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obtenção do grau de MESTRE em FÍSICA.
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A meus pais



[...] a verdade é que, embora presumindo o contrário, dedicamos, de modo geral,

pouca estima às especulações intelectuais – mas amor à frase sonora, ao verbo

espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. É que para bem
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ser ornamento e prenda, não instrumento de conhecimento e de ação.
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Resumo

Neste trabalho estudamos as transições de fase do modelo de Ash-

kin-Teller de três cores ferromagnético na rede hierárquica ponte de Wheat-

stone utilizando o método de grupo de renormalização no espaço real.

Com a utilização desta técnica obtemos o diagrama de fases e seus pon-

tos crı́ticos com respectivos expoentes crı́ticos ν.

O modelo apresenta quatro fases: ferromagnética, paramagnética e

duas intermediárias. Nove pontos crı́ticos foram encontrados, sendo três

de classe de universalidade Ising, três Potts de quatro estados, um Potts

de oito estados e dois com classe de universalidade não correspondente a

nenhum Potts com número inteiro de estados.
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Abstract

In this work we study the phase transitions of the ferromagnetic

three-color Ashkin-Teller Model in the hierarquical lattice generated by the

Wheatstone bridge using real space renormalization group approach. With

such technique we obtain the phase diagram and its critical points with

respective critical exponents ν.

This model presents four phases: ferromagnetic, paramagnetic and

two intermediates. Nine critical points were found, three of which are of

Ising model type, three are of four states Potts model type, one is of eight

states Potts model type and the last two which do not correspond to any

Potts model with integer number of states.
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2.1 A Equação de estado de Van der Waals . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Expoentes Crı́ticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2.1 O Comprimento de Correlação e o Expoente ν . . . . 17
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Capı́tulo 1

Introdução

A experiência cotidiana nos mostra que uma mesma substância po-

de apresentar mais de uma fase distinta. A distinção dessas fases pode

ser feita qualitativamente observando as diferentes propriedades macros-

cópicas que a substância apresenta. Tomemos por exemplo a água. À

pressão atmosférica no nı́vel do mar, e para temperaturas entre 0◦C e 100◦C,

a água se apresenta no estado lı́quido, caracterizado por grande fluidez

e pouca compressibilidade. Ao aquecermos essa água numa chaleira, ela

gradualmente se expande, tendo sua densidade e outras propriedades al-

teradas apenas sutilmente. Mas ao alcançar a temperatura de 100◦C (tem-

peratura de ebulição da água), a água começa a borbulhar e parte dessa

água sai da chaleira em forma de vapor, em um estado bem menos denso

que o da água que continua dentro da chaleira.
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A distinção fica então clara: à temperatura de ebulição, as mudanças

das propriedades macroscópicas da água, que eram sutis até então, se tor-

nam bruscas e claramente podemos diferenciar a água em seu estado lı́qui-

do, que continua no interior da chaleira, do outro estado gasoso, bem menos

denso e mais compressı́vel que o anterior. Dizemos que ocorreu uma transi-

ção de fase.

De modo semelhante, ao dimimuirmos a temperatura da água, à

pressão atmosférica no nı́vel do mar, encontramos mais uma transição à

temperatura de 0◦C, quando a água se solidifica diminuindo a densidade, a

compressibilidade, perdendo a fluidez e assumindo uma estrutura cristali-

na. Podemos ainda observar outras transições ao alterarmos a pressão à

qual a água está submetida obtendo gelo I, gelo II, etc.

A água em estado sólido pode se apresentar em forma amorfa ou

mesmo outras estruturas cristalinas diferentes da hexagonal tı́pica [1, 2,

3]. Simulações computacionais ab initio predizem que mesmo em tem-

peraturas acima de 1500 K, em altas pressões, podemos encontrar formas

estáveis cristalinas da água [4]. Formas de gelo como o gelo X [2], apresen-

tam uma forma não molecular, em que as ligações são simetrizadas, desa-

parecendo a distinção entre as ligações covalentes e as pontes de hidrogênio.

Mesmo sem haver transição de fase, podemos observar uma mudan-

ça significativa no comportamento da água, como é o caso ao resfriarmos

a água em temperaturas maiores que 4◦C seu volume diminui, o que é al-
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terado por volta dos 4◦C até −45◦C, quando seu volume passa a aumentar

com a diminuição de temperatura. Esse comportamento anômalo da água

ainda hoje suscita discussão sobre suas causas [5]. Em suma, mesmo uma

substância relativamente simples como a água pode apresentar uma diver-

sidade muito rica de comportamentos ao se variar as condições às quais

está submetida.

1.1 Diagrama de Fases

Apesar de os sistemas macroscópicos serem constituı́dos de uma

quantidade enorme de partı́culas (da ordem de 1023) em estados nos quais

os aspectos globais do sistema não variam significativamente (os estados de

equilı́brio), o comportamento do sistema pode ser descrito por um conjunto

muito reduzido de variáveis, chamadas de variáveis de estado.

Para um sistema fluido (lı́quido ou gasoso) algumas das variáveis

mais significativas são a temperatura T, a pressão p e o volume V, sendo

que nem todas essas variáveis são independentes, sendo geralmente restri-

tas por uma equação de estado, na forma f (p, V, T) = 0, que é determinada

experimentalmente. A equação de estado mais amplamente conhecida é a

equação dos gases ideais, pV = nRT, em que n é o número de moles no gás e R

é a constante dos gases ideais. Para maiores informações sobre equações de

estado de outros sistemas, bem como a generalização da equação dos gases
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ideais, ver Ref. [6]. Assim, como os estados estáveis do sistema são limi-

tados por uma equação f (p, V, T) = 0, eles estão contidos em superfı́cies

no espaço p×V × T, das quais quase sempre analisamos apenas projeções

em um plano. Um diagrama p × T tı́pico de uma substância comum é

mostrado na figura 1.1.

TC

pC

Sólido

Ponto Triplo Lı́quido

Gás

T

p

Figura 1.1: Diagrama p× T de uma substância comum.

Pode-se perceber do diagrama que há linhas que dividem as fases, chama-

das de linhas de coexistência, em que ocorrem as transições de fase a que nos

referimos acima e em cujos estados encontramos duas fases coexistindo, daı́

o nome das linhas. Ao seguirmos qualquer uma das linhas encontramos

um ponto em que todas elas coincidem, chamado de ponto triplo, no qual as

três fases coexistem, e por ser único serve como definição da escala Kelvin

de temperatura, que é definida de modo que a temperatura do ponto triplo

da água seja 273, 16 K1, como pode ser visto na Ref. [8].

1A pressão no ponto triplo vale PT = 0, 0060 atm, ver Ref. [7].
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Há ainda outro ponto de destaque na figura 1.1, que é o ponto ter-

minal da curva de coexistência de lı́quido e gás, chamado de ponto crı́tico.

Nas proximidades desse ponto o sistema se comporta de maneira bastante

singular, quando as flutuações termodinâmicas atingem todas as escalas.

Para a água, temos PC = 217, 75 atm, TC = 647, 14 K e ρC = 17, 9 mol/L,

sendo ρC a densidade crı́tica [7].

Esse comportamento singular foi detectado pela primeira vez em

1869 por Thomas Andrews ao estudar o comportamento do dióxido de

carbono nas proximidades do ponto crı́tico [9]. Ele verificou que a grande

flutuação nas dimensões dos agregados de fases lı́quida e gasosa gerava

núcleos de tamanhos da ordem do comprimento de onda da luz visı́vel,

cujo espalhamento deixava a composição com aspecto leitoso. O fenômeno

é conhecido como opalescência crı́tica, e alterar sutilmente a temperatura já

era suficiente para restaurar o sistema à sua transparência habitual.

Considere agora que tomemos um ponto ao longo da curva de co-

existência lı́quido-gás, sem ser uma extremidade (ponto triplo ou crı́tico).

