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Resumo

O processo epidêmico difusivo (PED) é um modelo estocástico de não equilíbrio que
se inspira no processo de contato e que exibe uma transição de fase para um estado absorvente.
No modelo, temos indivíduos saudáveis (A) e indivíduos doentes (B) se difundindo numa rede
unidimensional com uma difusão constante DA e DB , respectivamente. De acordo com os
cálculos do grupo de renormalização, o sistema apresentou uma transição de fase de primeira
ordem, para o caso DA > DB . Vários pesquisadores realizaram trabalhos de simulação
para testar esta conjectura e não conseguiram observar esta transição de primeira ordem.
A explicação dada era que precisávamos realizar simulação para dimensões maiores. Por
isso, neste trabalho tivemos a motivação de investigarmos o comportamento crítico de um
processo de propagação epidêmico difusivo com interação de Lévy (PEDL) em uma dimensão.
A distribuição de Lévy tem interação de difusão de todos os tamanhos levando o sistema
unidimensional a um sistema de dimensões maiores. Com isso, poderemos tentar explicar
esta controvérsia que existe até hoje, para o caso DA > DB . Para este trabalho utilizamos
o Método de Monte Carlo com ressuscitamento. Este método consiste em acrescentar um
indivíduo doente no sistema quando o parâmetro de ordem (densidade de doente) vai à zero.
Aplicamos a técnica de análise de escala de tamanho finito para determinarmos com boa
precisão o ponto crítico e os expoentes críticos β/ν, ν e z, para o caso DA > DB .

Palavras Chave: processo epidêmico difusivo; interação de Lévy; transição de fase
para estado absorvente; escala de tamanho finito.
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Abstract

The diffusive epidemic process (PED) is a nonequilibrium stochastic model which,
exhibits a phase trnasition to an absorbing state. In the model, healthy (A) and sick (B)
individuals diffuse on a lattice with diffusion constants DA and DB , respectively. According
to a Wilson renormalization calculation, the system presents a first-order phase transition, for
the case DA > DB . Several researches performed simulation works for test this is conjecture,
but it was not possible to observe this first-order phase transition. The explanation given
was that we needed to perform simulation to higher dimensions. In this work had the
motivation to investigate the critical behavior of a diffusive epidemic propagation with Lévy
interaction(PEDL), in one-dimension. The Lévy distribution has the interaction of diffusion
of all sizes taking the one-dimensional system for a higher-dimensional. We try to explain
this is controversy that remains unresolved, for the case DA > DB . For this work, we use the
Monte Carlo Method with resuscitation. This is method is to add a sick individual in the
system when the order parameter (sick density) go to zero. We apply a finite size scalling
for estimates the critical point and the exponent critical β/ν, ν e z, for the case DA > DB .

Keywords: diffusive epidemic process; Lévy interaction; absorbing-state phase transition; finite size scalling.
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Introdução

