +
1

C

∫ t

t0

I(t)dt. (1.12)

Assim, conhecendo o valor de V (t0) é possível determinar V (t) entre t0 e t. Então
V (t0) carrega toda a informa̧cão sobre o passado do capacitor. Esse sistema possui memória,
pois V (t) depende de V (t0), que por sua vez é determinado a partir de I(t) entre −∞ e V (t0).

No contexto da Mecânica Estatística, existem muitos sistemas físicos que podem
ser considerados como sistemas markovianos ou não-markovianos. Entre eles podemos citar
alguns como: Percolação, Polímeros, Sistemas Magnéticos, DLA, etc. Alguns desses sistemas
serão tratados com mais detalhes nos capítulos seguintes.

1.2 Processos Difusivos

Processos difusivos são freqüêntes na Natureza. Estão presentes em processos físicos,
químicos e biológicos. Por exemplo, propagação de doenças, reação química, propagação de
calor, migrações populacionais, entre outros. Tais fenômenos se enquadram na categoria dos
Sistemas Dinâmicos e Complexos e, em sua maioria, pertencem à classe de sistemas fora do
equilíbrio.

O estudo da difusão permitiu uma melhor compreenção dos fenômenos estocásticos,
isto é, fenômenos que envolvem variáveis aleatórias ou probabilísticas dependentes do tempo,
pois, o processo de difusão, em um dado sistema, ocorre por meio do movimento aleatório,
em nível microscópico, do conjunto de elementos que o constitui. Muitos desses fenômenos
são markovianos, ou seja, são fenômenos que não guardam memória.

Atualmente é possível classificar os processos difusivos como: difusão usual (ou nor-
mal) e difusão anômala. O processo de difusão anômala pode ainda ser dividido como subd-
ifusivo e superdifusivo.

Em seguida, faremos uma discussão mais detalhada sobre tais processos:
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i) Processo de difusão usual

Neste momento será apresentada uma breve discussão sobre o processo de difusão
usual, referenciando o Movimento Browniano e algumas abordagens necessárias ao estudo
desse fenômeno, como: a equação da difusão proposta por Einstein, a equação de Langevin
e a equação de Fokker-Planck.

a) O Movimento Browniano e a Equação da Difusão

A experiência mostra que quando se abre, em um ambiente fechado, um frasco
contendo um líquido volátil como um perfume, é possível sentí-lo rapidamente em todo o
ambiente. Dizemos que as moléculas do líquido depois de evaporar difundem-se pelo ar,
distribuindo-se por todo aquele ambiente.

O mesmo fenômeno acontece se colocarmos um pouco de açúcar em uma xícara
contendo café, as moléculas de sacarose se difundem por todo o café.

Uma outra situação de que se tem conhecimento é quanto ao aquecimento de uma
barra de metal. Aquecendo-se uma das extremidades o calor flui por um processo de condução
até a outra extremidade da barra por causa de uma diferença de temperatura.

Estes e outros exemplos nos mostram que, para que aconteça o fenômeno da difusão,
a distribuição espacial das moléculas, não deve ser homogênea, deve existir uma diferença ou
um gradiente de concentração entre dois pontos do meio.

O paradigma do processo de difuão usual é o chamado Movimento Browniano ob-
servado pelo Biólogo Robert Brown em 1827 [5]. Robert Brown observou, por meio de um
microscópio, que grãos de pólen suspensos em água adquirem um movimento totalmente
aleatório. Hoje sabemos que tal movimento se deve ao fato de que as moléculas de água
colidem com os grãos de pólen, exercendo uma força de natureza estocástica sobre eles.

A figura (1.1) publicada por Jean Perrin em 1909 [6, 7], mostra a trajetória de uma
partícula executando Movimento Browniano. O seu movimento é extremamente irregular,
sendo mais ativo para temperaturas mais altas ou em fluidos pouco viscosos. Uma carac-
terística marcante desse movimento é que ele nunca cessa.
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Figura 1.1: Esta figura, extraida da referência [6] e publicada originalmente por J. Perrin [7], mostra
a trajetória de uma partícula executando Movimento Browniano. Este movimento é mais ativo para
temperaturas elevadas ou fluidos pouco viscosos.

Os exemplos citados anteriomente são situações que representam o processo de di-
fusão usual. E a lei mais utilizada e citada em estudos sobre difusão é a chamada Lei de Fick
[8, 9], porque leva as mesmas descrições tanto na Física quanto na Química e na Biologia.
Esta lei afirma que a densidade de corrente de partículas, por exemplo, é proporcional ao
gradiente de concentração, ou seja,

~J = −D~∇ρ (1.13)

onde D é o coeficiente de difusão que depende das propriedades do meio (isotrópico ou
anisotrópico) e indica quão rápido a grandeza medida por ρ difunde-se de regiões de alta
concentração para regiões de baixa concentração. O sinal negativo combinado com o gradiente
na lei de Fick, significa que a difusão ocorre da região de alta densidade para a região de
baixa densidade. A quantidade ρ é definida como a quantidade de substância (densidade de
partículas, por exemplo) e pode ser função do tempo e da posição, isto é, ρ = ρ(~r, t).

Admitindo que durante o processo de difusão a substância difundida não seja ab-
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sorvida nem emitida, o sistema é dito ser conservativo e vale a equação da continuidade

∂ρ

∂t
+ ~∇ · ~J = 0, (1.14)

combinando a equação (1.13) com a equação (1.14), chegamos à equação de difusão usual
que é dada por:

∂ρ

∂t
= D∇2ρ. (1.15)

A equação (1.15), que representa o processo de difusão usual, não leva em conta
se no sistema existe uma fonte ou um sorvedor de partículas. Entretanto, se este fato é
considerado, a equação da difusão será modificada, sendo escrita como segue:

∂ρ

∂t
= D∇2ρ+ δρ, (1.16)

onde δρ é um termo que pode representar criação ou aniquilação de partículas, depedendo
se δρ assumir um sinal positivo ou negativo, respectivamente. Este termo advem da equação
da continuidade que também precisa ser modificada, portanto, passando a ser escrita como:

∂ρ

∂t
+ ~∇ · ~J = δρ, (1.17)

sendo a quantidade δρ identificada como densidade da fonte.

Pelo exposto, é evidente que a equação da difusão se modifica quando, no sistema,
são incorporados graus de liberdade. Por exemplo, se o sistema estiver sobre a ação de uma
força externa, ou arraste, com densidade de corrente dada por

~J = −D~∇ρ+ µ~Fρ. (1.18)

Assim, substituindo ~J em (1.14), a equação da difusão se modifica da seguinte forma:

∂ρ

∂t
= D∇2ρ− µ~∇ · ~Fρ, (1.19)

incorporando o termo de força.

A equação (1.15) foi também deduzida por Einstein em um contexto probabilístico,
antecipando a relação de Chapman-Kolmogorov e as teorias modernas de cadeias marko-
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vianas, com o intuito de estudar o comportamento irregular de partículas em suspensão em
fluido devido aos movimentos moleculares térmicos.

A seguir, apresentamos esta dedução segundo a referência [10]. A idéia consiste em
considerar um sistema cujas partículas executem movimentos independentes e que os movi-
mentos da mesma partícula em diferentes intervalos de tempo sejam também mutuamente
independentes2. Seja p(µ)dµ a probabilidade de uma partícula em suspensão sofrer um deslo-
camento entre µ e µ + dµ num intervalo de tempo τ . Essa densidade de probabilidade deve
ser simétrica, ou seja,

p(µ) = p(−µ), (1.20)

e normalizada,

∫ +∞

−∞
p(µ)dµ = 1. (1.21)

Se n = n(x, t) for o número de partículas por unidade de volume no instante de tempo t,
temos a seguinte relação probabilística:

n(x, t+ τ) =

∫ +∞

−∞
n(x+ µ, t)p(µ)dµ. (1.22)

Como τ e µ são macroscopicamente pequenos, é possível escrever as seguintes expansões:

n(x, t+ τ) = n(x, t) +
∂n

∂t
τ + · · · (1.23)

e
n(x+ µ, t) = n(x, t) +

∂n

∂x
µ+

∂2n

∂x2
µ2 · · · (1.24)

Substituindo (1.23) e (1.24) em (1.22), considerando as propriedades de p(µ), e re-
tendo apenas termos de ordem dominante, obtemos a equação da difusão,

∂n

∂t
= D

∂2n

∂x2
, (1.25)

2Os intervalos de tempo devem ser pequenos, mas suficientemente grandes para dar margem a observações.
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com o coeficiente de difusão dado por

D =
1

2τ

∫ +∞

−∞
µ2p(µ)dµ. (1.26)

Einstein também apontou que a solução da equação (1.25), com condições apropri-
adas, pode ser escrita como

n(x, t) =
N0√
4πDt

e−
x2

4Dt , (1.27)

onde N0 representa o número de partículas cujas posições sofreram um acréscimo x entre o
instante inicial e o tempo t. Com esta interpretação de n(x, t), o desvio quadrático médio é
proporcional ao coeficiente de difusão e comporta-se linearmente com o tempo, ou seja,

〈x2〉 = 2Dt, (1.28)

caracterizando o processo de difusão usual. A equação (1.27) é a própria distribuição de
probabilidades gaussiana, conhecida como distribuição normal e dada por:

P (x) =
1√

2πσ2
e−

(x−〈x〉)2

2σ2 , (1.29)

sendo 〈x〉 = 0 e σ2 = 2Dt.

O coeficiente de difusão foi devidamente calculado por Einstein, considerando-se um
sistema constituído de esferas rígidas de raio a, com velocidade v, imersas num fluido de
viscosidade α, sujeitas a uma força K = 6παav dada pela lei de atrito viscoso de Stokes.
Einstein considerou as partículas contidas num volume elementar de comprimento ∆x e
seção transversal ∆s. Estas partículas estão sujeitas a uma força por unidade de volume
(que admitimos atuar na direção x) que é proporcional a um gradiente de pressão dada por:

K ′ = − m

ρNA

∂p

∂x
, (1.30)

onde m é a massa molar do soluto e ρ é a densidade de massa. Agora podemos igualar K e
K ′, obtendo:

− m

ρNA

∂p

∂x
= 6παav, (1.31)
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que nos permite determinar uma expressão para a velocidade das partículas. Levando em
conta que o fluxo de partículas na direção x é dado por J = ρv obtemos:

J = ρv = − m

6παaNA

∂p

∂x
. (1.32)

Utilizando a expressão pV = nRT que pode ser escrita como

p =
nRT

V
=
ρRT

m
(1.33)

obtemos,

J = − RT

6παaNA

∂ρ

∂x
= −D∂ρ

∂x
(1.34)

substituindo (1.33) em (1.32). Dessa expressão concluimos que

D =
RT

6πaαNA

, (1.35)

onde R é a constante universal dos gases perfeitos, T a temperatura absoluta e NA o número
de Avogadro. Com esse resultado, tem-se que

〈x2〉 = 2Dt =
RT

3πaαNA

t, (1.36)

fornecendo indicação das grandezas físicas microscópicas a serem determinadas experimen-
talmente como o número de avogadro, por exemplo.

A função n(x, t), equação (1.27), mostra que as partículas se comportam como num
processo gaussiano difusivo. Esta função, inicialmente, representa uma delta centrada em
torno da origem x = 0. Entretanto, à medida que o tempo passa a distribuição evolui como
uma gaussiana de largura variável como mostra a figura (1.2).

Posteriormente aos trabalhos de Einstein (1905), outros estudiosos como Smolu-
chowiski (1906), Jean Perrin (1909), também mostraram interesse no assunto.

As primeiras teorias sobre o Movimento Browniano foram publicadas independente-
mente por Einstein e Smoluchowiski. Estas teorias representaram aplicações de sucesso para
as idéias atomísticas da teoria cinética dos gases. Com isto, no início do século XX, os estudos
sobre o Movimento Browniano constituíram um elemento importante para o estabelecimento
da estrutura atômica da matéria [11].
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Figura 1.2: A figura mostra algumas curvas para a evolução temporal da distribuição n(x, t) para
o regime difusivo unidimensional, com N0 = 1.

As contribuições de Jean Perrin se deram no campo experimental, cofirmando as
preivisões de Einstein sobre o número de Avogadro, analisando o Movimento Browniano de
partículas suspensas num líquido.

Outras importantes contribuições foram dadas por Langevin (1908) [12], Fokker
(1913) [13], Planck (1927) [14], entre outros.

Em seguida, apresentaremos uma revisão suscinta sobre a equação de Lingevin e a
equação de Fokker-Planck.

b) A Equação de Langevin

Alguns anos após o trabalho de Einstein, o físico francês Paul Langevin iniciou uma
série de estudos sobre o Movimento Browniano, desenvolvendo um conjunto de equações
diferenciais estocásticas que descrevem matematicamente o movimento de uma partícula
em suspensão, incluindo forças de Stokes, de caráter macroscópico, deduzida no contexto da
mecânica dos fluidos, e uma força complementar, podendo ser positiva ou negativa, destinada



Capítulo 1. Sistemas Dinâmicos e Processos Difusivos 20

a manter a agitação das partículas e, em cuja ausência a força de atrito viscoso conduziria
ao repouso. Essa força, de caráter microscópico, é atribuída ao bombardeio contínuo das
partículas em suspensão pelas moléculas do fluido.

Tais equações são denominadas equações de Langevin e são de uma forma geral,
escritas como [15]:

dxi
dt

= fi(x1, x2, · · ·, xN) + ξi(t), (1.37)

onde i = 1, 2, · · ·, N representa as partículas do sistema e as variáveis estocásticas ξ1(t),
ξ2(t), · · ·, ξN(t) identificadas como ruído, possuem as seguintes propriedades:

〈ξi(t)〉 = 0 (1.38)

〈ξi(t)ξj(t′)〉 = Γijδ(t− t′), (1.39)

sendo as quantidades Γij constantes.