Então, ao considerarmos a variação no volume, para temperatura fixa, este

ponto se transforma num patamar, como o ilustrado na figura 1.2. Pode-

mos perceber do diagrama p× V que para temperaturas T menores que a

temperatura TC do ponto crı́tico há um patamar no qual há a coexistência

das duas fases, e este patamar é tão maior quanto maior for a difereça nos

volumes molares, e consequentemente nas densidades ρL e ρG, das fases
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àquela temperatura. A descontinuidade das densidades das fases reflete na

descontinuidade de outras funções termodinâmicas, pois se uma partı́cula

tem um espaço livre maior para se mover, há mais configurações possı́veis

para ela, o que caracteriza uma entropia (S) maior (variável de estado as-

sociada à quantidade de estados microscópicos que podem reproduzir o

mesmo estado macroscópico visto, conforme Refs. [6, 10, 11]).

V

p
Gás

Lı́quido T < TC

C

T = TC

VC

pC

VL VG

Gás +

Lı́quido

Figura 1.2: Diagrama p×V de um fluido.

Em uma transição de fase, se há diferença entre as densidades da

fase lı́quida e gasosa então também existe uma diferença entre as entropias

das fases. Para que uma molécula do fluido possa então passar de um

estado a outro de entropia (de uma fase à outra) é necessário que seja

fornecida uma quantidade extra de energia que depende da diferença de

entropia entre as fases, o calor latente (L = T∆S). O calor latente tem o papel

de fazer as partı́culas “vencerem” as diferenças entres as fases para poder

ocorrer a transição, sem chegar a haver aumento de temperatura do sis-
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tema. Assim como a entropia, outros potenciais termodinâmicos são des-

contı́nuos, sendo também descontı́nuas suas derivadas (que podem nem

mesmo estar definidas em todos os pontos). As transições em que alguma

derivada de primeira ordem de potencial termodinâmico é não-analı́tica

são chamadas de descontı́nuas ou de primeira ordem. As demais transições de

fase são contı́nuas ou de segunda ordem.

No entanto, a diferença entre as densidades diminui à medida em

que nos aproximamos da temperatura crı́tica, com o patamar chegando a se

tornar apenas um ponto quando T = TC e desaparecendo completamente

para T > TC. Como no ponto crı́tico não há mais diferença nos poten-

ciais das fases, não há mais calor latente e os potenciais termodinâmicos

são contı́nuos e suaves na transição de fases, tendo também contı́nuas as

primeiras derivadas. Este é um exemplo de transição de segunda ordem.

Essa transição ainda apresenta mais caracterı́sticas interessantes, sendo as

funções resposta do sistema não-analı́ticas como a compressibilidade adi-

abática, definida como KS = − 1
V

(
∂V
∂p

)
S
. A forma dessas funções tem

enorme importância na caracterização da transição, como veremos mais

adiante.
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1.2 Sistemas Magnéticos

Os sistemas mais distintos apresentam transições de fase e pon-

tos crı́ticos. Há as transições ordem-desordem em ligas metálicas, ferro-

paramagnética em sistemas magnéticos, fluidez-superfluidez, condutor-

supercondutor, etc. No entanto, a termodinâmica das transições de fase é

a mesma para todos esses sistemas e com a moderna teoria dos fenômenos

crı́ticos elucidou-se a natureza subjacente ao ponto crı́tico dos mais diver-

sos sistemas.

Iniciamos a abordagem através da água, que por ser mais presente

no dia-a-dia facilita a compreensão dos conceitos, mas como o objetivo

deste trabalho é o estudo de um sistema magnético (ferromagnético, em

particular), vamos agora expor as analogias que temos entre esses sistemas.

Para um sistema fı́sico qualquer a primeira lei da termodinâmica, que trata da

consevação da energia, pode ser escrita como

dU = dQ + dW, (1.1)

em que dU é a variação infinitesimal na energia do sistema quando passa

por uma transformação na qual é absorvido o calor dQ (d indica que o

diferencial não é exato) e o fato de o diferencial não ser exato implica que

o valor total de Q em uma transformação depende do caminho percorrido.

O mesmo ocorre para dW, o trabalho realizado pelo ambiente sobre o sis-

tema, que deve ser visto de forma mais ampla, sendo trabalho mecânico,
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elétrico ou magnético e das várias formas como pode ser realizado [6, 8].

Ainda vale para transformações quase-estáticas que dQ = TdS (2a Lei da

Termodinâmica). Assim, para um sistema em que os aspectos mecânicos são

os mais relevantes, como é o caso dos fluidos, podemos desconsiderar os

outros tipos de trabalho, e sendo dW = −pdV, a equação (1.1) pode ser

reescrita como

dU = TdS− pdV. (1.2)

Em geral, podemos escrever dW = YdX, em que Y é uma força

generalizada e dX um deslocamento generalizado. Ao se considerar sis-

temas com propriedades diversas, Y e X podem ser grandezas diversas,

mas sempre YdX têm dimensões de energia. Por exemplo, Para um mate-

rial submetido a um campo elétrico externo ~E, temos YdX = ~E · d~P, em que

d~P é a variação na polarização do material devido ao campo externo. Sabe-

mos que ao aumentar a pressão à qual o sistema está submetido o volume

diminui, que é o oposto do que ocorre com a magnetização do sistema ao

aumentarmos o campo magnético ao qual está submetido. Assim, temos

uma analogia p → ~H e V → − ~M. Então, para um sistema em que as pro-

priedades magnéticas são as de interesse, temos a primeira lei escrita como

[8, 12]

dU = TdS + ~H · d ~M, (1.3)

ou, simplificadamente, podemos considerar ~H e ~M na mesma direção, o
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que simplifica a equação (1.3) à forma

dU = TdS + HdM. (1.4)

Da equação (1.4), vemos que o análogo magnético à compressibili-

dade adiabática é a susceptibilidade adiabática, definida por χS =
(

∂M
∂H

)
S

e que também deve divergir nas proximidades de um ponto crı́tico. Pa-

ra sistemas magnéticos também podemos representar graficamente o dia-

grama de fases. No caso ferromagnético, temos magnetização espontânea

do sistema a baixas temperaturas mesmo na ausência de campo magnético

externo, e o diagrama M × T tem a forma apresentada na figura 1.3 [13].

Como podemos perceber da figura 1.3, ao nos aproximarmos de TC com

T < TC, a magnetização diminui até se tornar nula em TC e permanece

assim para T > TC. Este comportamento é análogo ao comportamento

da diferença entre as densidades dos estados lı́quido e gasoso no caso do

sistema fluido, e, de maneira geral, podemos sempre encontrar em cada

sistema alguma grandeza que é não nula em uma fase e nula na outra po-

dendo ser utilizada para caracterizar a fase em que estamos. A importância

dessas grandezas é tamanha para caracterizar o comportamento no ponto

crı́tico, que são chamadas de parâmetro de ordem. No próximo capı́tulo

mostraremos sua importância.

A temperatura crı́tica TC determina a temperatura a partir da qual

o sistema deixa de apresentar magnetização espontânea, passando a ser
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TC T

M

Ferromagnético Paramagnético

Figura 1.3: Diagrama M× T para um ferromagneto.

apenas paramagnético. Pierre Curie percebeu esse efeito no ferro [14] e

sua analogia com o ponto crı́tico de um fluido já em 1895, por isso, essa

temperatura também é conhecida com temperatura de Curie.



Capı́tulo 2

Transições de Fase e

Fenômenos Crı́ticos

O estudo fı́sico de qualquer sistema ou fenômeno de interesse passa

pela elaboração de um modelo que possua em si as principais caracterı́sticas

do sistema em estudo, mas que seja suficientemente simples para ser tratado

computacional e/ou matematicamente. No estudo que fazemos de sis-

temas termodinâmicos, começamos com os modelos mais simples, nos quais

se despreza a interação entre as partı́culas, que leva a uma descrição mais

apropriada de sistemas nos quais as interações microscópicas são despre-

zı́veis. O exemplo clássico é o gás rarefeito, cujo comportamento pode ser

descrito pela equação bastante simples dos gases ideais, já mencionada no

capı́tulo anterior.