Recentemente vivemos um clima de tensão ao nos deparar com uma nova estirpe
da devastadora, assim conhecida, gripe espanhola de 1918 (influenza A subtipo H1N1). Felizmente a nova virulência da H1N1 (gripe A, vulgo gripe suína) não é tão mortal quanto
sua antecessora; segundo dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em
23 de abril de 2010, o número total de mortos chegou a 17.853, bem distante dos, aproximadamente, 50 milhões de mortos devido à gripe espanhola. Mas, temos que nos manter
em alerta para qualquer mutação que possa ocorrer nesse novo vírus H1N1. É justamente
devido a este clima de constante alerta que cada vez mais devemos desenvolver “tecnologias”
que amenizem os danos causados por epidemias.
A epidemiologia, ciência responsável pelo estudo e combate às epidemias, vem cada
vez mais recebendo auxílio de outras áreas do conhecimento para desenvolver e aprimorar
estas técnicas de combate as epidemias. A matemática e a física estão dando um importante apoio graças ao uso de computadores que permitem que modelos matemáticos simulem
epidemias e seus resultados sirvam de guia, por exemplo, para identificar o quanto de uma
população deve ser vacinada, evitando gastos com a vacinação de toda uma população, nem
sempre necessário.
A epidemiologia matemática, decorrente principalmente deste apoio dado pela matemática
e em paralelo pela física, está fundamentada basicamente no postulado de Hamer, citado por
[1], e no teorema do limiar [2]. O postulado de Hamer diz que o desenvolvimento de uma
epidemia depende da taxa de contato entre indivíduos suscetíveis e infecciosos. Já o teorema
1
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do limiar, proposto em 1927, por W. O. Kermack e A. G. McKendrick [2], estabelece que
a introdução de indivíduos infecciosos em uma comunidade não podem levar a um surto
epidêmico, a menos que a densidade de indivíduos suscetíveis esteja acima de um certo valor
crítico. A contribuição da Física nesta área se deve, principalmente, aos estudos na Mecânica
Estatística dos Fenômenos Críticos, mais precisamente aos estudos das transições de fase fora
do equilíbrio. Estes modelos apresentam transições de fase entre uma fase onde a doença não
perdura na população e a fase onde a doença persiste na população, consolidando a epidemia.
Dentro dessa epidemiologia matemática escolhemos trabalhar com o Processo Epidêmico Difusivo com interação de Lévy (PEDL), principalmente porque ainda existem controvérsias a serem investigadas. Estas contradições foram o combustível para nossas pesquisas.
Um aspecto especialmente interessante do PED é que a transição de fase para o
estado absorvente, aquele do qual uma vez nele o sistema não pode mais sair, aparece ao
longo de três classes distintas, dependendo se DA < DB , ou DA = DB ou ainda se DA > DB .
Na análise por Grupo de Renormalização (GR), Oerding et al. [3] prediz uma transição de
fase contínua nos dois primeiros casos, mas para DA > DB a análise via GR conjectura uma
transição descontínua. Por outro lado, estudos numéricos do PED unidimensional mostra
uma transição de fase contínua [4, 5].
O PED foi inicialmente estudado por [3, 6, 7] via método GR. Vários trabalhos
utilizando simulação foram realizados para o caso, onde as taxas de difusão são iguais. No
caso do trabalho de Freitas et al. [8] encontraram resultados em desarcordo aos expoentes
ν e z, já os trabalhos de Fulco et al. [4, 5] e Dickman et al. [9] encontraram valores para
o expoentes ν = 2 e z = 2, de acordo com o resultado do GR. Os trabalhos acima citados
[4, 5, 8, 9], não conseguiram encontrar, para os três casos estudados DA > DB , DA < DB ,
e DA = DB , os mesmos valores do trabalho do GR, para o expoente β/ν. E o que é mais
agravante, para o caso DA > DB , onde os trabalhos de simulação não conseguiram entrar em
acordo com os cálculos do GR, o qual conjecturou a existência de uma transição de fase de
primeira ordem.
Nossa grande motivação neste trabalho é estudar o caso DA > DB , onde perdura
uma controvérsia se existe ou não transição de fase de primeira ordem. A explicação teórica
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para observar esta transição de primeira ordem é fazer simulações com dimensões acima de
três [10]. Desse modo, tivemos a idéia de estudar este sistema epidêmico difusivo (PED),
onde sua difusão (salto) era apenas para os sítios vizinhos (direito ou esquerdo com igual
probabilidade), com um adicional que é fazer as partículas realizarem saltos de todos os
tamanhos possíveis, satisfazendo uma distribuição do tipo Lévy p(x) ∝ 1/x1−µ , que utilizamos
nesse trabalho. Desse modo podemos trabalhar ainda com sistemas unidimensional, porém
a distribuição de Lévy permite que o sistema se comporte como tendo dimensões maiores.
Para investigar as propriedades críticas desse sistema e tentar ajudar na explicação
dessa controvérsia, utilizamos o método de Monte Carlo com ressuscitamento, proposta por
Fulco et al. [4], e a dinâmica de tempos curtos [11] junto com a técnica de análise de escala
de tamanho finito. Pretendemos determinar os expoentes ν, associado ao comprimento de
correlação estático, β associado ao parâmetro de ordem, e o expoente z, associado ao tempo
que o sistema leva para relaxar.
O sumário desta dissertação é da seguinte forma: no capítulo 1, procuramos aproximar nosso trabalho da epidemiologia, propriamente dita, abordando um pouco da história
de grandes epidemias e de alguns conceitos próprios da ciência epidemiológica, além de,
sucintamente, comentar como é feito o combate da epidemia no Brasil. Por fim, neste capítulo, apresentamos como a física tenta contribuir neste processo, mostrando alguns detalhes
das simulações e dos modelos utilizados. No segundo capítulo, fazemos duas abordagens, na
primeira apresentamos os conceitos essenciais para a análise dos resultados gerados pelo modelo. Em uma segunda vertente, ao tratar de dinâmica estocástica, os conceitos apresentados
servirão para se ter uma noção melhor da dinâmica de alguns modelos epidemiológicos. No
terceiro capítulo, apresentamos o nosso modelo, os detalhes da simulação e finalizamos o capítulo apresentando os resultados encontrados. No quarto capítulo apresentamos as conclusões
de nosso trabalho.