Como ilustração, consideremos o seguinte exemplo: Suponhamos uma partícula de
massa m imersa em um líquido. Essa partícula está sujeita a uma força viscosa, que é
considerada proporcional à sua velocidade, e a forças de caráter aleatório devidas ao seu
impacto com as moléculas do líquido. Entretanto, consideremos o caso mais simples: o
movimento de uma partícula em uma dimensão ao longo do eixo x. A equação de Langevin,
que representa a equação do movimento, para este caso é:

m
dv

dt
= −αv + F (t), (1.40)

onde v = dx/dt é a velocidade e x é a posição da partícula. O primeiro termo do lado direito
desta equação representa a força viscosa, sendo α uma constante, e o segundo termo é a força
estocástica que obedece às propriedades (1.38) e (1.39), pois, em média, a força devida às
moléculas é nula e consideramos que os impactos entre elas sejam independentes

A equação (1.40) pode ser reescrita dividindo os dois lados da equação por m. Com
isso a equação de Langevin passa a ser escrita como:

dv

dt
= −γv + ξ(t), (1.41)

com γ = α/m e ξ(t) = F (t)/m. A quantidade ξ(t), obedece às propriedades do ruído (1.38)
e (1.39), ou seja,
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〈ξ(t)〉 = 0 (1.42)

〈ξ(t)ξ(t′)〉 = Γδ(t− t′), (1.43)

sendo Γ uma constante. De posse dessas propriedades é possível determinar algumas quan-
tidades de interesse físico, dentre elas: a velocidade quadrática média e o deslocamento
quadrático médio em relação à posição, que possibilitam uma melhor compreensão desse
problema.

∗ Velocidade quadrática média:

Suponha que a solução da equação (1.41) seja do tipo

v(t) = u(t)e−γt, (1.44)

onde u(t) é uma função de t a ser determinada. Substituindo em (1.41), percebemos que esta
solução satisfaz à equação

du

dt
= eγtξ(t), (1.45)

cuja solução é

u = u0 +

∫ t

0

eγt
′
ξ(t′)dt′. (1.46)

Portanto, substituindo a equação (1.46) na equação (1.44), obtemos:

v = v0e
−γt + e−γt

∫ t

0

eγt
′
ξ(t′)dt′, (1.47)

onde v0 é a velocidade da partícula no instante t0. Essa solução é válida para qualquer função
temporal ξ(t). Com esse resultado, por meio das propriedades do ruído, é possível determinar
a velocidade quadrática média (ou variância da velocidade). Assim, determinamos que:

v − 〈v〉 = e−γt
∫ t

0

eγt
′
ξ(t′)dt′, (1.48)
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de onde obtemos

(v − 〈v〉)2 = e−γt
∫ t

0

∫ t

0

eγ(t′+t′′)ξ(t′)ξ(t′′)dt′dt′′ (1.49)

e usando a propriedade (1.43), temos que

〈 (v − 〈v〉)2〉 = e−2γt

∫ t

0

Γe2γt′dt′, (1.50)

onde 〈v〉 = v0e
−γt obtido por intermédio da propriedade (1.42). A constante Γ será determi-

nada por meio do Teorema da Equipartição da Energia, associado ao comportamento de um
gás perfeito. Resolvendo a integral, obtemos finalmente,

〈v2〉 − 〈v〉2 =
Γ

2γ
(1− e−2γt). (1.51)

Para tempos longos, ou seja, no regime estacionário, tem-se 〈v〉 = 0 e a velocidade quadrática
média é dada por 〈v2〉 = Γ/2γ como está representado na figura (1.3).
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Figura 1.3: Comportamento da velocidade quadrática média obtido a partir da equação (1.51).
Para tempos longos 〈v2〉 − 〈v〉2 ≈ 〈v〉2 = Γ/2γ.
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Através desse resultado e lembrando que o Teorema da Equipartição da Energia é
dado por

1

2
m〈v〉2 =

1

2
kBT (1.52)

obtemos o valor da constante Γ e, conseqüentemente, a relação entre essa constante e a
temperatura absoluta que é expressa da seguinte forma:

Γ =
2γkBT

m
, (1.53)

sendo kB a constante de Boltzmann.

∗ Desvio quadrático médio da posição:

Neste ítem determinaremos um resultado importante conhecido como desvio quadrático
médio da partícula3,4. Para tanto, inicialmente, calculamos x(t) que é dado por

x = x0 +

∫ t

0

v(t′)dt′, (1.54)

onde x0 é a posição da partícula no instante t = 0. Substituindo a equação (1.47) em (1.54)
obtemos

x = x0 + v0

∫ t

0

e−γt
′
dt′ +

∫ t

0

e−γt
′
∫ t′

0

ξ(t′′)eγt
′′
dt′dt′′. (1.55)

Ao determinar as integrais em t′, encontramos:

x = x0 + v0
1

γ
(1− e−γt) +

1

γ

∫ t

0

ξ(t′′)(1− eγ(t′′−t))dt′′ (1.56)

que é válida para qualquer função temporal ξ(t). Aplicando a propriedade (1.42) mostramos
que

〈x〉 = x0 + v0
1

γ
(1− e−γt). (1.57)

3O desvio quadrático médio além do termo variância, pode ser referido como dispersão ou segundo momento.
4A comparação entre desvio quadrático médio e o desvio padrão

√
(∆x)2 fornece uma idéia da largura da distribuição de

probabilidades, ou seja, indica se a distribuição é muito estreita, centrada no valor médio, ou muito esplhada, com grandes
flutuações em torno da média.
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Com este resultado podemos escrever a equação (1.56) da seguinte forma:

x− 〈x〉 =
1

γ

∫ t

0

ξ(t′′)[1− eγ(t′′−t)]dt′′, (1.58)

de onde podemos mostrar, elevando ao quadrado ambos os membros, que:

(x− 〈x〉)2 =
1

γ2

∫ t

0

∫ t

0

ξ(t′)ξ(t′′)[1− eγ(t′−t)][1− eγ(t′′−t)]dt′dt′′. (1.59)

O passo seguinte é aplicarmos a propriedade (1.43) e determinarmos o desvio quadrático
médio em relação à posição que é expresso por:

〈(x− 〈x〉)2〉 =
Γ

γ2

∫ t

0

[1− eγ(t′−t)]2dt′, (1.60)

de onde obtemos, após resolver a integral,

〈x2〉 − 〈x〉2 =
Γ

γ2
[t− 2

γ
(1− e−γt) +

1

2γ
(1− e2γt)]. (1.61)

Para tempos longos, no regime estacionário, temos 〈x〉2 = 0 onde é possível, de-
sprezando os dois últimos termos desta equação, mostrarmos que nesse regime o desvio
quadrático médio é proporcional a t como mostra a figura (1.4), ou seja,

〈x2〉 =
2kBT

mγ
t = 2Dt, (1.62)

recuperando o resultado apresentado anteriormente por Einstein.
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Figura 1.4: Comportamento do desvio quadrático médio obtido a partir da equação (1.61). Para
tempos longos 〈x2〉 = 2Dt.

c) A Equação de Fokker-Planck

No ítem anterior vimos que a equação de Langevin, representada pela equação (1.41),
descreve o movimento de uma partícula de massa m imersa num fluido com coeficiente de
viscosidade γ. Este sistema também pode ser descrito por uma equação de movimento que
governa a evolução temporal de uma distribuição de probabilidades. Esta equação é um tipo
especial de equação mestra que pode ser usada com boa aproximação para descrever uma
seqüência de eventos aleatórios de natureza markoviana5. Tal equação é denominada equação
de Fokker-Planck.

A equação de Fokker-Planck pode ser deduzida a partir da equação de Langevin.
5Uma seqüência de eventos aleatórios, é denominada markoviana quando a probabilidade de ocorrência de qualquer evento

depende apenas da probabilidade de ocorrência do evento imediatamente anterior, ou seja, quando a probabilidade de ocorrência
de um determinado elemento da seqüência não depende da história anterior do sistema.
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Consideremos, portanto, uma equação do tipo

dx

dt
= f(x) + ξ(t), (1.63)

onde a variável x representa uma coordenada generalizada que, em princípio, pode ser posição
ou velocidade e ξ(t) obedece às propriedades do ruído (1.38) e (1.39). Para a variável inde-
pendente x a equação de Fokker-Planck pode ser escrita como [15, 16]

∂P (x, t)

∂x
= − ∂

∂x
[f(x)P (x, t)] +

Γ

2

∂2

∂x2
P (x, t), (1.64)

que dá a evolução temporal da probalidade P (x, t). A quantidade f(x) representa a natureza
da força atuando na equação (1.63).

A solução não-estacionária da equação (1.64) obedece à seguinte distribuição

P (x) =

√
1

2πb(t)
e−

[v−a(t)]2
2b(t) , (1.65)

onde a(t) = e−γt e b(t) = Γ
2γ

(1 − e−γt). Comparando o resultado acima com a distribuição
gaussiana recuperamos os resultados obtidos por Langevin para os valores da média 〈v〉 e
da variância (∆v)2. É possível notar ainda, que para tempos longos (t −→ ∞), o sistema
caminha para um estado de equilíbrio, pois a distribuição se reduz à distribuição maxwelliana
das velocidades.

ii) Processo de difusão anômala

Uma das grandezas que permite caracterizar o tipo de difusão é o deslocamento
quadrático médio [17] que, em geral, é dado por,

〈r2〉 ∼ tα. (1.66)

O processo de difusão será dito usual se apresentar um comportamento linear (α = 1) no
crescimento temporal do desvio quadrático médio, isto é,

〈r2〉 ∼ t. (1.67)
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Um exemplo típico desse caso é o Movimento Browniano, ou mesmo, o movimento
das moléculas de um gás sem a presença de campos externos ou outro efeito que se apresente
como um obstáculo ao processo de difusão. Esses exemplos apresentam uma distribuição do
tipo gaussiana.

Se o processo de crescimento temporal do desvio quadrático médio for não-linear6,
isto é, 〈r2〉 ∼ tα (α < 1 ou α > 1), então o processo é dito ser anômalo.

O processo de difusão anômala tem sido importante na análise de uma grande classe
de sistemas físicos, entre eles podemos citar: difusão em plasma [18], difusão em fluidos tur-
bulentos [19, 20], transporte de fluidos em meios porosos [21], difusão em fractais [22], difusão
anômala em superfícies líquidas [23], entre outros sistemas físicos de interesse presentes na
Natureza.

Quando α < 1 ou α > 1, este processo pode ainda ser classificado como subdifusivo
ou superdifusivo, respectivamente. O fenômeno de difusão anômala acontece, por exemplo,
quando, no sistema, levamos em conta efeitos de campo externo ou outros efeitos como
fontes e sumidouros, ou ainda efeitos devidos a geometria do meio, impurezas e anisotropias.
A figura (1.5) apresenta um exemplo de um processo de difusão, em uma dimensão, que
ilustra bem a diferença entre os casos citados:
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Figura 1.5: Comportamento de 〈x2〉 ∼ tα, sendo o processo de difusão classificado como: subdifusivo
para α < 1 , difusão usual para α = 1 e superdifusivo para α > 1.

6Essa é a característica fundamental no processo de difusão anômala.
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Podemos mencionar alguns exemplos de sistemas físicos representantes dos processos
de difusão superdifusiva e subdifusiva. Para o primeiro caso temos: dinâmica caótica devido
a vôos e aprisionamentos [24, 25], movimentos bacterianos [26], transporte em plasma turbu-
lento [27] e difusão turbulenta de Richardson7 [28]. Com respeito ao segundo caso, podemos
citar: transporte de carga em semicondutores amorfos [29, 30], transporte em geometria
fractal [31] e dinâmica de uma conta em rede polimérica [32].

Um fato importante a ser mencionado é que o desvio quadrático médio no processo de
difusão anômala não é finito como no caso da difusão usual. Isto significa que sistemas físicos
que apresentam essa característica obedecem a uma distribuição introduzida pelo matemático
fracês Paul Lévy, em 1937. Essa distribuição é conhecida como distribuição de Lévy.

A figura (1.6) abaixo, representa o movimento de uma partícula: a) a partícula
possui movimento browniano, ou seja, executa saltos pequenos e aleatórios enquanto que
em b) a partícula faz saltos longos intercalados entre saltos mais curtos. Os saltos longos
possíveis para a distribuição de Lévy leva à divergência do desvio quadrático médio, porque
essas distribuições não decaem rapidamente para distâncias grandes como a distribuição
gaussiana.

a) b)

Figura 1.6: a) Esta figura mostra uma partícula em movimento browniano. A partícula faz saltos
aleatórios e geralmente pequenos. b) Esta figura mostra uma partícula que se move segundo uma
distribuição de Lévy. A partícula faz saltos longos intercalados com saltos mais curtos, de modo que
uma região maior é coberta.

7O artigo de Richardson publicado em 1926, é considerado um marco no estudo sobre processos de difusão anômala.
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As distribuições de Lévy são comuns na Natureza. Alguns exemplos relacionados a
esse tipo de distribuição, são: análise de histogramas das batidas do coração em indivíduos
saudáveis, o movimento de grupos micelares de moléculas em água salgada, o resfriamento a
laser abaixo da temperatura de recuo de um fóton e, mesmo a forma como um albatroz sai
em busca de seu alimento, além de outros exemplos [33, 34, 35].

No capítulo seguinte, faremos uma abordagem sobre fractal, apresentando sua definição,
classificação, técnicas para o cálculo da dimensão fractal tanto para fractais determinísticos
como para fractais não-determinísticos, exemplos e algumas aplicações em Física, Biologia e
Medicina.