12
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As funções resposta termodinâmicas dos sistemas com componen-

tes não interagentes são sempre suaves1, de maneira que não podem re-

presentar as transições de fase com sua mudança abrupta de algumas ca-

racterı́sticas do sistema. Assim, as interações microscópicas entre os cons-

tituintes não podem ser negligenciadas quando o objetivo é o estudo das

transições de fase. No entanto, a adição dessas interações complica enorme-

mente os modelos de modo que apenas um número muito reduzido deles

é exatamente solúvel. Um bom ponto de partida, tanto historicamente por

ter sido o primeiro modelo a apresentar transição de fase como didatica-

mente, por assumir uma forma matemática simples, é o modelo de Van der

Waals.

2.1 A Equação de estado de Van der Waals

Ao considerarmos um gás no qual as interações entre os constitu-

intes não são vistas em todo o seu detalhamento, mas apenas em média,

encontramos com o devido tratamento a equação de estado de Van der

Waals para o gás:

p =
RT

v− b
− a

v2 , (2.1)

em que p e T são pressão e temperatura, respectivamente, v é o volume

molar e a e b são constantes positivas que dependem do material, sendo

1A única excessão sendo o condensado de Bose-Einstein.
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a relacionada à diminuição da pressão devido às forças atrativas e b rela-

cionado ao volume mı́nimo ocupado por uma molécula do gás (claramente

consideramos v� b).

Como a função p(v) é suave na região fı́sica v > 0, é de se esperar,

pelo já discutido, que não haja transição de fases no modelo. No entanto,

ao invés de a transição surgir como uma não-analiticidade da equação de

estado, ela aparece como uma região não-fı́sica, na qual
(

∂p
∂v

)
T

> 0. Essa

região é corrigida via construção de Maxwell (ver Ref. [8] para maiores

detalhes) das áreas iguais e passa a representar adequadamente o sistema.

V

p

T < TC

C

T = TC

VC

pC

VL VG

Figura 2.1: Diagrama p×V de um fluido de Van der Waals.

O ponto crı́tico ocorre na isoterma TC em que desaparece a região não-

fı́sica, sendo toda a região de transição de fases acumulada num único

ponto de inflexão da curva p × v, caracterizado por
(

∂p
∂v

)
T

(TC, vC) = 0,
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(
∂2 p
∂v2

)
T

(TC, vC) = 0, do que obtemos facilmente que

pC =
a

27b2 , vC = 3b, TC =
8a

27Rb
.

Como as constantes a e b dependem do material considerado, o mesmo

vale para pC, vC e TC. Por outro lado, a razão

κ ≡ RTC

pCvC
=

8
3

é independente do material considerado, ou seja, é o mesmo para todos

os sistemas que obedecem a essa equação de estado. É exatamente esse

comportamento universal associado ao ponto crı́tico que torna o estudo

desse tipo de fenômeno tão interessante.

Indo além, vamos reescalonar nossas variáveis p, v e T e medi-las

em termos de pC, vC e TC, considerando pr =
p

pC
, vr =

v
vC

e Tr =
T
TC

.

Então, substituindo as variáveis na equação (2.1), obtemos que

pr =
8Tr

3vr − 1
− 3

v2
r

, (2.2)

que é uma equação de estado independente da substância, caracterizando

mais uma universalidade associada ao ponto crı́tico.

2.2 Expoentes Crı́ticos

A teoria dos fenômenos crı́ticos atual costuma caracterizar a uni-

versalidade do fenômeno por meio de expoentes que caracterizam a forma
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como o parâmetro de ordem vai a zero ou a forma como as funções res-

posta divergem quando a temperatura do sistema se aproxima da tempe-

ratura crı́tica. É verificado tanto teorica como experimentalmente que os

expoentes que definiremos logo adiante dependem apenas de uma quanti-

dade muito pequena de caracterı́sticas do sistema, que são a dimensiona-

lidade d do sistema, o número de componentes n do parâmetro de ordem

e o alcance das interações entre os componentes. Dizemos que os sistemas

que possuem o mesmo conjunto de expoentes crı́ticos pertencem à mesma

classe de universalidade.

Considere agora t ≡ T − TC

TC
e que h é a força termodinâmica ge-

neralizada, como discutido no capı́tulo anterior mas com seu valor me-

dido a partir do valor no ponto crı́tico, que chamamos daqui por diante

de campo externo. Vamos considerar que tratamos de um sistema fer-

romagnético, no qual, a campo externo nulo, o parâmetro de ordem m0

(magnetização espontânea) possui um valor diferente de zero, que se a-

nula quando T → T−C , i.e., quando o limite é tomado com valores de T

menores que TC. Nas proximidades da temperatura crı́tica, a magnetização

espontânea se comporta como uma lei de potêcia em TC − T, e em vista

disto definimos o expoente β, que caracteriza a lei de potência pela qual

m0 → 0, por

m0 ∼ (TC − T)β, T . TC. (2.3)

A singularidade das funções resposta do sistema ocorre com T →
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TC independentemente do fato de esse limite ser feito com T > TC ou T <

TC, de maneira que definimos dois expoentes, já que não há razão a priori

de os expoentes serem iguais. Assim, considerando a susceptibilidade χ0 a

campo nulo, definimos γ e γ′ por

χ0 ∼
(

∂m
∂h

)
T,h→0

∼


(T − TC)−γ para h→ 0, T & TC

(TC − T)−γ′ para h→ 0, T . TC

. (2.4)

Podemos considerar agora outro modo de levarmos o sistema ao

ponto crı́tico tomando T = TC mas com h 6= 0 e h → 0. Assim, temos

novamente que m0 → 0 mas agora com dependência no campo. Definimos

o expoente δ por

m ∼ h1/δ, para T = TC e h→ 0. (2.5)

Finalmente, definimos os expoentes α e α′ para caracterizar a di-

vergência do calor especı́fico CV por

CV ∼


(T − TC)−α para T & TC

(TC − T)−α′ para T . TC

. (2.6)

2.2.1 O Comprimento de Correlação e o Expoente ν

No nosso trabalho, o objetivo é obtermos o expoente ν para os pon-

tos crı́ticos encontrados no diagrama de fases do modelo, uma vez que é a

ele que o método de grupo de renormalização empregado nos dá acesso.

No entanto, para definirmos o expoente ν precisamos antes do conceito de
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comprimento de correlação, e para analisarmos este último vamos considerar

um sistema magnético.

Ao considerarmos as variáveis de spin de cada sı́tio, que em con-

junto caracterizam o estado do sistema, é importante analisarmos como o

estado de um dado sı́tio influencia no estado de outros sı́tios que estão

além do alcance das forças ordenadoras. Afinal, mesmo para atração ape-

nas entre primeiros vizinhos é natural que o fato de o estado de um spin

influenciar no dos seus vizinhos faça com que indiretamente influencie o

estado dos vizinhos de seus vizinhos e assim por diante. Considerando o

spin de um sı́tio i como uma variável aleatória σi, temos para dois sı́tios da

rede que a função de correlação g(i, j) é dada por

g(i, j) = 〈σiσj〉 − 〈σi〉〈σj〉. (2.7)

Denotando os vetores-posição dos sı́tios i e j por ri e rj, temos naturalmen-

te que g(i, j) = g(ri, rj) = g(|ri − rj|) = g(|r|) = g(r), e a forma dessa

equação é importante para conhecermos o comportamento de grandezas

fı́sicas relacionadas à função de correlação. A forma geral que a função

g(r) apresenta é [10]:

g(r) ∼ e−r/ξ × potência de
1
r

(2.8)

em que ξ é o comprimento de correlação, que nos dá uma ideia do alcance es-

pacial da correlação entre os spins na rede. Utilizamos a relação acima para
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definir outro expoente crı́tico que caracteriza o comportamento da função

g(r). Definimos η por

g(r) ∼ e−r/ξ 1
r2−d+η

. (2.9)

Na teoria de fenômenos crı́ticos, o papel do comprimento de corre-

lação é fundamental, pois é a ele que associamos o comportamento global

do sistema, uma vez que nas proximidades da temperatura crı́tica ξ di-

verge. Essa divergência faz com que o sistema fique muito sensı́vel a flutua-

ções, já que todo ele está correlacionado. É para caracterizar a divergência

de ξ que definimos os expoentes crı́ticos ν e ν′:

ξ ∼


(T − TC)−ν para T & TC, h→ 0

(TC − T)−ν′ para T . TC, h→ 0
(2.10)

2.3 Desigualdades Termodinâmicas

Os expoentes crı́ticos não são todos independentes entre si, e pode-

mos obter relações rigorosas entre eles derivadas diretamente de proprieda-

des termodinâmicas, sendo válidas para qualquer sistema. A primeira de-

sigualdade rigorosa foi obtida por Rushbrooke [15] em 1963 e leva seu

nome:

α′ + 2β + γ′ ≥ 2. (2.11)

Como ilustração, vamos derivar esse resultado considerando uma força ter-
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modinâmica generalizada. Considere o sistema dado pela equação (1.4) (é

imediata a generalização bastando considerar forças generalizadas), para o

qual vale a seguinte igualdade:

CH − CM = −T
(

∂H
∂T

)
M

(
∂M
∂T

)
H

= Tχ−1
{(

∂M
∂T

)
H

}2

. (2.12)

E do fato de termos CM ≥ 0 por questões de estabilidade termodinâmica,

segue que

CH ≥ Tχ−1
{(

∂M
∂T

)
H

}2

. (2.13)

Tomando T → T−C e H → 0, temos dos comportamentos assintóticos,

equações (2.3, 2.4, 2.6), que

C1(TC − T)−α′ ≥ C2TC(TC − T)γ′+2(β−1), (2.14)

em que C1 e C2 são constantes arbitrárias positivas. Rearranjando os termos

da desigualdade acima, obtemos

(TC − T)2−(α′+2β+γ′) ≥ C2TC

C1
.

Como podemos tornar TC − T tão pequeno quanto queiramos, a desigual-

dade só poderá ser satisfeita para T . TC se tivermos

α′ + 2β + γ′ ≥ 2 (Desigualdade de Rushbrooke). (2.15)

Outras tantas desigualdades podem ser encontradas apenas com

a utilização de argumentos termodinâmicos [12]. A tı́tulo de ilustração,

apresentamos algumas abaixo:
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Rushbrooke[15]: α′ + 2β + γ′ ≥ 2

Griffiths[16]: α′ + β(δ + 1) ≥ 2

Josephson[17]: dν ≥ 2− α

Fisher[18]: ν(2− η) ≥ γ.

(2.16)



Capı́tulo 3

Hipótese de Escala e Grupo de

Renormalização

Uma proposta feita por Kadanoff tendo por base a divergência do

comprimento de correlação nas proximidades do ponto crı́tico é hoje a prin-

cipal teoria dentro da área de fenômenos crı́ticos. Kadanoff argumentou

que o fato de ξ se tornar muito maior que o parâmetro de rede faz com

que todo o sistema esteja correlacionado, sendo por conseguinte insensı́vel

a detalhes estruturais e invariante por mudança de escala, do que segue o

nome de hipótese de escala.

22
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3.1 Conceito de Escala

Há várias maneiras de se efetuar a mudança de escala do sistema

proposta por Kadanoff, cuja sugestão inicial era de se agrupar uma quan-

tidade de sı́tios vizinhos, tornando-o um único com um spin próprio que

dependeria dos spins agrupados. Dessa forma, uma mudança de escala

por um fator l, numa rede d-dimensional, agruparia conjuntos vizinhos de

ld spins em um único spin, restando ao final um total de N = N0/ld spins,

sendo N0 a quantidade inicial.

Figura 3.1: Mudança de escala à Kadanoff, com d = 2 e l = 2.

No entanto, foi outra maneira de efetuar a mudança de escala, dev-

ida a Wilson que tornou essa teoria aplicável matematicamente aos mode-

los. Considerando a função de partição do sistema inicial,

Z = ∑
{σi}

exp(−βHN{σi}), (3.1)
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em que a soma ocorre sobre todas as possı́veis configurações de spins, e

HN é o hamiltoniano do sistema com N spins, Wilson considerou realizar a

soma apenas em uma parte dos spins. Digamos que a soma seja realizada

em N′ spins (também chamada de decimação), então o sistema restante

com N − N′ spins possui um hamiltoniano que deve ser similar àquele do

sistema original, de modo que as constantes de acoplamento são alteradas

(K → K′), mas as novas constantes são todas obtidas em termos das antigas,

K′(K).

Sı́tios que permanecem

Sı́tios sobre os quais se soma

Figura 3.2: Mudança de escala à Wilson, com d = 2 e l =
√

2. Após uma

rotação de π/4 na rede à direita, ela passa a se assemelhar à da esquerda,

sendo iguais no limite N → ∞.
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3.2 Formulação Geral

Considere um sistema magnético descrito por um hamiltoniano

H{σi}(Kj) que depende de constantes de acoplamento Kj, j = 1, 2, . . . , en-

tre os diversos spins que ocupam cada sı́tio. Naturalmente, a função de

partição tem uma dependência não só nessas constantes de acoplamento

mas também nos sı́tios que são considerados como parte da rede, Z =

∑{σi} exp[−βH{σi}(Kj)]. Ao realizarmos a decimação (soma sobre alguns

dos spins da rede, de acordo com a mudança de escala que desejamos), a

dependência da função de partição em relação aos sı́tios sobre os quais foi

feita a soma desaparece. Pela suposição feita, o resultado da decimação,

Z(Kj, {σi}), deve corresponder a uma nova função de partição, que de-

pende apenas dos sı́tios restantes e de novas constantes de acoplamento,

mas mantendo a forma da função de partição original, Z ′(K′j, {σi}).

Ao realizarmos a soma nos sı́tios restantes, encontramos equações

que relacionam as antigas constantes de acoplamento com as novas. Ou

seja, a mudança de escala do sistema é feita com uma correspondente mu-

dança nas constantes de acoplamento entre os spins. Se considerarmos

um espaçoK das constantes de acoplamento, podemos representar grafica-

mente uma mudança de escala no sistema por um deslocamento no espaço

K de um conjunto de valores a outro. Se neste espaço representamos o con-

junto inicial de valores Kj, j = 1, 2, . . . por um vetor K e o conjunto final
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de valores por outro vetor K′, obtemos uma relação K′ = R(K) que repre-

senta matematicamente como a mudança de escala afeta as constantes de

acoplamento.

Procurando entender o que ocorre fisicamente, lançamos mão da

interpretação de Kadanoff sobre o que ocorre no ponto crı́tico. Imaginemos

um sistema magnético que possui apenas duas fases: ferromagnética e

paramagnética com transição de segunda ordem entre as duas. Se tomamos

o sistema, digamos, na fase ferromagnética e o transformamos por mudança

de escala substituindo agrupamentos de spins pelo valor de spin prepon-

derante neste grupo, as pequenas flutuações térmicas que afastam o sis-

tema do pleno alinhamento caracterı́stico da fase tendem a desaparecer,

reforçando a caracterı́stica ferromagnética do sistema. Ao repetirmos (i-

terarmos) o processo diversas vezes, aumentamos as caracterı́sticas ferro-

magnéticas do sistema até que o encontramos como um sistema perfeita-

mente alinhado, que por mudança de escala não mais se altera. O que

observamos no espaço K foi um deslocamento discreto do vetor original K

até um ponto em que o estado é de ferromagnetismo puro, sendo invariante

por mudança de escala, e portanto um ponto fixo da relação K′ = R(K),

i.e., K∗f = R(K∗f ), em que K∗f é o vetor de constantes de acoplamento que

caracteriza um sistema com o hamiltoniano dado como perfeitamente fer-

romagnético. É uma consequência direta dessa reflexão que todos os pon-

tos do espaço K que são levados ao K∗f estão na fase ferromagnética, e vi-
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sualizando o deslocamento do vetor no espaço como um sistem dinâmico,

K∗f caracteriza um ponto atrator estável.