Capı́tulo 2
Fractais na Ciência

A idéia de fractal é, atualmente, muito difundida e com aplicações importantes em
muitas áreas de interesse científico. Esta idéia surgiu entre o final do século XIX e início
do século XX, num contexto puramente matemático sem qualquer previsão de aplicações
práticas e com o objetivo de mostrar que a matemática continha mais objetos do que as
curvas e superficies regulares da Geometria Euclidiana.

A definição formal para fractal foi criada pelo matemático francês B. B. Mandelbrot
[36], assim como o termo fractal, em 1975, que tem origem na palavra latina fractus que
significa irregular ou quebrado [37].

Embora os fractais tenham sido considerados apenas curiosidades matemáticas, Man-
delbrot mostrou a relevância da Geometria Fractal para muitos sistemas na Natureza. Hoje
reconhecemos que eles revelam uma regularidade em fenômenos físicos e biológicos que anteri-
ormente eram descartados como aleatórios, com ruídos ou caóticos. Por exemplo, os fractais
estão presentes ao nosso redor nos formatos de nuvens, montanhas, rios, litorais, árvores,
sistemas circulatórios, tecido pulmonar, entre outros.

Neste capítulo apresentaremos uma breve descrição sobre certos tipos de fractais,
suas características, sua classificação, métodos de construção e formas de calcular sua dimen-
são, além de alguns exemplos presentes na Natureza.

30
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2.1 Características dos Fractais

Nesta seção trataremos de algumas propriedades de interesse físico que caracterizam
os objetos fractais. Entre elas podemos citar: auto-similaridade, complexidade infinita, auto-
afinidade e dimensão fractal.

A seguir faremos uma breve descrição, apresentando mais detalhes sobre as pro-
priedades citadas anteriormente.

i) Auto-Similaridade

A noção de auto-similaridade está relacionada ao fato de que um fractal costuma
apresentar cópias aproximadas de si mesmo em seu interior. Um pequeno pedaço é semel-
hante ao todo. Visto em diferentes escalas a imagem de um fractal parece a mesma. Esta
propriedade, portanto, nos permite afirmar que os objetos fractais são invariantes por escala.
Este comportamento está ilustrado na figura (2.1).

Figura 2.1: Esta figura ilustra o comportamento auto-similar de um objeto fractal. Figura extraída
de http://www.educ.fc.ul.pt.
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Objetos que possuem invariância por escala, são aqueles que não possuem um com-
primento de escala característico. Por exemplo [38], quando vemos duas representações de
uma costa litorânea em duas escalas diferentes, com 1cm correspondendo a 0.1km ou 10km,
não é possível distinguir entre elas. Ambas representações são a mesma. Isto significa que a
costa litorânea é invariante por escala ou, equivalentemente, que não possui um comprimento
de escala característico. Como um exemplo complementar, consideremos uma pessoa que
observa um edifício a distâncias variadas. A altura do edifício dependerá de quão perto ou
distante está o observador. Nesse caso, o edifício possui um comprimento de escala carac-
terístico. E, portanto, podemos diferenciar entre duas representações em escalas distintas.

ii) Complexidade Infinita

Complexidade infinita é uma propriedade dos fractais que significa que nunca con-
seguiremos representá-los completamente, pois normalmente, um fractal é gerado por infinitas
iteratições. Estas iteratições são locais, formando estruturas simples que reunidas formam
um todo complexo. A quantidade de detalhes presente na estrutura fractal é infinita. A
figura (2.2) mostra a estrutura macroscópica de um objeto fractal gerado a partir da infinita
repetição de padrões similares, ilustrando a riqueza de detalhes presente.

Figura 2.2: Esta figura representa macroscopicamente a estrutura complexa de um objeto fractal.
Figura extraída de http://imaginacaocriativa.blogspot.com.
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iii) Auto-Afinidade

O conceito de auto-afinidade foi introduzido por Mandelbrot, quando estudou as
propriedades de funções auto-afins [39]. Objetos fractais com essa propriedade também são
formados por cópias menores como aqueles com propriedades auto-similares. Entretanto,
essas cópias são anisotrópicas, ou seja, não mantêm fixas as proporções originais. Ao obser-
vamos estas cópias em escalas diferentes, vemos que o tamanho delas não varia uniformemente
em todas as direções espaciais.

Como exemplo, temos que o contorno de uma nuvem faz dela um fractal auto-afim.
Esta auto-afinidade é definida por suas propriedades estatísticas, ou seja, a fronteira da
nuvem apresenta uma correlação estatística quando observada em escalas diferentes. Além
desse exemplo, esta característica também vale para aglomerados percolantes e sistemas de
partículas em movimento browniano com agregação.

Figura 2.3: Esta figura mostra uma nuvem como exemplo de um objeto fractal com propriedades
de auto-afinidade.
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iv) Dimensão Fractal

O conceito de dimensão é uma propriedade extremamente importante no estudo
de objetos fractais, e está relacionado ao grau de irregularidade do fractal, representando
também o seu grau de ocupação no espaço. Tal característica chega a definir um objeto
como fractal. Segundo Mandelbrot, um fractal é um subconjunto do espaço euclidiano cujas
dimensões de Hausdorff e topológicas não são iguais1. Entretanto, antes de introduzirmos
o conceito de dimensão fractal é necessário relembrarmos a idéia de dimensão em sistemas
regulares.

É bem conhecido que em sistemas regulares, com densidade uniforme, tais como fios,
planos e cubos, a dimensão d caracteriza como a massa M(L) varia com o tamanho linear
L do sistema. Considerando uma pequena parte do sistema de tamanho linear bL(b < 1),
então a massa M(bL) é modificada por um fator bd, ou seja,

M(bL) = bdM(L), (2.1)

cuja solução é dada por M(L) = ALd.

A figura (2.4) é uma representação para o cálculo da dimensão em três objetos
regulares: um fio, um quadrado e um cubo.

Figura 2.4: Exemplos de sistemas regulares com dimensão d = 1, d = 2 e d = 3.

1Ver apendice A.
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Através da figura percebemos que quando o comprimento L é reduzido à metade a
massa é reduzida por um fator de 1/2 no caso do fio (d = 1), ou seja,

M(
L

2
) =

1

2
M(L) =

(
1

2

)1

M(L). (2.2)

Para o quadrado (d = 2), a massa é reduzida por um fator de 1/4 então,

M(
L

2
) =

1

4
M(L) =

(
1

2

)2

M(L). (2.3)

E, finalmente, para o cubo (d = 3), a massa é reduzida por um fator de 1/8, isto é,

M(
L

2
) =

1

8
M(L) =

(
1

2

)3

M(L). (2.4)

Onde b = 1/2.

Dada a noção de dimensão em objetos regulares, o próximo passo é a determinação
da dimensão de objetos fractais. Entretanto, não apresentaremos, nesta seção, o cálculo da
dimensão para estes objetos. Deixaremos para a seção seguinte onde trataremos dos fractais
determinísticos e os fractais aleatórios.

2.2 Fractais Determinísticos

Fractais determinísticos são aqueles gerados iterativamente de forma determinística.
Uma maneira de construir um objeto deste tipo, com estrutura em todas as escalas, é fazê-lo
exatamente auto-semelhante mediante rescalamento, isto é, igual a uma cópia ampliada de
uma das suas partes. Por exemplo, consideremos uma caixa que tem na tampa um menino
que tem na mão uma caixa que tem na tampa um menino que tem na mão uma caixa e,
assim por diante. Ou seja, esta idéia pode concretizar-se num exemplo geométrico com uma
regra de construção que obedeça a um princípio de recursividade2. Portanto, para que um
verdadeiro fractal seja criado é necessário que o processo de iteração nunca termine, o que
significa que os fractais são objetos limites.

2Recursividade significa a aplicação de uma regra ou operação inúmeras vezes.
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Nesta seção, apresentaremos alguns exemplos de fractais determinísticos e suas re-
spectivas dimensões fractais.

i) A Curva de Koch

A curva de Koch, estudada pelo matemático sueco Helge von Koch em 1906 [40], é
considerada um dos primeiros fractais determinísticos a serem descritos.

A geração da curva de Koch é feita a partir de um segmento de reta de comprimento
L, por exemplo. Dividimos a reta original em três segmentos de 1/3 cada. O segmento
do meio é substituído por dois segmentos de comprimento 1/3, formando com o segmento
original um triângulo equilátero. A linha resultante desta transformação no final da primeira
iteração tem assim um comprimento de 4/3. Este procedimento é repetido inúmeras vezes.

A figura (2.5) abaixo, representa as três primeiras gerações para este fractal. A
característica fractal só é definida quando o número de iterações N tende para infinito, onde
o comprimento total da curva aproxima-se do infinito.

Figura 2.5: Representação das primeiras iterações da curva de Koch.
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A dimensão deste fractal pode ser determinada seguindo o mesmo procedimento para
objetos regulares. Através da figura (2.5), percebemos que se reduzirmos o tamanho linear
L por um fator b = 1/3, a massa total M(L) se reduz por um fator de 1/4. Portanto,

M(
1

3
L) =

1

4
M(L). (2.5)

A equação acima mostra que o tamanho não decresce de forma proporcional à escala linear,
como em objetos regulares. Este fato nos leva a introduzir o conceito de dimensão não inteira,
chamada dimensão fractal. Para o cálculo desta dimensão, tomemos a equação (2.1) que nos
proporciona escrever

M(
1

3
L) =

(
1

3

)df
M(L). (2.6)

Substituindo este resultado na equação (2.5), obtemos (1/3)df = 1/4 que nos leva a

df =
log4

log3
. (2.7)

Outra propriedade importante, além da dimensão fractal, é a auto-similaridade (ou
invariância por esacla). Se tomarmos uma parte pequena deste fractal e ampliarmos, veremos
que esta parte é uma cópia fiel do todo. Esta parte, portanto, não pode ser distinguida do
objeto original como mostra a figura (2.6).

Figura 2.6: Esta figura é uma ampliação da curva de Koch, mostrando uma das propriedades
fundamentais dos fractais: a auto-similaridade.
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ii) O Triângulo de Sierpinski

O triângulo de Sierpinski foi inicialmente descrito pelo matemático polonês Waclaw
Sierpinski (1882− 1969) em 1916 [41]. A geração deste objeto é feita dividindo-se um triân-
gulo cheio, de lado L, em quatro triângulos menores de lado L/2 e removendo, em seguida, o
triângulo central. Na iteração seguinte, cada triângulo restante é dividido em quatro triân-
gulos menores, retirando novamente o triângulo central. Esta regra pode ser observada na
figura (2.7). A propriedade fractal é exibida no limite em que o número de iterações tende
para infinito e a massa do objeto tende a zero.

Figura 2.7: Esta figura mostra os primeiras gerações para o triângulo de Sierpinski.

A dimensão fractal pode ser obitida como segue: A massa no tamanho linear L
é comparada com a massa no tamanho L/2. Quando dividimos o triângulo em quatro e
retiramos o elemento central, o comprimento L é reduzido por um fator de 1/2 enquanto a
massa é reduzida por um fator de 1/3, assim obtemos:

M(
1

2
L) =

1

3
M(L), (2.8)

lembrado da equação (2.1), obtemos

df =
log3

log2
. (2.9)
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iii) O Conjunto de Cantor

O conjunto de Cantor é um conjunto definido no intervalo fechado compreendido
entre 0 e 1, estudado pelo matemático alemão Georg Cantor (1845− 1918).

Este objeto fractal apareceu pela primeira vez nas Ciências Naturais em 1962, em
um estudo sobre ruídos em linhas de transmissão de dados num laboratório da IBM. Posteri-
ormente, em 1978, foi encontrado na estrutura dos anéis de Saturno, quando a sonda espacial
Voyager passou próximo daquele planeta [42]. Atualmente o conjunto de Cantor tem uma
grande aplicabilidade em Física, especialmente em Física da Matéria Condensada [43].

O processo de geração do conjunto de Cantor é feito dividindo-se um segmento
de reta, num intervalo fechado [0, 1], em três segmentos de comprimento 1/3 e retirando
o segmento do centro. Nas iterações seguintes este mesmo procedimento é aplicado aos
segmentos restantes. No limite quando o número de iterações tende para o infinito, obtemos
um conjunto de pontos que denominamos conjunto de Cantor (ou poeira de Cantor).

Para o cálculo da dimensão fractal, devemos notar que quando dividimos o segmento,
a massa de cada segmento restante se reduz por um fator de 1/3 enquanto a massa total se
reduz por um fator de 1/2. Assim, é possível escrever

M(
1

3
L) =

1

2
M(L), (2.10)

de onde obtemos, lembrando da equação (2.1), a dimensão fractal

df =
log2

log3
. (2.11)

A seguir apresentamos a figura (2.8) que representa as primeiras iterações para o
conjunto de Cantor. É possível percebermos através dela, que este objeto é invariante por
escala, ou seja, uma parte é similar ao todo.
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Figura 2.8: Esta figura mostra as primeiras gerações para o conjunto de Cantor.

2.3 Fractais Aleatórios

Fractais aleatórios são aqueles gerados por processos estocásticos. As suas pro-
priedades moldam algumas estruturas presentes na Natureza. Entretanto, tais propriedades,
como auto-similaridade, por exemplo, não podem ser tratadas exatamente a exemplo dos
fractais determinísticos. Suas propriedade são tratadas estatisticamente.

Nesta seção, apresentaremos alguns exemplos de fractais que podem representar
sistemas físicos presentes na Natureza. Entre eles, citaremos a caminhada aleatória com
volume excluído e a difusão limitada por agregação.

i) Caminhada aleatória com volume auto-excludente

As caminhadas aleatórias com volume auto-excludente, podem ser definidas como
um exemplo das configurações de trajetórias brownianas que não se enterceptam como mostra
a figura (2.9). Por simplicidade, imaginemos um caminhante que se difunde aleatoriamente
em uma rede quadrada. A regra básica é que um mesmo sítio não pode ser visitado mais de
uma vez. Com isto esperamos que o caminahante se afaste mais rapidamente do seu ponto
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de partida e, eventualmente, em um dado momento posterior, seja aprisionado entre os sítios
visitados.