Analogamente, temos um ponto atrator K∗p que caracteriza a fase

paramagnética (e outros análogos que caracterizam fases que, porventura,

o sistema em questão possua). Assim, na transição entre as fases ferro-

magnética e paramagnética, encontramos um ponto K∗ (ponto crı́tico) que

se renormaliza sobre ele prório, como K∗f e K∗p, mas que, ao contrário desses,

é um ponto de equilı́brio instável já que nas suas imediações ou o pontos

tende a K∗f ou K∗p quando renormalizado.

K∗p K∗ K∗f

Figura 3.3: Fluxo gerado pela renormalização no espaço K.

O nosso objetivo é caracterizar o ponto K∗ de transição entre as fases com

a informação que temos sobre R. Sabendo que em K∗ temos K∗ = R(K∗),

podemos imaginar que nas vizinhanças de K∗ a transformação R se com-

porta linearmente, de modo que para K = K∗ + k e K′ = K∗ + k′ temos

K∗ + k′ = R(K∗) +R(k)

⇒ k′ = R(k). (3.2)

Tomando k pequeno, e consequentemente k′ também, o operador
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R assume um formato de operador linear, podendo então ser represen-

tado por uma matrix A, (A)ij =
∂Ri(K)

∂Kj

∣∣∣∣
K=K∗

, e podendo ter seus auto-

valores calculados. De posse dos autovalores e autovetores de A, pode-

mos analisar o comportamento do sistema quando passa por sucessivas

renormalizações.

Sejam {ui} os autovetores de A com os autovalores λi, respecti-

vamente. Então podemos representar k e k′ em termos dessa base, ob-

tendo k = ∑i φiui e k′ = ∑i φ′iui. Após n iterações, temos por resultado

u(n)
i = λn

i u(0)
i , e é então o valor numérico do autovalor que determina

o comportamento do sistema nas proximidades do ponto crı́tico. Assim,

podemos distinguir o comportamento em três tipos:

a) λi > 1: Neste caso o sistema se afasta gradualmente do ponto crı́tico,

o que corresponde ao comportamento que discutimos anteriormente ser o

esperado quando variamos algum parâmetro fı́sico ao qual o ponto crı́tico

do sistema é sensı́vel, e.g., a temperatura relativa ao ponto crı́tico t e o

campo magnético externo h. Dessa forma, se λi > 1 então o parâmetro

ui(K∗) é um parâmetro relevante ao problema fı́sico em estudo.

b) λi < 1: Neste caso o sistema se aproxima do ponto crı́tico após su-

cessivas renormalizações, de maneira que o parâmetro ui a ele associado

não pode ser relevante à transição em questão, sendo uma variável irrele-
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vante. Essas variáveis caracterizam as superfı́cies crı́ticas, sobre as quais os

parâmetros relevantes da transição se anulam e todos os pontos nessa su-

perfı́cie se dirigem ao ponto crı́tico após sucessivas iterações. Dizemos que

o ponto crı́tico domina e caracteriza a superfı́cie crı́tica.

c) λi = 1: Neste caso a variável ui na aproximação linear permanece cons-

tante, não sendo relevante se permanecermos na aproximação linear (trans-

formação de escala) mas podendo levar a sensibilidade do tipo logarı́tmica.

O parâmetro ui associado é chamado nesse caso de variável marginal.

Ao considerarmos o efeito da renormalização sobre o comprimento

de correlação, obtemos uma correspondência interessante entre o autovalor

λ e o expoente crı́tico ν. Pela renormalização o comprimento de correlação

se transforma como

ξ(u1) = lnξ(λn
1 u1), (3.3)

se agora associamos u1 a T− TC e utilizamos a definição de ν, obtemos por

substituição que

t−ν = ln(λn
1 t)−ν, (3.4)

que resulta em

ν =
ln l

ln λ1
. (3.5)

De modo semelhante se pode obter expressões para os outros expoentes e

mostrar que as desigualdades que mostramos são, na realidade, igualdades
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[10] e vale α = α′, γ = γ′, etc.



Capı́tulo 4

O Modelo de Ashkin-Teller de

Três Cores

4.1 O Modelo de Ising

As propriedades magnéticas dos materiais só podem ser bem com-

preendidas à luz da mecânica quântica, uma vez que a consideração apenas

da interação clássica de dipolos magnéticos não é suficiente para explicar

fenômenos simples como o ferromagnetismo. Temperaturas da ordem de

poucos Kelvin já seriam suficientes para destruir qualquer princı́pio orde-

nador surgido da interação entre os dipolos.

Para compreender o que ocorre, vamos considerar um sistema em

que há apenas dois átomos em posições fixas, cada um com um elétron

31
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de valência. A sobreposição entre as funções de onda dos elétrons dos

átomos vizinhos faz com que não possamos de fato distinguir a que átomo

cada elétron pertence. Assim, dizemos que os elétrons estão em um orbital

molecular. O estado desses elétrons é caracterizado por uma função de

onda que possui uma parte espacial e uma parte referente ao spin. Como

o Princı́pio da Exclusão nos diz que os elétrons não podem possuir funções

de onda totalmente iguais, elas devem se distinguir ou na parte espacial

ou na parte de spin, gerando duas configurações distintas representadas

esquematicamente na figura 4.1.

(a) (b)

Figura 4.1: Esquema dos spins dos elétrons em orbitais moleculares. Em

(a) os spins possuem mesma orientação e produzem momento magnético

total não nulo. Em (b) os spins possuem momentos magnéticos opostos,

produzindo uma magnetização total nula.

Se denotamos o spin do primeiro elétron por σ1, do segundo elétron

por σ2 e a diferença entre as energias dos dois estados por 2J, sendo −J a

energia no estado ferromagnético e +J a energia no estado antiferromagné-

tico, podemos escrever o Hamiltoniano do sistema por H = −Jσ1σ2, se as-

sociarmos o spin para cima a σ = +1 e σ = −1 caso o spin esteja para baixo.
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Essa expressão para o Hamiltoniano do sistema é bem simples, e embora

não inteiramente precisa, traz em si as principais caracterı́sticas qualitati-

vas do modelo. Caso tivermos J > 0, o estado de menor energia (estável) é

o ferromagnético. Caso contrário, o estado estável é o antiferromagnético.

Podemos estender esse modelo e considerar, ao invés de dois, uma

rede inteira de átomos com elétrons que interagem da forma mostrada

acima. O Hamiltoniano do sistema pode ser escrito como

H = −J ∑
〈i,j〉

σiσj, (4.1)

em que o somatório é executado sobre os primeiros vizinhos na rede. O

modelo descrito pelo Hamiltoniano da equação (4.1) é chamado de Mode-

lo de Ising, que foi proposto inicialmente por Wilhelm Lenz em 1920 [19],

mas estudado por Ernst Ising no seu doutorado e publicado em 1925 [20].

A análise inicial de Ising, em uma dimensão, mostrou que o modelo não

possuı́a transição de fases. No entanto, esse modelo por sua simplicidade

foi muito estudado ao longo dos anos, e em 1944 Onsager publicou a solução

exata do modelo em duas dimensões na rede quadrada [21], em que obteve

os expoentes crı́ticos para a transição de fases que ocorre no caso bidimen-

sional.

Há também outros modelos análogos de spins localizados, um dos

quais, também muito estudado, é o Modelo de Potts [22], cujos principais re-

sultados estão organizados e discutidos na Ref. [23]. Esse modelo considera
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que cada spin localizado pode assumir q estados, sendo que a energia de

interação entre dois átomos vizinhos tem energia −J se os dois estiverem

no mesmo estado, ou 0 caso contrário. O Hamiltoniano que representa esse

sistema é mostrado na equação (4.2)

H = −J ∑
〈i,j〉

δqi ,qj , (4.2)

em que δa,b = 1 se a = b ou 0 caso contrário. Esse sistema por sua vez é

generalizável e uma das maneiras mais comuns é o modelo chamado Z(N)

[24], no qual cada spin pode assumir N estados, mas a energia depende da

diferença entre os estados assumidos, sendo descrito pelo Hamiltoniano

H = −J ∑
〈i,j〉

cos
(

2π
qi − qj

N

)
, (4.3)

em que qi é o estado do sı́tio i.

4.2 O Modelo de Ashkin-Teller

Em 1943 J. Ashkin e E. Teller publicaram um modelo para estudar

sistemas com quatro tipos distintos de átomos [25]. Mais tarde, C. Fan [26]

mostrou que esse modelo era equivalente a um sistema de spins localiza-

dos descrito por um Hamiltoniano em que apareciam spins do tipo Ising

acoplados mostrado abaixo:

H = −J1 ∑
〈i,j〉

σiσj − J2 ∑
〈i,j〉

τiτj − J4 ∑
〈i,j〉

σiσjτiτj. (4.4)
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O modelo mais tarde foi expandido, considerando-se uma quanti-

dade maior de spins do tipo Ising em cada sı́tio, sendo o modelo com N

spins por sı́tio chamado de Modelo de Ashkin-Teller de N Cores [27]. No pre-

sente trabalho nos concentramos no estudo do modelo com três cores em

rede hierárquica do tipo ponte de Wheatstone, pois nas redes hierárquicas o

método de grupo de renormalização é adequado já que não há proliferação

de ligações à medida em que realizamos a renormalização. Embora os

cálculos sejam exatos nessa rede, não é uma rede de Bravais que estamos

analisando e, portanto, o resultado global da análise é uma aproximação

em relação ao sistema real. O hamiltoniano adimensional mais geral para

o modelo de Ashkin-Teller de Três Cores é

H
kBT

= −∑
〈i,j〉

[K0σiσj + K1θiθj + K2τiτj + K3σiσjθiθj+

K4σiσjτiτj + K5θiθjτiτj + K6σiσjθiθjτiτj], (4.5)

Mas fazendo as considerações de K0 = K1 = K2 e K3 = K5 = K4, obtemos a

versão mais simplificada com que vamos trabalhar:

H
kBT

= −∑
〈i,j〉

[K2(σiσj + θiθj + τiτj)+

K4(σiσjθiθj + σiσjτiτj + θiθjτiτj) + K6(σiσjθiθjτiτj)]. (4.6)
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4.3 Redes Hierárquicas

Uma rede hierárquica é construı́da por etapas e tem toda carac-

terı́stica fractal, se reproduzindo à medida em que mudamos o sistema de

escala. Essa invariância por escala das redes hierárquicas é o que a torna

útil ao tratar o sistema via grupo de renormalização. Perceba que, apesar de

estarmos obtendo um resultado exato nessa rede, ela é uma aproximação

às redes de Bravais, não caracterizando nenhuma rede real. Uma rede

hierárquica básica, que define toda uma famı́lia de redes análogas a ela

é a Rede Diamante, cujo processo de construção é ilustrado na figura 4.2.

Figura 4.2: Rede hierárquica tipo diamante, em dois passos de construção.

A verificação de que o método de renormalização de Migdal-Kada-

noff produzia resultados exatos nas redes hierárquicas [28] levou a uma

série de novos estudos nesse tipo de rede. Verificou-se que apenas com

poucas exigências sobre a forma dessas redes hierárquicas se podia demons-

trar que elas levavam no limite termodinâmico a uma energia livre que
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obedece às propriedades requeridas de convexidade [29, 30, 31].

A dificuldade de obter soluções exatas nas redes de Bravais mesmo

dos modelos mais simples é clara a todos, bem como se sabe do grande

impacto das soluções exatas obtidas por Onsager [21] no modelo de Ising

bidimensional e a solução do modelo de oito vértices por Baxter [32]. Há

ainda soluções exatas de outros modelos mais simples, como o Gaussiano

[33] e o esférico [34, 35] (que correspondem aos limites n = −2 e n =

∞, respectivamente, para a generalização dos modelos em que os spins

possuem n dimensões). Logo, tendo em mãos uma rede, que apesar de não

ser uma rede de Bravais, leva a resultados exatos de forma relativamente

simples via grupo de renormalização, podemos nos questionar porque não

utilizá-lo? Esse método, embora não nos forneça a solução exata na rede

que queremos, pode servir de guia e teste aos métodos aproximativos, e

pode ser uma fonte valorosa de “insights” e idéias que podem vir a ser

aplicadas aos casos mais complexos.

Pelo exposto acima, ficam claras as razões pelas quais escolhemos

esse tipo de rede. Dentre todas as redes hierárquicas, escolhemos a rede

ponte de Wheatstone por produzir expoentes bem próximos da rede quadrada,

para dar continuidade ao trabalho de Piolho et al. [36], que foi feito na rede

diamante, e por que essa rede já foi bastante estudada e há vários resulta-

dos conhecidos nessa rede para outros modelos [37, 38].

Outro aspecto importante das redes hierárquicas é a questão da di-
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Figura 4.3: Rede hierárquica tipo ponte de Wheatstone, em dois passos de

construção.

mensionalidade. Já que as redes têm caracterı́stica fractal, sua dimensão

incorpora essa caracterı́stica e é definida da seguinte maneira [39]:

d f =
ln N
ln b

, (4.7)

em que N denota a massa total da rede (número total de ligações) e b de-

nota o fator de reescala (número mı́nimo de ligações que separa os sı́tios

extremos). Assim, para a rede ponte de Wheatstone, temos d f =
ln 5
ln 2

.

Então como fica o processo de renormalização nessa rede? Seguindo

os passos mostrados na figura 4.4, executamos o somatório sobre todas as

posı́veis configurações dos sı́tios 3 e 4, obtendo uma função de partição Z

que é função apenas dos sı́tios 1 e 2. Essa função deve então ser igualada

a uma função de partição Z ′ referente apenas a uma ligação direta entre

os sı́tios 1 e 2, como mostra a figura 4.4b. Realizando esse procedimento,

obtemos as relações de recorrência e todos os outros resultados que são
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discutidos no próximo capı́tulo.

(b)

1

2

(a)

1

2

3 4

Figura 4.4: Renormalização da rede hierárquica ponte de Wheatstone.



Capı́tulo 5

Resultados e Conclusões

O modelo trabalhado nesta tese foi o de Ashkin-Teller de Três Cores

definido no capı́tulo anterior na rede ponte de Wheatstone. Como vimos,

o hamiltoniano que o define é

H
kBT

= −∑
〈i,j〉

[K2(σiσj + θiθj + τiτj)+

K4(σiσjθiθj + σiσjτiτj + θiθjτiτj) + K6(σiσjθiθjτiτj)]. (5.1)

Cada sı́tio possui três spins σ, θ e τ que determinam seu estado. Da sime-

tria do hamiltoniano, é fácil ver que os nı́veis de energia associados a cada

configuração possı́vel entre dois sı́tios vizinhos (num total de 64 = 8× 8

configurações possı́veis) só depende da quantidade de spins alinhados pa-

40



41

ralela ou antiparalelamente, i.e., se os spins do mesmo tipo (σ, θ ou τ) pos-

suem mesmo sinal ou sinal contrário. Assim, encontramos quatro nı́veis de

energia possı́veis para cada ligação, que são apresentados abaixo com as

respectivas degenerescências:

Todos os spins paralelos (8 configurações)→ H
kBT

= −3K2 − 3K4 − K6,

Um spin antiparalelo (24 configurações)→ H
kBT

= −K2 + K4 + K6,

Dois spins antiparalelos (24 configurações)→ H
kBT

= K2 + K4 − K6 e

Todos os spins antiparalelos (8 configurações)→ H
kBT

= 3K2 − 3K4 + K6.