Figura 2.9: Esta figura representa uma caminhada aleatória típica onde o caminhante evita passear
por caminhos percorridos.

Este modelo pode ser modificado tornando-se ainda mais sofisticado. Por exemplo,
podemos ter o caso onde o caminhante aleatório é proibido de dar passos em qualquer direção,
escolhendo apenas a direção onde os sítios estão vazios. A esta variante chamamos de modelo
de crescimento cinético [44]. Um outro caso, é aquele onde o caminhante aleatório, além
de dar passos apenas na direção de sítios que estão vazios, escolhe aqueles sítios que lhe
garantem o proximo passo. Esta nova situação classificamos como o modelo de crescimento
inteligente. O comportamento para esses dois casos é mostrado nas figuras (2.10) e (2.11).

Figura 2.10: Caminhada cinética.
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Figura 2.11: Caminhada inteligente.

A estrutura formada, após um grande número de iterações, para o modelo de cam-
inhada aleatória com volume auto-excludente e o modelo de caminhada como crescimento
cinético é a mesma estatisticamente, pois apresentam a mesma dimensão fractal estimada em
df = 4/3 em d = 2 [45]. A estrutura formada pelo modelo de crescimento inteligente é mais
compacta, sendo caracterizada por uma dimensão fractal estimada em df = 7/4 em d = 2

[46].

Este modelo pode ser generalizado ainda mais, acrescentando-se novos ingredientes
para que se criem novos tipos de caminhadas aleatórias com volume excluído. Podendo ser
aplicados em estudos de macromoléculas (polímeros) e fenômenos de agregação3 [47].

ii) Agregação cinética

O modelo mais simples de um fractal gerado por difusão de partículas é conhecido
como Agregação Limitada por Difusão (DLA4) e foi proposto por Witten e Sander em 1981

[48]. Este modelo, consiste de uma partícula colocada na origem de uma dada rede quadrada
de tamanho finito. Uma segunda partícula é colocada em uma posição qualquer longe da
origem. Esta partícula caminha aleatoriamente até um sítio adjacente à partícula colocada

3Fenômenos de agregação representa o objeto de estudo deste trabalho.
4do inglês Diffusion-Limeted Aggregation.
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na origem, formando com esta um aglomerado. Após esta partícula agregar-se uma nova é
adicionada na rede. Esta nova partícula caminha aleatoriamente até agregar-se ao aglomerado
existente. Se uma partícula tocar os limites da rede em sua caminhada, esta será removida
do sistema e uma nova partícula é introduzida. Este processo é repetido indefinidamente.

A estrutura obtida através de umDLA, é um objeto fractal extremamente ramificado
cuja dimensão fractal foi calculada numericamente e estimada em df = 1.71±0.01 para d = 2

e df = 2.5± 0.1 para d = 3 [49, 50]. A figura (2.12) é a representação de um DLA em duas
dimensões.

Figura 2.12: Figura representativa de um DLA. Esta figura foi extraída da referência [37].

O DLA e suas variantes têm servido para modelar um grande número de objetos
fractais na Natureza. Entre eles podemos citar: eletrodeposição, agregações coloidais, cresci-
mento de cristais, dedos viscosos e quebra de rigidez dielétrica [51, 52, 53].

Em 1993 Matsuura e Myzama [54], estudaram uma colônia de fungos Aspergilus
oryzae e mostraram que quando esta colônia é cultivada num meio com escassez de alimentos,
cresce com a semelhança de uma figura gerada por DLA. Nesta experiência quem se difundia
era o alimento. Onde o alimento se fixava, naquele ponto favorecia o crescimento dos fungos.

Em 2002, M. Matsushita e Hiroshi Fugikawab [55] estudaram o crescimento de uma
colônia de bactérias Bacillus subtilis e mostraram que ela crescia bidimensionalmente e de
forma auto-similar em placas de ágar-ágar5, em um meio concentrado de nutrientes. Eles

5ágar-ágar é um material encontrado em algas vermelhas utilizado na produção de hidrogel para cultivo de microorganismos.
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estimaram a dimensão fractal desse objeto em df = 1.73±0.02, valor muito próximo daquele
atribuído ao DLA bidimensional.

2.4 Cálculo da Dimensão em Fractais Aleatórios

Na Natureza os sistemas que exibem características fractais não seguem uma regra de
construção da mesma forma que os fractais determinísticos, como já mencionado. Portanto,
determinar a dimensão fractal desses objetos exige o uso de técnicas mais acuradas. Neste
contexto, apresentaremos algumas técnicas que podem ser utilizadas na determinação da
dimensão em objetos fractais não-determinísticos. Entre elas podemos citar: O método
Sandbox, o método Box Counting e o método conhecido como Dimensão de Correlação.

i) O método Sandbox

O método Sandbox foi introduzido por Tél et al em 1989 [56] e aplicado na análise
fractal de uma rede de rios por Bartolo et al em 2004 [57]. Para determinar a dimensão
fractal usando esta técnica, primeiro escolhemos aleatoriamente um sítio do objeto fractal
como origem para N círculos de raios r1, r2 . . . rN ( r1 < r2 < . . . < rN)6 e, em seguida,
calculamos o número de sítios ocupados (ou massa) m1(ri) dentro de cada círculo i. Este
procedimento é repetido escolhendo vários outros sítios como origem para os N círculos e
calculamos a massa correspondente Mj(ri), com j = 2, 3 . . .m dentro de cada círculo como
mostra a figura (2.13). Em seguida calculamos a média M(ri), pela seguinte expressão:

M(ri) =
1

m

m∑
j=1

Mj(ri). (2.12)

O passo seguinte é escrever o gráfico em uma escala log-log de M(ri) versus ri. O coeficiente
angular representa a dimensão fractal do objeto fractal em estudo.

Para evitar os efeitos das bordas, o raio do círculo deve ser sempre menor do que o
raio do fractal, e evitar os sítios escolhidos muito próximos das bordas. Para obter uma boa

6Dependendo do caso estudado, as vezes é melhor escolhermos caixas quadradas de lado L1, L2 . . . LN em vez de círculos.
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estimativa da dimensão fractal, devemos levar em conta grandes aglomerados fractais com
muitos círculos ou com um grande número de realizações em um mesmo fractal.

Figura 2.13: Determinação da dimensão fractal utilizando o método Sandbox. Figura extraída da
referência [38].

ii) O método Box Counting

Ométodo Box Counting (contagem de caixas) é um método com ampla aplicabilidade
no estudo de dimensões fractais em várias áreas de interesse científico, especialmente em
Física. Este método consiste em sobrepor um dado objeto com grades contendo caixas de
tamanhos diferentes, ou seja, L2

1 < L2
2 < . . . L2

N como mostra a figura (2.14). Para cada
uma dessas grades contamos o número de caixas necessárias para cobrir o objeto, ou seja,
S(L1), S(L2) . . . S(LN). Em seguida, construimos o gráfico de S(L) versus 1/L em escala
log-log. O coeficiente angular dessa inclinação dá a dimensão fractal df , desde que S(L)

escale como,

S(L) ∼ L−df . (2.13)

S(L) deve ser uma média sobre muitas realizações sobre o fractal.
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Figura 2.14: Determinação da dimensão fractal utilizando o método Box Counting. Figura extraída
da referência [38].

iii) Dimensão de Correlação

A dimensão de correlação geralmente é aplicada em Sistemas Dinâmicos que apre-
sentam um comportamento caótico e freqüentemente têm um atrator no espaço de fase, que é
dito ser estranho. Atratores estranhos são tipicamente caracterizados por dimensões fractais.
Em teoria do caos, esta dimensão de correlação representa uma medida da dimensionalidade
do espaço ocupado por um conjunto de pontos distribuídos aleatoriamente.

Consideremos, portanto, N pontos distribuídos aleaoriamente num dado espaço, rep-
resentados por x1, x2 . . . xN e cuja distância entre eles é dada por | ~xi − ~xj |. Para qualquer
valor positivo de r, temos uma função C(r) que é definida como a fração de pares onde a
distância é menor que r. Esta função pode ser escrita como

C(r) =
2

N(N − 1)

∑
i<j

θ(r− | ~xi − ~xj |), (2.14)
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onde θ(x) é a função de Heaviside7 e C(r) pode ser identificada ainda como uma função de
correlação de pares.

Esta função de correlação comporta-se como uma lei potência para r pequeno [58],
ou seja,

C(r) ∝ rν . (2.15)

Portanto, ν é a dimensão de correlação e representa uma medida da dimensão fractal do
sistema. Esta dimensão de correlação formalmente é definida como:

ν = lim
r−→0

logC(r)

logr
. (2.16)

Esta técnica foi introduzida por Grassberger e Procaccia em 1983 [59].

2.5 Alguns Exemplos de Fractais na Natureza

O estudo sobre fractais ganhou importância significativa após Mandelbrot compará
os modelos fractais com estruturas presentes na Natureza. Ele constatou que estruturas
auto-similares e auto-afins com características fractais estão presentes em muitos lugares na
Natureza, desde escalas astronômicas a escalas microscópicas. Estas estruturas podem ser
encontradas em Física, Astrofísica, Meteorologia, Biologia, Fisiologia, Química, Ecologia,
Ciências de Materiais, Engenharia Elétrica, Hidrologia, entre outros. Como exemplos pode-
mos citar [38]: aglomerados de galáxias, a distribuição de terremotos, a estrutura de linhas
costeiras, montanhas e nuvens. Outros exemplos de estruturas fractais podem ser encon-
tradas em ávores, no padrão dos vasos saguíneos no corpo humano, nos rins, nos pulmões,
em células nervosas, em polímeros, etc.

Nesta seção, limitaremos-nos a comentar apenas alguns exemplos, pois a lista de
estruturas fractais presentes na Natureza é muito extensa. Entre eles podemos citar alguns
como: a deposição de átomos de Cu em um catodo, os polímeros, os pulmões, o sistema

7A função de Heaviside é uma função descontínua H(x) definida como 0 se x < 0 e 1 se x ≥ 0. Esta função é também
conhecida como função degrau unitário.
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vascular da retina humana e membranas celulares.

i) Deposição de átomos de Cu em um catodo

Brady e Ball estudaram a deposição de átomos de Cu em um catodo [60]. Eles
observaram que os átomos de Cu se agregavam na ponta do catodo formando uma estrutura
fractal. Nesta experiência de eletroquímica, o tamanho L do agregado está ligado ao aumento
da corrente I e a massa M , e está relacionado à carga total transferida dada por:

Q =

∫
Idt. (2.17)

Eles observaram que M ∼ Ldf , com df = 2.43 ± 0.03, em concordância com simu-
lações numéricas realizadas por Meakin [49] e cuja dimensão indicava df = 2.49± 0.06.

ii) Polímeros

Os polímeros são essencialmente materiais sintéticos8 utilizados na substituição de
materiais naturais, que estão se tornando raros e caros. Os polímeros estão presentes na vida
cotidiana por meio de borrachas, adesivos, tintas, fibras, entre outros.

Os polímeros têm em comum o fato de serem formados por moléculas grandes denom-
inadas macromoléculas, constituídas por milhões de átomos. E são, geralmente, formados
pela repetição de uma unidade denominada monômero. Eles podem ser constituídos por dois
ou mais tipos diferentes de monômeros em sucessão regular ou aleatória. Nesse caso, são
chamados de copolímeros. Podem ainda ser neutros ou eletricamente carregados, lineares ou
bifurcados, etc.

Devido à grande diversidade de possíveis estruturas, os polímeros exibem uma grande
variedade de propriedades interessantes. Uma delas é que os polímeros são objetos fractais.

8Os polímeros também podem ser materiais biopoliméricos
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Recentemente, Rêgo [61], estudou a classe de universalidade de cadeias poliméricas
ramificadas em duas dimensões por meio da dimensão fractal (df ), dimensão química (dl) e
dimensão mínima (dmin).

Esses polímeros podem ser gerados quando ocorre uma reação de polimerização em
uma solução com dois diferentes tipos de unidades: i) monômeros com duas ligações quimi-
camente ativas, que levam à polimerização linear, e ii) monômeros com três ligações quimi-
camente ativas que produzem as ramificações. Os resultados obtidos por ele para a dimensão
fractal, dimensão mínima e dimensão química foram: df = 1.89, dl = 1.13 e dmin = 1.67.
Estes resultados são consistentes com a percolação padrão em duas dimensões, mostrando,
portanto, que a classe de universalidade dos polímeros ramificados é a mesma da percolação
em duas dimensões.

iii) Os pulmões

Os objetos fractais, ao contrário dos objetos compactos, apresentam uma grande
superfície. São quase que inteiramente formados por superfícies. Um exemplo prático são os
pulmões, órgão que constitui parte do sistema respiratório. O pulmão humano, por exemplo,
possui uma superfície de cerca de 100 m2. Área comparada a de uma quadra de tênis. Esta
imensa superfície garante a eficiência do pulmão, pois a respiração se dá por um processo de
difusão na interface dos alvéolos, trocando o gás carbônico pelo oxigênio. Como o organismo
precisa de muito oxigênio é necessário, portanto, uma grande superfície para que mais e
mais alvéolos possam realizar a troca. Isto, portanto, só é possível através de uma estrutura
fractal.