Uma vez que o nosso objetivo é a análise de um sistema ferro-

magnético, devemos restringir a região de possibilidades no espaço K, e

para tanto, algumas desigualdades envolvendo as constantes de acopla-

mento devem ser satisfeitas. A energia associada ao estados em que todos

os spins estão paralelos deve ser o nı́vel de mais baixa energia, de modo

que ao compararmos com os outros três possı́veis nı́veis de energia obte-

mos três desigualdades entre os K’s que devem ser satisfeitas para que o

nı́vel fundamental seja aquele em que todos os spins estão paralelos. As

desigualdades que devem ser satisfeitas são
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4K2 + 4K4 ≥ 0,

6K2 + 2K6 ≥ 0

e

2K2 + 4K4 + 2K6 ≥ 0.

Para facilitar a análise, fazemos uma mudança de variáveis intro-

duzida por Tsallis [24], e chamada de transmissividade dual (tD), que sim-

plifica a região a ser trabalhada, pois com essa mudança, transformamos

a região delimitada pelas desigualdades acima no cubo de lado [0,1], em

um espaço em que as transmissividades duais são as novas variáveis. Es-

sas variáveis têm uma definição precisa para sistemas mais gerais e têm

diversas propriedades oriundas da forma como são definidas. O que faço

aqui é simplesmente tornar a compreensão deste caso particular mais fácil,

sendo necessário estudar a definição para análise de casos mais gerais. As

transmissividades duais desse modelo são

tD
2 = e(−2K2−4K4−2K6), (5.2)

tD
4 = e(−4K2−4K4) (5.3)

e

tD
6 = e(−6K2−2K6). (5.4)

Ao aplicarmos o método de grupo de renormalização, o procedi-

mento inicial é realizar a decimação, que já foi ilustrada em capı́tulos anteri-

ores, para a obtenção de relações de recorrência entre as antigas constantes
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de acoplamento e as novas renormalizadas. No entanto, como o nosso in-

teresse passou a ser as transmissividades duais, após obtermos as relações

de recorrência fazemos a mudança de variáveis para obtermos as relações

de recorrência em termos das transmissividades, que, por brevidade, são

as únicas que apresentaremos aqui. Podemos escrever

t′D2 =
(N1)
(D)

, (5.5)

t′D4 =
(N2)
(D)

(5.6)

e

t′D6 =
(N3)
(D)

, (5.7)

em que

D = (tD
6 )4 + 2(tD

6 )3 + 6(tD
2 )(tD

4 )2(tD
6 )2 + 6(tD

2 )2(tD
4 )(tD

6 )2 + 6(tD
2 )2(tD

4 )2(tD
6 )+

6(tD
4 )5 + 3(tD

4 )4 + 6(tD
4 )3 + 12(tD

2 )3(tD
4 )2 + 6(tD

2 )4(tD
4 ) + 3(tD

2 )4 + 6(tD
2 )3 + 1,

N1 = 2((tD
2 )(tD

4 )2(tD
6 )2 + (tD

4 )2(tD
6 )2 + 2(tD

2 )(tD
4 )(tD

6 )2 + 4(tD
2 )(tD

4 )3(tD
6 )

+ 6(tD
2 )2(tD

4 )2(tD
6 )+ 2(tD

2 )(tD
4 )2(tD

6 )+ 2(tD
2 )2(tD

4 )3 + 2(tD
2 )3(tD

4 )2 + 6(tD
2 )2(tD

4 )2 +

4(tD
2 )3(tD

4 ) + (tD
2 )3 + (tD

2 )2),

N2 = 2((tD
2 )2(tD

4 )(tD
6 )2 + 2(tD

2 )(tD
4 )(tD

6 )2 + (tD
2 )2(tD

6 )2 + 6(tD
2 )2(tD

4 )2(tD
6 ) +

4(tD
2 )3(tD

4 )(tD
6 )+ 2(tD

2 )2(tD
4 )(tD

6 )+ (tD
4 )5 + 5(tD

4 )4 +(tD
4 )3 + 2(tD

2 )3(tD
4 )2 +(tD

4 )2 +

(tD
2 )4(tD

4 ) + 4(tD
2 )3(tD

4 ) + (tD
2 )4)

e
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N3 = 2((tD
6 )3 + (tD

6 )2 + 3(tD
2 )2(tD

4 )2(tD
6 ) + 6(tD

2 )(tD
4 )2(tD

6 ) + 6(tD
2 )2(tD

4 )(tD
6 ) +

6(tD
2 )2(tD

4 )3 + 6(tD
2 )3(tD

4 )2 + 3(tD
2 )2(tD

4 )2).

De imediato, podemos localizar os pontos fixos estáveis que corres-

pondem aos atratores caracterı́sticos de cada fase do sistema, como descrito

na tabela 5.1 e ilustrados no diagrama de fases da figura 5.3.

Tabela 5.1: Pontos fixos estáveis

(tD
2 , tD

4 , tD
6 ) (K2, K4, K6) Fase

(0, 0, 0) (∞, ∞, ∞) Ferromagnética (F)

(0, 1, 0) (0, 0, ∞) Intermediária 1 (F1)

(0, 0, 1) (0, ∞, 0) Intermediária 2 (F2)

(1, 1, 1) (0, 0, 0) Paramagnética (P)

Cada fase se distingue das outras pelo parâmetro de ordem, sendo carac-

terizadas por

Ferromagnética: 〈σ〉 6= 0, 〈θ〉 6= 0, 〈τ〉 6= 0, 〈σθ〉 6= 0, 〈στ〉 6= 0, 〈θτ〉 6=

0, 〈σθτ〉 6= 0,

Intermediária 1: 〈σ〉 = 〈θ〉 = 〈τ〉 = 〈σθ〉 = 〈στ〉 = 〈θτ〉 = 0, 〈σθτ〉 6= 0,

Intermediária 2: 〈σ〉 = 〈θ〉 = 〈τ〉 = 0, 〈σθ〉 6= 0, 〈στ〉 6= 0, 〈θτ〉 6=

0, 〈σθτ〉 = 0 e

Paramagnética: 〈σ〉 = 〈θ〉 = 〈τ〉 = 〈σθ〉 = 〈στ〉 = 〈θτ〉 = 〈σθτ〉 = 0.

Além dos pontos fixos estáveis, há ainda os pontos fixos instáveis,
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que são os pontos crı́ticos que procuramos. Encontramos um total de nove

pontos crı́ticos, sendo de quatro distintas classes de universalidade. Há três

pontos com a mesma classe de universalidade do modelo de Ising (I1, I2 e

I3), três Potts de quatro estados (P(1)
4 , P(2)

4 , P(3)
4 ), um Potts de oito estados

(P8) e dois outros pontos de classe de universalidade desconhecida (U1 e

U2). A tabela 5.2 apresenta estes resultados resumidamente.

À primeira vista, a associação que fazemos dos pontos crı́ticos com

as classes de universalidade tendo posse de apenas um expoente crı́tico

(sabendo que são necessários pelo menos dois para caracterizar univoca-

mente a classe de universalidade de uma transição crı́tica) causa estra-

nheza. No entanto, perceba que caracterizamos apenas classes de univer-

salidade do tipo Potts (Ising é Potts de dois estados), e para ilustrar por

que fazemos isso, considere o ponto Potts de oito estados. Nele temos

tD
2 = tD

4 = tD
6 , que corresponde a K2 = K4 = K6, e isso altera os nı́veis de

energia que podemos ter numa ligação entre dois sı́tios vizinhos, havendo

agora apenas dois possı́veis nı́veis de energia. Um dos nı́veis de energia é

associado a todos os spins estarem paralelos ou, equivalentemente, os dois

sı́tios estarem na mesma configuração, o que pode ocorrer de oito maneiras

distintas do que resulta que este nı́vel de energia possui degenerescência

oito. O outro nı́vel de energia é associado ao fato de os estados dos spins

vizinhos serem distintos (vide os nı́veis de energia em função dos K’s no

inı́cio do capı́tulo) com degenerescência 56, o mesmo que ocorre com os
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nı́veis de energia do modelo de Potts de oito estados. Como o expoente ν

é igual ao do modelo de Potts e temos a correspondência entre os nı́veis de

energia, dizemos que o ponto que encontramos neste modelo é isomorfo

ao modelo de Potts e portanto pertence à mesma classe de universalidade.