O pulmão é estruturado por ramificações que possuem características auto-similares,
com muitas escalas de comprimento, caracterizando-o como um objeto fractal. Em particular,
a Geometria Fractal explica o decaimento tipo lei de potência do diâmetro do tubo bronquial
em contraste com o modelo clássico que diz que o decaimento é exponencial [62].
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iv) Sistema vascular da retina humana

Estudos recentes [63] têm mostrado que a árvore vascular da retina humana é estatis-
ticamente auto-similar, exibindo, portanto, propriedades fractais. Tais estudos apresentam
fortes evidências de que a dimensão fractal dos fasos sangüíneos, na retina humana (normal),
é aproximadamente df = 1.7 em boa concordância com a dimensão fractal obtida para um
DLA. Este resultado, portanto, evidencia a hipótese de que o processo de desenvolvimento
embrionário dos vasos sangüíneos da retina humana, envolve um processo de difusão [64].

v) Membranas celulares

As membranas celulares revestem as partes internas e externas das células. A super-
fície dessas membranas foram medidas por Paumgastner et al, com o auxílio de fotografias
obtidas por meio de microscopia eletrônica [65]. Em suas medidas, perceberam que am-
pliando certas regiões onduladas, outras ondulações eram observadas e, conseqüentemente,
a área da superfície era incrementada. Perceberam, então, que a membrana possuia pro-
priedade auto-similar. Eles mediram e encontraram que as dimensões fractais associadas à
membrana do retículo endoplasmático, com a mebrana interna e externa da mitocôndria são
df = 1.72, df = 1.09 e df = 1.54, respectivamente.

No capítulo seguinte, apresentaremos o objeto de estudo desta dissertação: “O Pro-
cesso de Difusão com Agregação e Reorganização Espontânea em uma rede 2D”. Onde faremos
uma apresetação detalhada do modelo e a apresentação e discussão dos resultados esperados.



Capı́tulo 3
Processo de Difusão com Agregação e
Reorganização Espontânea

Processos de difusão e agregação são fenômenos freqüentes na Natureza. Eles estão
presentes em sistemas físicos, químicos, biológicos, sistemas sociais, etc. Como exemplo,
podemos citar: partículas interagentes em um sistema gasoso, reações químicas, agregados
coloidais, migrações populacionais, distribuição das relações de amizade em um grupo social,
entre outros. Esses sistemas são complexos, sendo formados por um grande número de
unidades estatisticamente auto-similares. Uma das características físicas peculiares desses
tipos de sistemas é que eles possuem propriedades fractais.

Devido suas propriedades físicas de interesse, esse tipo de sistema tem sido bastante
estudado nos útimos anos. Na década de 70, por exemplo, Forrest e Witten [66] estudaram
a agregação de partículas de Fe, Zn e SiO2 sobre uma superfície. Eles encontraram o valor
da dimensão fractal, dos agregados formados, compreendido entre 1.5 e 1.6.

Em 1985, Botet e Jullien [67], estudaram um modelo de DLA com desagregação e
mostraram que a dimensão fractal para esse modelo é df = 1.54±0.08, diferente do resultado
apresentado para o modelo de DLA criado por Witten e Sander, já mencionado no capítulo
anterior.

Um modelo semelhante ao DLA foi estudado por Filoche e Sapoval em 2000 [68]. O
modelo intitulado DRA1 (Difusão com Agregação e Reorganização), é considerado por eles
como um processo de evaporação-difusão-condensação e está esquematizado na figura (3.1).

1do inglês Diffusion-Reorganized Aggregates
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Figura 3.1: Esta figura mostra o processo de evaporação-difusão-condensação no modelo DRA.
Figura extraída da referência [68].

O sistema evolui e transforma espontaneamente a morfologia dos objetos para estru-
turas ramificadas tipo DLA como mostra a figura (3.2). Esta figura apresenta três estruturas
distintas: em a) uma linha com df = 1, em b) um círculo totalmente preenchido com df = 2

e em c) um DLA com df = 1.65. Independentemente da morfologia inicial, este modelo
evolui para uma estrutura final de equilíbrio cuja dimensão fractal está em torno de 1.75. A
morfologia final é considerada um atrator dinâmico, para este modelo.

Figura 3.2: Esta figura apresenta três estruturas distintas: a) uma linha, b) um círculo totalmente
preenchido e c) um DLA. As três estruturas evoluem para uma estrutura de equilíbrio dinâmico
ramificada tipo DLA com df = 1.75. Esta figura foi extraída da referência [68].
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Uma outra propriedade de interesse estudada, no modelo DRA, por Filoche e Sapo-
val, foi a função memória do sistema. Esta função pode ser definida como:

C(t) =
1

M

∑
i

si(0)si(t), (3.1)

onde si(0) é o estado do sítio i em t = 0 e si(t) é o estado do sítio i em t 6= 0. O sítio si pode
estar em dois estados: 1 ou 0, dependendo se o sítio está ocupado ou não. A quantidade M
é a massa total da estrutura (quantidade de sítios ocupados).

Eles mostraram que a função C(t), após um tempo de evolução de 106, é menor que
1/2, indicando que mais da metade dos pontos haviam se movido perdendo a correlação com
a estrutura inicial. Esta função, para este modelo, apresenta um decaimento lento e não vai
a zero.

Recentemente, Abdelwahab e Jean-Claude [69], em 2004, estudaram agregações de
partículas em duas dimensões, por meio de simulação Monte Carlo para diferentes temper-
aturas com interações de curto e médio alcance. Eles identificaram diferentes processos de
agregação. Entre eles, configurações tipo fractais, dendríticas aleatórias, ilhas isoladas, bem
como fases gasosas ou fluidas.

Através dos exemplos mencionados nos parágrafos acima, notamos que existe uma
série de sistemas físicos, envolvendo processos de difusão e agregação, possuindo uma gama
de propriedades de interese físico, que podem ser estudadas. Um desses sistemas é o que
estudamos durante o desenvolvimento deste trabalho.

A seguir, faremos uma descrição do modelo, apresentando os resultados e discussões
obtidos por meio de nossas simulações computacionais.

3.1 Modelo

O processo de difusão com agregação e reorganização espontânea (DARE) é um
modelo teórico inspirado em um recente trabalho de Filoche e Sapoval publicado em 2000,
com o objetivo de moldar e descrever alguns sistemas físicos. Em nosso modelo, o sistema
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consiste de N partículas que ocupam posições distintas em uma rede de LxL sítios, com
fronteiras periódicas [70]. Além da exclusão de ocupação dupla, não há interações entre
as partículas. O estado do sistem em qualquer momento é especificado pelo conjunto de
posições x1,...,xN das partículas e o índice a da partícula ativa pertencente ao conjunto de
N partículas, ou seja, (a ∈ {1, ..., N}). Nesse espaço, incluindo a variável a, o processo é
markoviano.

Inicialmente, as posições são escolhidas ao acaso e sem repetição, e a partícula a é
escolhida ao acaso entre os valores de 1,...,N para ser ativa. A partir do estado inicial, a
partícula ativa executa uma caminhada aleatória sem tendência, com passos unitários, até
visitar um sítio ocupado por uma outra partícula j 6= a. Neste momento, a partícula ativa é
refletida para a posição do passo anterior, ao lado da partícula j. Devemos mencionar que,
durante a caminhada da partícula a, as outras partículas permanecem em posições fixas. Após
a visita da partícula ativa a um sítio ocupado, uma nova partícula ativa é escolhida ao acaso
entre as N partículas. Esta nova partícula ativa executa uma caminhada aleatória, parando,
como antes, após visitar um sítio ocupado, e assim por diante. Cada vez que a atual partícula
ativa visita um sítio ocupado, um novo sorteio da partícula ativa é realizado. Definimos uma
unidade de tempo como N escolhas sucessivas da partícula ativa (e as associadas caminhadas
da mesma). A dinâmica, deste modelo, tende a gerar pares vizinhos de partículas e, portanto,
formar aglomerados que podem ser temporários.

Em comparação com o gás de rede, o modelo DARE, localmente, obedece ao bal-
aço detalhado, pois considerando que todas as configurações possuem a mesma energia, a
distribuição de probabilidades são iguais para todas as configurações e dada por peq =

N !(L2−N)!/L2!. Com isto, durante cada caminhada aleatória, a dinâmica do modelo DARE
satifaz o critério de balanço detalhado em relação a esta distribuição de probabilidades. En-
tretanto, o modelo como um todo não satisafaz o balanço detalhado e, de fato, representa
um sistema fora do equilíbrio.

A falta de balanço detalhado no modelo DARE pode ser entendida da seguinte forma:
seja C um estado no qual a partícula ativa possui m vizinhos ocupados, e C ′ um estado com
o mesmo conjunto de posições, mas uma outra partícula ativa, a′ 6= a. As probabilidades de
transição são:

WC→C′ =
m

4

(
1− 1

N

)
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e
WC′→C =

m′

4N

ondem′ representa o número de vizinhos ocupados da partícula a′, quando for escolhida como
a ativa. Em geral, WC→C′ 6= WC′→C, o que representa uma violação do balanço detalhado.

Em seguida, para um melhor entendimento do modelo, representamos por meio da
figura (3.3) a dinâmica para este modelo. Em a) as partículas estão distribuídas aleato-
riamente. Em b) sorteamos uma partícula para se deslocar na rede e pára diante de um
obstáculo (um sítio preenchido), como está mostrado em c). Em d) uma nova partícula é
sorteada e todo processo é repetido.

Figura 3.3: A figura a) mostra, inicialmente, as partículas distribuídas aleatoriamente na rede. As
figuras b), c) e d) fazem referência aos primeiros passos da evolução temporal do sistema

As partículas se deslocam com o passar do tempo e depois de um transiente elas
atingem uma distribuição estacionária. Neste problema estamos interessados em estudar
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esta distribuição, atentando para as propriedades de escala da distribuição de partículas.

Com este objetivo, inicialmente, precisamos escrever um histograma da função de
correlação de pares φ(r). Para tanto, em intervalos de tempos iguais, guardamos as posições
de cada partícula e medimos as distâncias entre elas. Mapeando assim, a distribuição espacial
dessas partículas no sistema.

No cálculo das distâncias r, consideramos apenas as combinações não repetidas, ou
seja, só calculamos as distâncias entre os pares de partículas (n1, n2), (n2, n3) · · · (nN−1, nN),
onde N é o número total de partículas no sistema. Isto está ilustrado na figura (3.4) para 6

partículas. As linhas coloridas indicam as combinações possíveis.

Figura 3.4: A figura representa o número de combinações posíveis entre os pares de partículas.

O número dessas combinações para um N qualquer é dado por:

N !

2!(N − 2)!
(3.2)

A análise fractal do sistema é feita mediante o cálculo das distância entres os pares
de partículas. A seguir faremos uma descrição detalhada do cálculo dessas distâncias:

1. Inicialmente precisamos conhecer as posições de cada partícula. Conhecendo tais
posições, calculamos as distâncias x e y por meio da seguinte relação:
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x = |x(i)− x(j)| (3.3)

e

y = |y(i)− y(j)|, (3.4)

onde i e j são inteiros positivos com i = 1, 2, . . . , N −1 e j = 2, . . . , N , N é o núnero de
partículas no sistema e as quantidades x e y, são respectivamente, a distância horizontal
e vertical entre as partículas i e j.

2. Levando em conta a condição de contorno periódica, tomamos apenas o mínimo entre
x e L− x, y e L− y, ou seja,

x′ = min(x, L− x) (3.5)

e

y′ = min(y, L− y), (3.6)

onde x′ é a menor distância em relação à horizontal e y′ a menor distância em realção
à vertical. A resultante r é dada pela soma direta entre x′ e y′, ou seja,

r = x′ + y′ (3.7)

que corresponde ao número de passos necessário para sair da partícula i e chegar até à
partícula j, por uma trajetória não-euclidiana.

A seguir apresentamos a figura (3.5) que ilustra a situação mencionada.
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Figura 3.5: Esta figura representa a maneira como calculamos a distância entre os pares de partícu-
las, onde a resultante é dada por r = x′ + y′.

Através da medida das distâncias r calculamos φ(r). Esta função é identificada
como uma função de correlação de pares, e nela está armazenada o número de distâncias com
tamanhos menores que L. A esta função, associamos o método da contagem de caixas, onde
φ(r) é definida como o número médio de partículas em uma caixa de tamanho r centrada em
uma partícula e normalizada pela massa total do sistema, ou seja,

φ(r) =
〈n(r)〉
N

. (3.8)

A seguir, apresentaremos os resultados e suas respectivas análises, obtidas por meio
de simulação computacional, do modelo em estudo.

3.2 Resultados

Neste trabalho, fizemos uma análise da dimensão fractal de um sistema representado
por um conjunto de partículas que interagem por meio da exclusão de volume (uma partícula
não pode ocupar um sítio preenchido), difundindo-se em Movimento Browniano e agregam-se
espontaneamente, em uma rede quadrada, formando aglomerados (ou ilhas) isolados com um
tamanho característico. Para esta simulação utilizamos os tamanhos L iguais a 50, 75, 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550,600, 650 e 700, onde L é o tamanho linear da rede.
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As figuras (3.6), (3.7), (3.8), representam a distribuição espacial do sistema durante
sua evolução temporal para uma rede de tamanho 250 × 250 e densidade de preenchimento
ρ igual a 0.10. A figura a) mostra, inicialmente, para t = 0, a distribuição das partículas
em posições distintas e aleatórias. As figuras b) e c), representam o sistema evoluído para
t = 20.000 e t = 100.000. Cada valor de t, nesse modelo, representa um passo de Monte
Carlo, pois em cada tempo são realizados N sorteios, onde N é o número de partículas.

a)

Figura 3.6: Representação da configuração espacial do sistema para o tempo de evolução t = 0 e
para uma rede quadrada de tamanho linear L = 250.

O sistema, durante sua evolução temporal, atinge uma distribuição estacionária onde
a paisagem global do sistema permanece, estatisticamente, a mesma como mostram as figuras
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b) e c). Entretanto, os tamanhos dos aglomerados são dinâmicos, sendo possível que um
ou mais aglomerados possam deixar de existir. Este fenômeno ocorre porque as partículas
que estão na borda destes aglomerados podem se mover livremente. Quando isso ocorre as
partículas livres podem se agregar a aglomerados existentes ou formarem novos aglomerados.

b)

Figura 3.7: Representação da configuração espacial do sistema para o tempo de evolução t = 20.000
e para uma rede quadrada de tamanho linear L = 250.
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c)

Figura 3.8: Representação da configuração espacial do sistema para o tempo de evolução t = 100.000
e para uma rede quadrada de tamanho linear L = 250.

Quando o sistema atinge o estado estacionário, adquire uma organização auto-
similar, sendo sua distribuição caracterizada por propriedades fractais, cuja dimensão fractal
D do sistema, dentro do domínio de r, é calculada por intermédio da função de correlação
de pares φ(r), que pode ser expressa da seguinte forma:

φ(r) ∼
( r
L

)D
. (3.9)
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A figura (3.9) mostra a função de correlação de pares φ(r) em um gráfico log-log. O
coeficiente angular da região reta da curva, no intervalo entre 0 e r/L ≤ 1/2 aproximada-
mente, fornece a dimensão fractal D do sistema, podendo ser expresso como:

D ' log10(φ(r))

log10(r/L)
. (3.10)
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Figura 3.9: Esta figura mostra o histograma da função de correlação de pares φ(r), em um gráfico
log-log, para uma rede quadrada de tamanho linear L = 100.
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A seguir, através da figura (3.10), apresentamos em um gráfico log-log, a função φ(r)

para três diferentes valores de densidades ρ, ilustrando que o sistema possui três regimes com
respeito à densidade, sendo classificados como: regime subcrítico, crítico e supercrítico. A
curva superior indica o regime de densidades subcríticas. Esta curva satura a partir de um
tamanho característico de r e a inclinação da região reta da curva, fornece a dimensão fractal
do sistema. A curva intermediária, representa a densidade limite entre o regime subcrítico e o
supercrítico, sendo o valor da densidade, neste limite, considerado crítico (ρ∗) e característico
para cada tamanho de rede. A curva inferior, mostra o regime de densidades supercríticas,
apresentando uma inclinação mais íngreme após um tamanho característico de r e tendendo
para 2. Esta inclinação está relacionada ao preenchimento total da rede.

-2 -1,5 -1 -0,5 0

log
10

(r/L)

-6

-5

-4

-3

-2

lo
g 10

(φ
(r

))

ρ  =  0.010

ρ*
 =  0.033

ρ  =  0.079

Figura 3.10: Esta figura mostra o comportamento da função φ(r) para três densidades distintas,
para uma rede quadrada de tamanho linear L = 100, ilustrando que neste sistema existe uma
densidade limite que separa três regimes classificados como: subcrítico, crítico e supercrítico.
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Calculamos ainda os limites críticos ρ∗ para alguns tamanhos de redes. A tabela
(3.1), mostra esses valores para redes quadradas de tamanhos lineares L iguais a 50, 75, 100,
150, 200 e 250.

Tabela 3.1: Dependência da densidade com o tamanho da rede.
Tamanho da rede L Densidade crítica ρ∗

50 0.0650
75 0.0420
100 0.0330
150 0.0250
200 0.0210
250 0.0159

Observamos a partir dos resultados apresentados na tabela (3.1) que ρ∗ decresce com
aumento do tamanho da rede. Observamos ainda que este decréscimo é bastante rápido com
o aumento de L, impossibilitando a determinação de ρ∗ para tamanhos de redes maiores.

No regime fractal, desde que a massa crítica total do sistema M∗ escalone com o
tamanho da rede elevada à dimensão fractal D, ou seja,

M∗ ∼ LD (3.11)

podemos expressar a densidade crítica ρ∗ da seguinte forma:

ρ∗ ∼ M∗

L2
∼ LD−2. (3.12)

A seguir, a figura (3.11) mostra o gráfico da densidade ρ∗ versus o tamanho da rede
L elevado a D − 2. Esta figura mostra, utilizando o valor correto para D, aproximadamente
1.210, que quando o tamanho do sistema L→∞ a densidade ρ∗ → 0.

Um fato importante que deve ser mencionado com respeito ao modelo em estudo é
que embora o sistema apresente criticalidade em relação à densidade, este sistema não exibe
uma transição de fase, pois não existe uma competição apararente entre dois estados físicos
do sistema. Competição tal que causaria, a partir do ponto crítico, uma mudança global em
seus estados físicos.
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Figura 3.11: Esta figura mostra que quando L→∞ implica que ρ∗ → 0.

A figura (3.12) apresenta a função φ(r) no regime subcrítico, para densidades ρ =

0.012, ρ = 0.013, ρ = 0.014, ρ = 0.015, ρ = 0.016, ρ = 0.017, ρ = 0.018, ρ = 0.019, ρ = 0.020

e ρ = 0.021 em uma rede quadrada de lado L = 200, com uma média sobre 50 amostras para
cada densidade. Podemos perceber que para pequenos tamanhos de r (no intervalo entre
0 e r/L ≤ 1/2 aproximadamente), as curvas parecem possuir o mesmo coeficiente angular,
nos permitindo propor que, para esse regime, a dimensão fractal do sistema, é a mesma
independente do valor escolhido para a densidade ρ.
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Figura 3.12: Esta figura mostra o comportamento da função de correlação de pares φ para sistemas
subcríticos e densidades ρ variadas em uma rede quadrada de tamanho linear L = 200, indicando
que, para pequenos de valores de r, a dimensão fractal é a mesma.

Um comportamento semelhante pode também ser observado, para o regime sub-
crítico, quando fixamos a densidade ρ e variamos o tamanho da rede. Para este caso, fixamos
a densidade, ρ < ρ∗, em 0.005 e utilizamos os seguintes tamanhos para L: 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550, 600, 650 e 700. As curvas apresentadas são uma média sobre 50 amostras
para cada tamanho de rede. Podemos perceber, como no caso anterior, que para pequenos
tamanhos de r, as curvas parecem possuir o mesmo coeficiente angular, também permitindo
propor que, para esse regime, a dimensão fractal do sistema é a mesma. Entretanto, para
este caso, o valor da dimensão fractal deverá ser o mesmo independente do valor escolhido
para o tamanho linear da rede L. Este comportamento está apresentado na figura (3.13).
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Figura 3.13: Esta figura mostra o comportamento da função de correlação de pares φ para sistemas
subcríticos com densidade ρ = 0.005 e tamanhos de L variados, indicando que, para pequenos de
valores de r, a dimensão fractal é a mesma.

Como observado nas figuras (3.12) e (3.13), o regime subcrítico possui a característica
de apresentar a mesma dimensão fractal para pequenos valores de r. Esta propriedade será
confirmada por meio de uma análise de escala de tamanho finito para esse regime. Utilizando
o valor correto para a dimensão fractal, as curvas mostradas nas figuras (3.12) e (3.13),
deverão colapsar em uma única curva, confirmando a hipótese proposta para os dois casos
mencionados.

Para o caso em que fixamos L e variamos ρ, propomos as seguintes relações de escala:
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F ≡ φ(r)N2−D (3.13)

u ≡ (r)N, (3.14)

onde N é dado por ρL2 (número de partículas).

O resultado esperado, para este caso, está mostrado na figura (3.14). As curvas
colapsam em uma única curva F (u) para pequenos tamanhos de r, indicando que o sistema
nessa região apresenta a mesma dimensão fractal independente da escolha da densidade ρ.
O valor correto da dimensão fractal que utilizamos para o colapso dessa curvas foi D =

1.210± 0.004.
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Figura 3.14: Esta figura mostra o colapso das curvas para o caso em que fixamos o tamanho da
rede e variamos a densidade ρ no regime subcrítico. O valor de D para esse colapso é 1.210± 0.004.
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Para o caso em que fixamos ρ e variamos o tamanho da rede, apresentamos a seguintes
relações de escala:

G ≡ φ(r)ξ2−D (3.15)

v ≡ r/ξ, (3.16)

O resultado esperado, para este caso, está mostrado na figura (3.15). As curvas
colapsam em uma única curva G(v) para pequenos tamanhos de r, indicando que o sistema
nessa região apresenta a mesma dimensão fractal independente da escolha do tamanho da
rede. O valor correto da dimensão fractal que utilizamos para o colapso dessas curvas foi o
mesmo valor utilizado para o caso anterior, ou seja, D = 1.210± 0.007.

Figura 3.15: Esta figura mostra que para sistemas subcríticos e pequenos valores de r o sistema
colapsa em uma única curva. O valor de D para esse colapso é 1.210± 0.007.
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Quando o sistema é caracterizado pelo regime supercrítico não é válido, para este
caso, o mesmo comportamento observado no regime subcrítico. A razão para isto, é que
o valor da dimensão fractal está vinculado à escolha da densidade de partículas ρ ou ao
tamanho do sistema. As figuras (3.16) e (3.17), mostram o comportamento da função de
correlação de pares φ(r), neste regime, para os dois casos citados: Em a) deixamos fixo o
tamanho linear da rede em L = 200 e variamos a densidade ρ em 0.05, 0.10, 0.15 e 0.20, e
em b) fixamos a densidade ρ em 0.10 e variamos o tamanho da rede L em 100, 200, 300, 400.
É possível perceber, nas figuras, que para pequenos tamanhos de r o coeficiente angular é
diferente em cada curva.
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Figura 3.16: Comportamento da função de correlação de pares φ(r) no regime supercrítico para o
caso em que fixamos o tamanho linear da rede L e variamos a densidade ρ.
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Figura 3.17: Comportamento da função de correlação de pares φ(r) no regime supercrítico para o
caso em que fixamos densidade ρ e variamos o tamanho linear da rede L.

Um outro comportamento de interesse físico que analisamos nesse modelo, foi a
memória dos sistema. Esta análise foi realizada por meio da seguinte função memória [68]:

C(t) =
1

M

∑
ij

sij(0)sij(t). (3.17)

Onde sij é a variável de ocupação do sítio (i, j) e pode estar em dois estados distintos 1 ou
0, caso esteja ocupado ou não por uma partícula. M é a massa total que é igual ao número
de sítios ocupados no sistema. sij(0) é o estado da variável de ocupação do sítio no instante
inicial e sij(t) é o estado da variável de ocupação do sítio evoluindo no tempo t.
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Através dessa função, observamos que C(t) não vai a zero durante a evolução tem-
poral do sistema. Ela apresenta um pico e cai rapidamente, permanecendo oscilando em
torno de um valor médio, mostrando que o sistema atingiu o estado estacionário. Este com-
portamento pode ser observado na figura (3.18). Esta figura mostra ainda, que o estado
estacionário é atingido mais rapidamente, quando a densidade ρ aumenta. A razão disso
é porque quanto mais partículas na rede, menos elas irão caminhar para agregar-se a uma
outra partícula isolada ou a um aglomerado existente.
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Figura 3.18: Esta figura mostra a correlação do sistema durante seu processo de evolução, mostrando
que o sistema atinge o estado estacionário após um curto tempo de evolução dependendo da densi-
dade ρ de preenchimento.



Capı́tulo 4
Considerações Finais e Perspectivas

Neste trabalho, Processo de Difusão com Agregação e Reorganização Espontânea,
estudamos um modelo em Física dos Sistemas Complexos que pode modelar alguns sistemas
físicos, químicos, biológicos e sociais. Entre estes sistemas, citamos: partículas interagentes
em um sistema gasoso, reações químicas, agregados coloidais, migrações populacionais e a
distribuição das relações de amizade em um grupo social, etc.

O nosso modelo foi inspirado no modelo DRA estudado por Filoche e Sapoval em
2000. Neste modelo, as partículas movimentam-se livremente em uma rede em duas dimen-
sões. O sistema de partículas é livre de potenciais e a única interação está relacionada ao
fato de uma partícula não poder ocupar um sítio preenchido. Este fato, obriga as partículas
pararem diante de um obstáculo (um sítio ocupado), formando aglomerados.

O sistema de partículas, durante sua evolução temporal, atinge uma distribuição
estacionária onde a paisagem global do sistema permanece, estatisticamente, a mesma. En-
tretanto, o tamanho de cada aglomerado é dinâmico, sendo possível que um ou mais aglom-
erados possam deixar de existir. Este fenômeno ocorre porque as partículas que estão nas
bordas destes aglomerados podem se mover livremente. Quando isto ocorre, as particulas que
se tornam livres podem agregar-se a aglomerados existentes ou formarem novos aglomerados.
A distribuição global dos aglomerados é auto-similar, apresentando, portanto, propriedades
fractais.

O modelo em estudo apresenta criticalidade com respeito à densidade de preenchi-
mento ρ, sendo caracterizado pelos regimes subcrítico, crítico e outro supercrítico. Para o
regime crítico, determinamos o valor da densidade crítica ρ∗ e, percebemos que este valor
crítico decresce, tendendo a zero, quando o tamanho da rede tende ao infinito.
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No regime subcrítico, a função de correlção de pares, φ(r), satura a partir de um
tamanho característico de r e o coeficiente angular da região de interesse (r/L < 1/2) fornece
a dimensão fractal do sistema como mostra a figura (3.9). Este regime é caracterizado
por apresentar um comportamento universal, onde a dimensão fractal D do sistema tem o
mesmo valor independente do tamanho da rede ou da densidade de preenchimento. Este
comportamento é comprovado por meio de um colapso de dados. Para tanto, analisamos
duas situações (como está representado nas figuras (3.14) e (3.15)): a primeira fixamos o
tamanho da rede a variamos a densidade ρ e a segunda, variamos o tamanho da rede e
fixamos a densidade ρ. No primeiro caso, encontramos D ≈ 1.210±0.004 e, no segundo caso,
encontramos D ≈ 1.210± 0.007.