Embora não possamos associar claramente a classe de universali-

dade que aqui apareceu nos pontos U1 e U2 a alguma classe de universa-

lidade de modelo conhecido, há uma forte sugestão se lembrarmos que o

valor dos expoentes crı́ticos nesta rede estão muito próximos dos valores

na rede quadrada. Na rede quadrada, o modelo de Ashkin-Teller padrão

possui uma linha de Baxter entre as fases ferro e paramagnética que passa

por dois pontos crı́ticos conhecidos, sendo um de classe de universalidade

Ising (I) e outro Potts (P) de quatro estados [40]. Ao longo dessa linha os

expoentes crı́ticos variam continuamente, e é a um dos pontos dessa linha

que pensamos corresponder a classe de universalidade de U1 e U2. Como

o expoente α ao longo dessa linha pode ser dado por (ver Ref. [41])

α =
2− 2y
3− 2y

(5.8)

em que y é dado por

y =
2
π

cos−1
{

1
2
[exp(8K2)− 1]

}
. (5.9)

Como entre os pontos I e P o valor de K2 varia entre 0 e 1
8 ln(3), temos que

nessa região y varia entre 0 e 1. Utilizando a relação dν = 2− α, obtemos
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Tabela 5.2: Pontos fixos instáveis e seus autovalores e expoentes crı́ticos

(tD
2 , tD

4 , tD
6 ) νT Tipo

( 2
√

2−1
7 , 2

√
2−1
7 , 2

√
2−1
7 ) ln(2)

ln( 32
√

2−5
17 )

∼ 0.80410 P8

(0, 1
3 , 0) ln(2)

ln( 27
13 )
∼ 0.94836 P(1)

4

( 1
3 , 1

3 , 1) ln(2)
ln( 27

13 )
∼ 0.94836 P(2)

4

(
√

2−1
3 , 1

3 ,
√

2− 1) ln(2)
ln( 27

13 )
∼ 0.94836 P(3)

4

(0, 0,
√

2− 1) ln(2)
ln(2
√

2−1)
∼ 1.14863 I1

(
√

2− 1, 1,
√

2− 1) ln(2)
ln(2
√

2−1)
∼ 1.14863 I2

(
√

2− 1, 3− 2
√

2, 5
√

2− 7) ln(2)
ln(2
√

2−1)
∼ 1.14863 I3

(0.2736229, 0.2736229, 0.1856708) 0.81698 U1

(0.2880126, 0.2257987, 0.2880126) 0.81698 U2

após alguma manipulação que

y =
3dν− 4
2dν− 2

. (5.10)

Ao substituirmos o valor de ν de U1 e U2 e d =
ln(5)
ln(2)

ou d = 2, obte-

mos y ' 0.942 ou y ' 0.711, respectivamente, o que sugere que U1 e U2

correspondem à mesma classe de universalidade de um ponto na linha de

Baxter do modelo de Ashkin-Teller, já que eles também estão na superfı́cie

que separa as fases ferro e paramagnética. Vale lembrar ainda que se ten-

tarmos comparar o expoente de U1 e U2 a um Potts q estados, obtemos a

correspondência para um q fracionário maior que 4.
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Neste sistema há várias curvas e superfı́cies que permanecem in-

variantes por renormalização e as chamamos de autoduais. A detecção

dessas curvas facilita a obtenção de valores exatos para as coordenadas dos

pontos crı́ticos, já que vários desses pontos se localizam sobre esse tipo

de curva. No entanto, não obtivemos a expressão exata para nenhuma

curva autodual que passa pelos pontos U1 ou U2, de modo que apenas

para esses não há expressão exata para as coordenadas e expoente crı́tico.

Sumarizando, as curvas e superfı́cies autoduais encontradas foram

1. tD
2 = tD

6 , tD
4 = 1 corresponde a K2 = K4 e tem I2 como ponto crı́tico.

Liga os atratores F1 e P;

2. tD
2 = tD

4 , tD
6 = 1 corresponde a K2 = K6 e tem P(2)

4 como ponto crı́tico.

Liga os atratores F2 e P;

3. tD
2 = tD

4 = tD
6 corresponde a K2 = K4 = K6 e tem P8 como ponto

crı́tico. Liga os atratores F e P;

4. tD
2 = tD

6 = 0 e corresponde a K6 = ∞ e tem P(1)
4 como ponto crı́tico.

Liga os atratores F e F1;

5. tD
2 = tD

4 = 0 e corresponde a K4 = ∞ e tem I1 como ponto crı́tico.

Liga os atratores F e F2;

6. tD
4 = (tD

2 )2, tD
6 = (tD

2 )3 corresponde a K4 = K6 = 0 e tem I3 como

ponto crı́tico. Liga os atratores F e P;
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7. tD
2 = tD

4 · tD
6 corresponde a K2 = 0 e tem I1, I2, P(1)

4 , P(2)
4 , P(3)

4 como

pontos crı́ticos. É uma superfı́cie que liga os quatro pontos atratores;

8. Na superfı́cie acima temos duas retas que se autorrenormalizam, que

são as retas que unem I1 a I2 e a que une P(1)
4 a P(2)

4 na interseção

das duas retas temos o ponto P(3)
4 . O fluxo nessas retas tem todos o

sentido de se afastar do ponto P(3)
4 central e das curvas que obtivemos

é a única que representa uma transição de fase;

9. O plano tD
2 = tD

4 , corresponde a K2 = K6 e tem I1, P(2)
4 , P8, U1 como

pontos crı́ticos. Liga os atratores F, P e F2 (ver fig. 5.1);

10. O plano tD
2 = tD

6 , corresponde a K2 = K4 e tem I2, P(1)
4 , P8, U2 como

pontos crı́ticos. Liga os atratores F, P e F1 (ver fig. 5.2);

Podemos visualizar melhor as informações obtidas sobre o sistema

fı́sico em questão observando o diagrama de fases e duas seções que facili-

tam a visualização (ver figuras 5.1 e 5.2).
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Figura 5.3: Diagrama de Fases.
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5.1 Conclusões

Os resultados deste trabalho condizem com o que foi obtido para

a rede hierárquica diamante [36], sendo o diagrama de fases ligeiramente

diferente, mas com o mesmo número de pontos crı́ticos e com respectivas

classes de universalidade também correspondentes. Seria de grande inte-

resse uma confirmação da classe de universalidade dos pontos U1 e U2,

mas as redes hierárquicas não apresentam a linha de Baxter, de modo que

podemos apenas especular (com alguma razão) sobre a sua classe de uni-

versalidade.

Possı́veis generalizações deste trabalho são de certa forma imedi-

atas, podendo-se trabalhar com um sistema antiferromagnético, ou intro-

duzir defeitos substitucionais na rede, como diluição de sı́tio ou de ligação

ou mesmo partir para a próxima generalização dessse modelo, que é o de

Ashkin-Teller-Potts, considerando que cada spin possa assumir uma quan-

tidade q de estados (não precisando ser o mesmo q para σ, θ e τ).
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Potts-like Models: Real-space Renormalization-group Approach. Phys.

Rept., 368:305-430, 1996.

[38] C. G. Bezerra, A. M. Mariz, J. M. de Araújo and F. A. da Costa.
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