No regime supercrítico, a função de correlção de pares, φ(r), apresenta uma incli-
nação mais íngreme após um tamanho característico de r e tendendo para 2, indicando o
preenchimento total da rede. Abaixo desse valor característico de r a função φ(r) não apre-
senta um comportamento fractal universal, pois a dimensão fractal do sistema varia com ρ, se
mantivermos o tamanho da rede fixa, ou com o tamanho da rede se mantivermos densidade
ρ fixa.

Uma outra análise de interesse realizada, para este modelo, foi o comportamento da
função memória C(t) do sistema. Esta análise foi feita segundo uma função memória utilizada
por Filoche e Sapoval em seu trabalho sobre DRA. Esta função mostra que o sistema atinge
o estado estacionário muito rapidamente, mas com uma certa dependência com respeito à
densidade ρ de preenchimento da rede. Por exemplo, para um mesmo tamanho de rede,
se variarmos a densidade de preenchimento, o sistema vai demorar mais a atingir o estado
estacionário quanto menor for o valor dessa densidade. O comportamento analisada para a
função memória está representado na figura (3.18).

Este trabalho, como visto, é de grande interesse científico por apresentar propriedades
de Sistemas Complexos. Isto nos motiva a estender a analise do modelo (ainda para o caso
2D) seguindo outras técnicas como o cálculo da distância de Hamming, que mede o quanto
o sistema é caótico. Outras variações do modelo, como a aplicação de um potencial ou a
inserção de um gradiente no deslocamento das partículas. Também pretendemos estendê-lo
para o caso 3D usando as mesma técnicas mencionadas anteriormente.



Apêndice A

A.1 Dimensão Topológica de um Conjunto

Aprendemos da álgebra linear, que a dimensão de um subespaço de um espaço ve-
torial é definido como o número de vetrores de uma base. Esta definição coincide com a
nossa definição intuitiva de dimensão. Por exemplo, tomando como base o espaço R2, temos
que a origem desse espaço, tem dimensão zero. As retas que passam pela origem de R2 são
unidimensionais e todo o espaço R2 é bidimensional. Esta definição é parte de uma definição
mais geral, chamada dimensão topológica que é aplicável a subconjuntos de Rn que não
necessariamente são subconjuntos.

É possível mostrar que a dimensão topológica de um conjunto em Rn é um número
inteiro definido no intervalo fechado [0, n]. Podemos afirmar que um ponto em R2 tem
dimensão topológica zero, uma curva tem dimensão topológica um e uma região tem dimensão
topológica dois. Nesse texto, representaremos a dimensão topológica de um conjunto S por
dT (S).

A.2 Dimensão de Hausdorff

Em 1919, o matemático alemão Felix Hausdorff (1868 − 1942), deu uma definição
alternativa para a dimensão de conjuntos arbitrários no espaço Rn. Esta definição é, matem-
aticamente, um tanto complicada, entretanto, para conjuntos auto-similares se reduz a uma
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definição bastante simples:

dH(S) =
lnk

ln(1/s)
. (A.1)

Esta equação representa a dimensão de Hausdorff para um conjunto auto-similar S. A
quantidade k representa o número de subconjuntos congruentes e não-sobrepostos.

A equação (A.1), pode ser escrita como

sdH(S) =
1

k
. (A.2)

Nesse caso, a dimensão de Hausdorff dH(S) aparece como um expoente. Com esta forma,
a expressão (A.2) é mais útil para interpretar o conceito de dimensão de Hausdorff. Assim,
por exemplo, se contraírmos um conjunto por um fator s = 1/2, a sua medida decrescerá
por um fator (1/2)dH(S). Portanto, contraindo um segmento de reta por um fator 1/2, seu
comprimento decrescerá por um fator (1/2)1 = 1/2. Se contraírmos um quadrado por este
mesmo fator, teremos (1/2)2 = 1/4. De forma que para o segmento de reta temos dH(S) = 1

e, para um quadrado, temos dH(S) = 2. Este mesmo raciocínio é válido também para um
cubo, onde dH(S) = 3.

A seguir, apresentamos na tabela abaixo a dimensão topológica dT (S) e a dimensão
de Hausdorff dH(S), para o segmento de reta, o quadrado e o triângulo de Sierpinsk:

Tabela A.1: Tabela comparativa entre dT (S) e dH(S)

Conjunto S dT (S) s k dH(S)
Segmento de reta 1 1/2 2 1

Quadrado 2 1/2 4 2
Triângulo de Sierpinsk 1 1/3 3 1.584...

A tabela comparativa acima, nos mostra que:

i) a dimensões topológia e de Hausdorff não coincidem necessariamente;

ii) a dimensão de Hausdorff não precisa ser um número inteiro;

iii) a dimensão topológica é menor ou igual à dimensão de Hausdorff, ou seja,
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dT (S) ≤ dH(S). (A.3)

Inerente a essas duas definições, atribuimos um novo conceito de dimensão denom-
inado dimensão fractal, que define um objeto fractal como sendo um subconjunto de um
espaço euclidiano cujas dimensões de Hausdorff e topológica não coincidem.



Apêndice B

B.1 Escala de Tamanho Finito

Em geral estamos interessados em calcular grandezas no limite termodinâico. Os sis-
temas físicos que estudamos em nossas simulações computacionais, são sistemas com taman-
hos L finitos. O fato desses sistemas serem limitados geram efeitos na determinação das
propriedades físicas de tais sistemas. Principalmente na determinação das propriedades críti-
cas, que são muito sensíveis a esses efeitos.

Uma das técnicas usadas na tentativa de minizar os efeitos de tamanho finito dos
sistemas físicos, é o método da Escala de Tamanho Finito (do inglês "Finite-Size Scaling").
Este é um método bastante utilizado em Mecânica Estatística, podendo ser usado, neste
caso, na determinação dos expoentes críticos e pontos críticos1 de sistemas físicos que se
encontram em equilíbrio ou fora do equilíbrio. Como por exemplo, o Modelo de Ising [71],
onde as propriedades críticas são determinadas no equilíbrio termodinâmico, ou o Modelo da
Percolação [72], respectivamente.

Uma forma de calcular as propriedades críticas, por intermédio desta técnica, é retirar
a dependência do tamanho do sistema sobre tais propriedades. Assim, podemos determinar
os expoentes relativos ao comprimento de correlação, parâmetro de ordem, entre outros.

A seguir, como ilustração, mostraremos como calcular alguns expoentes críticos para
sistemas em equilíbrio e fora do equilíbrio, usando como exemplo o Modelo de Ising e o
Modelo da Percolação, por meio da técnica da análise de escala de tamanho finito.

1Por este método não precisamos conhecer, apriori, o valor do ponto crítico correto do sistema, pois esta quantidade é
determinada juntamente com a estimativa dos expoentes críticos.
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B.1.1 Análise de Escala de Tamanho Finito para o Modelo de Ising

Inicialmente, vamos expressar nossas quantidades físicas de interesse em termos do
comprimento de correlação e da susceptibilidade [73]. Assim, temos:

ξ ∼ |t|−ν (B.1)

χ ∼ |t|−γ, (B.2)

onde t ≡ (T − TC)/TC . T é a temperatura absoluta e TC é a temperatura crítica absoluta.
As equações (B.1) e (B.2) podem ser escritas uma como função da outra, como segue:

ξ ∼ χγ/ν . (B.3)

O comprimento de correlação apresenta divergência quando nos aproximamos do
ponto crítico, em sistemas de tamanho infinito, o que implica que a susceptibilidade também
apresenta um comportamento semelhante. Entretanto, em sistemas de tamanho finito isso
não acontece. Este comportamento pode ser representado, matematicamente, da seguinte
forma: quando o sistema é infinito, a divergência ocorre quando ξ > L. A quantidade χ
também possui o mesmo comportamento para sistemas infinitos. Podemos expressar isto da
seguinte forma:

χ = ξγ/νχ0(L/ξ), (B.4)

onde χ0 é uma função adimensional de uma variável que apresenta as seguintes propriedades:

χ0(x) = constante se x >> 1 (B.5)

e

χ0(x) = xγ/ν se x→ 0. (B.6)
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A equação (B.4) contém toda informação necessária concernente ao comportamento
do sistema como função do tamanho L. Entretanto, nesta equação está contida a quantidade
ξ que é desconhecida para nós. Desta forma, é necessário reescrevermos tal equação de forma
a retirarmos esta dependência. Para isto, definimos uma nova função adimensional χ̃, da
seguinte forma:

χ̃(x) = x−γξ0(xν). (B.7)

Substituindo a equação (B.1) em (B.7), obtemos

χ = Lγ/νχ̃(L1/ν |t|). (B.8)

Esta equação pode simplesmente ser escrita como

χ = Lγ/νχ̃(L1/νt). (B.9)

Esta equação, na forma como está escrita, nos mostra como a susceptibilidade mag-
nética se comporta em sistemas finitos de tamanho L próximo da temperatura crítica. Nesta
equação, ainda se encontra implicitamente, a função desconhecida χ̃. Esta função é con-
hecida como função de escala para a susceptibilidade. Apesar de sua forma não ser explícita,
conhecemos algumas de suas propriedades. Entre elas podemos citar:

χ̃(x)→ x−γ(xν)γ/ν = constante se x→ 0. (B.10)

Uma característica importante na equação (B.9), é que toda dependência em L aparece de
forma explícita. Portanto, se medirmos χ̃ obteremos o mesmo resultado independente do
sistema. Esta propriedade nos permite usar esta equação para determinar os expoentes γ, ν
e a temperatura crítica TC .

Como ilustração, vamos supor que executamos uma série de simulações Monte Carlo
para vários sistemas com diferentes tamnhos L, num intervalo de temperatura próximo da
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temperatura crítica. Para cada tamanho do sistema, medimos ξL(t) para vários valores de
t. Conhecido ξL(t), podemos determinar χ̃(L1/νt) reescrevendo a equação (B.9), da seguinte
forma:

χ̃(L1/νt) = L−γ/νχL(t), (B.11)

que fornece uma estimativa de χ̃ para diferentes valores da variável de escala x = L1/νt, para
cada tamanho do sistema. Desde que esta função de escala seja a mesma para diferentes
tamanhos do sistema, tais estimativas devem coincidir, colapsando todas em uma mesma
curva se as superpormos num mesmo gráfico. Esta é, portanto, a essência deste método
conhecido como colapso de dados. Entretanto, este resultado só ocorrerá se utilizarmos os
valores “corretos” para os expoentes γ, ν e TC na equação (B.11). Em suma, a idéia principal,
por trás dessa técnica, é calcular χ̃(x) para diferentes tamanhos L e variar os parâmetros γ,
ν e a temperatura crítica TC até que as curvas colapsem umas sobre as outras.

Esta técnica pode ser estendida para outras grandezas termodinâmicas como calor
específico e a magnetização do sistema [74, 75], levando às seguintes relações:

C = Lα/νC̃(L1/νt). (B.12)

e

m = L−β/νm̃(L1/νt), . (B.13)

que podem ser reescrita como:

C̃(L1/νt) = L−α/νCL(t) (B.14)

e

m̃(L1/νt) = Lβ/νmL(t). (B.15)
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Assim, variando os parâmetros como no exemplo da susceptibilidade, podemos re-
alizar o colapso dessas curvas, determinando os valores dos expoentes críticos e a temperatura
crítica do sistema. As temperaturas críticas encontradas por meio dessas relações de escala
são equivalentes, diferindo apenas pela barra de erro.

B.1.2 Análise de Escala de Tamanho Finito para o Modelo da Per-

colação

Na seção anterior discutimos como pode ser aplicada a técnica da Análise de Escala
de Tamanho Finito para sistemas de equilíbrio e, usamos para isso, o Modelo de Ising.
Em sistemas físicos fora do equilíbrio, não é diferente. A mesma análise pode ser feita,
possibilitando a determinação das propriedades críticas desses sistemas. Como ilustração,
faremos uso desta técnica no Modelo da Percolação.

A transição de fase em percolação é caracterizada pelas propriedades geométricas do
aglomerados próximos da probabilidade crítica pc. Uma quantidade de interesse importante,
nesse caso, é a probabilidade, P∞, que um sítio ou uma ligação pertençam ao aglomerado
infinito (aglomerado percolante). Para p < pc existem apenas aglomerado finitos e P∞ = 0.
Para p > pc, P∞ apresenta um comportamento semelhante ao da magnetização próximo da
temperatura crítica TC , sendo escrita da seguinte forma:

P∞ ∼ (p− pc)β. (B.16)

Similarmente à magnetização, P∞ descreve a ordem da transição, por meio do expoente crítico
β, e é identificado como parâmetro de ordem. Outra quantidade de interesse é o comprimento
de correlação ξ, que caracteriza o tamanho linear dos aglomerados finitos acima e abaixo de
pc. Quando p se aproxima de pc, temos que

ξ ∼ |p− pc|−ν , (B.17)

onde ν é o mesmo acima e abaixo do limiar de percolação. Os expoentes β, ν e o ponto crítico
pc, são algumas das quantidades físicas de interesse que caracterizam as propriedades críticas
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em Modelos de Percolação e podem ser determinados por meio de uma análise de tamanho
finito. Para isso, precisamos de uma relação de escala que permita retirar a dependência do
tamanho L do sistema e, conseqüentemente, determinar suas propriedades críticas.

Considerando a função de escala definida na referência [72], podemos reescrever a
equação (B.16) como segue:

P∞ ∼ (p− pc)βG(L/ξ), (B.18)

onde G(L/ξ) é a função de escala para P∞. Nesta expressão podemos substituir a equação
(B.17) e obter

P∞ ∼ ξ−β/νG(L/ξ). (B.19)

Onde P∞ apresenta as seguintes propriedades:

P∞ ∼ ξ−β/ν , se L� ξ (B.20)

e

P∞ ∼ L−β/ν , se 1� L� ξ. (B.21)

É conveninte escrevermos a relação de escala (B.19) em uma forma ligeiramente
diferente. Para tanto, multiplicamos e dividimos o lado direito desta equação por um fator
L−β/ν , obtendo

P∞ ∼ (L)−β/νH(L/ξ), (B.22)

onde H(x) = G(x)(x)β/ν e x = L/ξ. Esta relação pode ainda ser escrita da seguinte forma:

H(L/ξ) ∼ Lβ/νP∞. (B.23)

A quantidade P∞, do lado direito da equação (B.23), é função de duas variáveis, ou
seja, é função de L e p. Entretanto, o lado esquerdo é função de uma variável apenas, sendo
H função de L/ξ, que é o tamanho relativo do aglomerado. Conseqüentemente, P∞ é descrita
por uma função singular quando transformada adequadamente e vista de uma escala relativa
apropriada. Para o aglomerado infinito, a única escala relavante é o tamanho relativo do
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aglomerado. Se sobrepormos os gráficos de H(x) versus (p− pc)L1/ν em um mesmo gráfico,
para vários sistemas com tamanhos L distintos, percebemos que estas curvas recaem em uma
curva universal. Entretanto, este colapso só é possível mediante a escolha adequada dos
valores de β, ν e pc. Isto mostra que o sistema independe do seu tamanho, comportando-se
como se L fosse infinito.



Referências Bibliográficas

[1] MONTEIRO, Luiz Henrique. Sistemas Dinâmicos. São Paulo: Livraria da Física, 2002.

[2] R.K. Patria. Statistical Machanics. Canadá: Pergamon Press, 1986.

[3] FULCO, Umberto Laino. Estudo de Propriedades Críticas em sistemas Complexos:
Método de Busca Automática em Sistemas Tipo Ising e Propriedades de Longo Alcance.
Rio Grande do Norte, 2000. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Física Teórica e
Experimental, Unirsidade Federal do Rio Grande do Norte.

[4] SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA. Física Para o Brasil: Pensando o Futuro. São
Paulo: SBF, 2005.

[5] R. Brown, Phil. Mag. 4, 161 (1827).

[6] SILVA, J.M.; LIMA, J.A.S. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.29, n. 1, p. 25-35,
(2007).

[7] J. Perrin, Ann. Chem. Phys. 18, 1 (1909).

[8] E.L.Cussler. Difusion - Mass Transfer in Fluid Systems. New York, Cambridge Univer-
sity Press, 1984.

[9] SILVA FILHO, Paulo Cavalcante da. Estudo de Modelos Estocásticos: Processo de Con-
tato, Séries Aleatórias e Processos Difusivos. Rio Grande do Norte, 2005. Tese - De-
partamento de Física Teórica e Experimental, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

[10] SALINAS, Silvio R. A. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.27, n. 2, p. 263-269,
(2005).

85



Referências Bibliográficas 86

[11] SALINAS, Silvio R. A. Introdução à Física Estatistica. 2ed. São Paulo: Edusp, 1999.

[12] P. Langevin, Compt. Rend. 146, 530 (1908).

[13] A. Fokker, Tese de Doutorado, (1913).

[14] M. Planck, Berl. Ber. p.324 (1927).

[15] TOMÉ, Tânia. OLIVEIRA, Mário José de. Dinâmica Estocástica e Irreversibilidade. São
Paulo: Edusp, 2001.

[16] H. Risken. The Fokker-Planck equation: Methods of Solutions and Aplications. Series in
Synergetics. V.18. New York: Springer, 1996.

[17] ASSIS JUNIOR, Pedro Carlos de. Processos Difusivos Generalizados. Rio Grande do
Norte, 2006. Tese(Doutorado) - Departamento de Física Teórica e Experimental, Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte.

[18] J. r. Brryman. Evolution of a stable profile for a class of nonlinear diffusion equations
with fixed boundaries. J. Math. Phys. 18. 2108 (1997).

[19] M. F. Shlesinger, J. Klafter and B. J. West. Lévy walks with aplications to turbulence
and chaos. Physica A, 140, 212, (1986).

[20] M. F. Shlesinger, J. Klafter and B. J. West. Lévy dynamics of enhanced diffusion: apli-
cation to turbulence . Phys. Rev. Lett. 58, 1100, (1987).

[21] H. Spohn, J. Phys. I (France) 3, 69 (1993).

[22] J. Stephenson, Physica A 222, 234 (1995).

[23] O.V. Bychuk e B. O’Shaughnessy, Phys. Rev. Lett. 74, 1795 (1995).

[24] T. Geisel, J. Nierwetberg and A. Zacherl. Accelerated diffusion in Josephson junctions
and related chaotic systems. Rev. Lett. 54, 616 (1985).

[25] M. F. Shlesinger, G.M. Zaslaswky and J. Klafter. Strange kinetics . Nature (london).
363, 31, (1993).

[26] R. Nossal. it Stochatic aspects of biological locomtion. J. Stat. Phys. 30, 391 (1983).

[27] R. Baseleu. Anomalous transport in turbulent plasmas and continuous time random
walks. Phys. Rev. E, 51, 1807 (1995).



Referências Bibliográficas 87

[28] L.F. Richardson, Proc. R. Soc. London Ser. A 110, 709 (1926).

[29] G. M. Viswanathan, V. Afanasyev, S. V. Buldyrev, E. J. Murphy, P. A. Price and H. E.
Stanley. Lévy flight search patterns of wandering albatrosses. Nature 381, 413 (1996).

[30] G. Zumofen, A. Blumen and J. Klafter. Current flow under anomalous diffusion condi-
tions: Lévy walks. Phys. Rev. A 41, 4558 (1990).

[31] S. Havlin, D. Movshovitz, B. Trus and G. H. Weiss. Probability densities for the dis-
placement of random walks on percolation clusters. J. Phys. A 18, 1719 (1985).

[32] M. Porto, A. Bunde, S. Havlin and H. E. Roman. Structural and dynamics properties of
the percolation backbone in two and three dimensions. Phys. Rev. E 56, 1667 (1997).

[33] EDWARDS, A. M.; PHILLIPS, R. A.; WATKINS, N. W.; FREEMAN, M. P.; MUR-
PHY, E. J.; AFANASYEV, V.; BULDYREV, S.; LUZ, M. G. E.; RAPOSO, E. P.;
STANLEY, H. E.; VISWANATHAN, G. M. Revisiting Lévy flight search patterns of
wandering albatrosses, bumblebees and deer. Nature (London), v. 449, p. 1044-1048,
2007.

[34] TSALLIS, Constantino. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.22, n. 2, p. 156-162,
(2000).

[35] C. L. Faustino, L. R. daSilva, M. G. E. da Luz, E. P. Raposo and G.M. VISWANATHAN.
Europhyisics Letters, 77, 30002 (2007).

[36] MANDELBROT, B. B. The Geometry of Nature. San Francisco: Freeman, 1982.

[37] MOREIRA, Darlan Araújo.. Percolação Convencional, Percolação Correlacionada e
Percolação por Invasão num Suporte Multifractal. Rio Grande do Norte, 2005. Dis-
sertação (Mestrado) - Departamento de Física Teórica e Experimental, Univerrsidade
Federal do Rio Grande do Norte.

[38] BUNDE, Armin; Havlin, Shlomo. Fractals in Science. Berlim: Springer-Verlag, 1994.

[39] B. B. Mandelbrot: Physica Scripta 32, 257 (1985).

[40] Helge von Koch, . Acta Mathematica, v.30, n. 1, p. 145-174, (1906).

[41] W. Sierpinski, C. R. Acad. Paris. v. 169, p. 629 - 632 (1916).



Referências Bibliográficas 88

[42] GOMES, Marcelo; NOGUEIRA, Romildo; COUTINHO, Sérgio. Fractais nas Ciências
Biológicas, Exatas e Tecnologia. Recife: 45a SBPC, 1993.

[43] ARAÚJO, C. A. A. ; ALBUQUERQUE, E. L.; VASCONCELOS, M. S.; ANSELMO,
D. H. A. L. Magnetic Polaritons in Metamagnet Layered Structures: Spectra and Local-
ization Properties. Physics Letters A, 2007.

[44] L. S. Lucena, J. M. Araújo, D. M. Tavares, L. R. da Silva and C. Tsallis: Phys. Rev.
Lett. 72, 230-233 (1994).

[45] B. B. Mandelbrot: Fractals: Form, Chance and Dimension. San Francisco: Freeman,
1977.

[46] R. M. Ziff., P. T. Cummings, G. Stell: J. Phys. A 17, 3009 (1984).

[47] GOMES JÚNIOR, Samuel Rodrigues. Caminhadas Aleatórias: Aplicações ao Estudo de
Sistemas Complexos. Rio Grande do Norte, 2000. Dissertação (Mestrado) - Departa-
mento de Física Teórica e Experimental, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

[48] T. A. Witten, L. M. Sander: Phys. Rev. Lett. 47, 1400-1403 (1981).

[49] P. Meakin: Phys. Rev. A 27, 604, 1495 (1983).

[50] P. Meakin, in: Phase Transition and Critcial Phenomena, Vol. 10, ed. by C. Domb and
J. Lebowitz (Academic Press, New York 1988) p. 335.

[51] P. Meakin, Fractals, Scaling and Growth far from Equilibrium (Cambridge University
Press, New York, 1998).

[52] T. Vicsek, Fractal Growth Phenomena (World Scientific Press, Singapore, 1992).

[53] F. Sagués, M. Q. López-Salvans, and J. Claret, Phys. Rep. 337, 97 (2000).

[54] S. Matisuura and S. Miyazana, Fractals 1, 11-19 (1993).

[55] M. Matsushita and S. Fujicawab, Physica A 168, 498 (1990).

[56] Tél, T., Fülöp, À., Vicsek, T. Determination of fractal dimensions for geometrical mul-
tifractals. Physica A 159, 155 -166 (1989).

[57] De Bartolo, S.G., Gaudio, R., Gabriele, S., 2004. Multifractal analysis of river networks:
sandbox approach. Water Resour. Res. 40, W02201.



Referências Bibliográficas 89

[58] Peter Grassberger and Itamar Procaccia (1983). "Characterization of Strange Attrac-
tors". Physical Review Letters 50 (5): 346-349.

[59] Peter Grassberger and Itamar Procaccia (1983). Measuring the Strangeness of Strange
Attractors. Physica D: Nonlinear Phenomena 9 (1-2): 189-208.

[60] Brady, R. and Ball, R. Nature 309, 225-229 (1984).

[61] RÊGO, Hênio Henrique Aragão. Os Polímeros como um Sistema Complexo. Rio Grande
do Norte, 2001. Tese (Doutorado) - Departamento de Física Teórica e Experimental,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

[62] E. R. Weibel, D. M. Gomez: Science 137, 577 (1962).

[63] MASTERS. B. R. Fractal Analysis of the Vascular Tree in the Human Retina. Annual
Review of Biomedical Engineering, v. 6, p. 427-452, (2004).

[64] MASTERS. B. R. Fractal patterns in the human retina and their physiological correlates.
Proc. SPIE, v. 1380, 218–26, (1991).

[65] Paumgastner, Losa e Weibel, J. Microscopy 121 51-63 (1981).

[66] Forrest, S. L. & Witten, T. A. J. Phys. A12, L109-112 (1979).

[67] R. Botet, R. Jullien: Phys. Rev. Lett. 55, 1943-1946 (1985).

[68] M. Filoche, B. Sapoval: Phys. Rev. Lett. 85, 5118-5121 (2000).

[69] Abdelwahab Ghazali; Jean-Claude Serge Lévy: Phys. Rev. E 69, 061405 (2004).

[70] MACEDO FILHO, A.; da Silva, L. R.; SILVA FILHO, P. C.; Roux, S. Processo de Di-
fusão com Agregação e Reorganização Espontânea em uma Rede 2D. In: XXV Encontro
de Físicos do Norte Nordeste, 2007, Natal. Física Estatística, 2007.

[71] SILVA, P. C. da; FULCO, U. L.; NOBRE, F. D.; SILVA, L. R. da; LUCENA, L. S.
Recursive-Search Method for Ferromagnetic Ising Systems: Combination with a Finite-
Size Scaling Approach. Brazilian Journal of Physics, Brasil, v. 32, n. 2, p. 617-623,
2002.

[72] BUNDE, Armin; HAVLIN, Shlomo. Fractais and Disordered Systems. Berlim: Springer-
Verlag, 1996.



Referências Bibliográficas 90

[73] SILVA FILHO, Paulo cavalcante da. Estudo de Propriedades Críticas no Ferromagneto
de Ising Através do Método de Busca Automática. Rio Grande do Norte, 2001. Dis-
sertação (mestrado) - Departamento de Física Teórica e Experimental, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.

[74] LANDAU, David P; BINDER, Kurt. A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical
Physics. New York: Cambridge University Press, 2000.

[75] BEZERRIL, Leonardo Mafra. O Modelo de Isisng Inomogêneo: Uma Interpretação entre
as Redes Quadrada e Triangular. Rio Grande do Norte, 2007. Dissertação (mestrado) -
Departamento de Física Teórica e Experimental, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte.


	Agradecimento
	Resumo
	Abstract
	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas
	Introdução
	Sistemas Dinâmicos e Processos Difusivos
	Classificação dos Sistemas Dinâmicos
	Processos Difusivos

	Fractais na Ciência
	Características dos Fractais
	Fractais Determinísticos
	Fractais Aleatórios
	Cálculo da Dimensão em Fractais Aleatórios
	Alguns Exemplos de Fractais na Natureza

	Processo de Difusão com Agregação e Reorganização Espontânea
	Modelo
	Resultados

	Considerações Finais e Perspectivas
	Apêndices
	
	Dimensão Topológica de um Conjunto
	Dimensão de Hausdorff

	
	Escala de Tamanho Finito
	Análise de Escala de Tamanho Finito para o Modelo de Ising
	Análise de Escala de Tamanho Finito para o Modelo da Percolação


	Referências bibliográficas