Capı́tulo

1

Epidemia e a Física
Milhões de pessoas já morreram e ainda morrem devido a este, por assim dizer,
fenômeno, chamado de epidemia. E no intuito de incentivar cada vez mais o surgimento de
novos estudos, relembramos os danos causados por três epidemias que marcaram à história
da humanidade. São elas: à peste bubônica; à gripe espanhola; e a mais atual destas à Aids,
que até hoje ainda preocupa os órgãos mundiais responsáveis pelo controle de pandemias.
Apresentamos também alguns conceitos básicos próprios da epidemiologia, principalmente
para que tenhamos uma visão mais abrangente do tema. Colocamos ainda, neste capítulo,
um rápido apanhado de como as epidemias são tratadas pelo governo brasileiro. Por fim,
nesta seção, estabelecemos um elo entre a epidemiologia e a física, tema do restante do
trabalho.

1.1

Algumas Epidemias Históricas

Relatos registrados durante toda a história comprovam que sempre existiu uma
grande preocupação em se descobrir as causas de uma epidemia e o que deveria ser feito
para controlar sua propagação. Outra preocupação, bem mais atual, considerada até por
alguns como o grande mistério das epidemias é o por que em derterminado momento as
epidemias desaparecem.
4
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A importância em estudar epidemiologia está ligado ao fato de tentar prever o comportamento de uma epidemia e, antecipadamente, adotar uma política de prevenção para que
a epidemia não se alastre e tome proporções que fujam ao controle, causando uma situação
pandêmica, o que teria como consequência um grande número de mortes em uma população.
Muitas das epidemias são famigeradas por terem dizimado grande parte da população
de um determinado país, continente ou, até mesmo, por ter uma consequêcia mundial. A
peste bubônica, a gripe espanhola e a Aids são exemplos de epidemias responsáveis pela morte
de milhões de pessoas em todo o mundo. A seguir, apresenta-se alguns detalhes históricos
sobre essas epidemias, fruto do estudo, principalmente, do livro A História e suas Epidemias:
a convivência do homem com os microorganismos [12], do médico infectologista Stefan Cunha
Ujvari.
A peste bubônica, doença causada pela bactéria yersinia pestis, é transmitida aos
humanos através das pulgas dos ratos ou outros roedores. A bactéria entra por pequenos
orifícios na pele e daí espalha-se para os gânglios linfáticos, para se multiplicar. Após no máximo sete dias, em 90% dos casos surge febre alta, mal estar e bubos, que são protuberâncias
azuladas na pele daí o nome peste bubônica. Evitar o contato com roedores e erradicá-los das
áreas de habitação é a única proteção eficaz. A peste é uma doença que deve ser comunicada
imediatamente, pela via mais rápida, as autoridades sanitárias. A investigação é obrigatória.
A peste bubônica teve três grandes manifestações na história, que causaram uma drástica
redução da população mundial.
A primeira manifestação ocorreu em 542 d.C., também conhecida como “peste de
Justiniano”, assim denominada por causa do Imperador Justiniano que governou o Império
Bizantino e que tinha Constantinopla como sua capital. A epidemia começou no delta do
rio Nilo e as embarcações mediterrâneas a levaram para a cidade de Constantinopla. No
primeiro ano, acredita-se que tenham morrido trezentos mil pessoas. A peste se espalhou
para Síria, Pérsia, Itália, norte da África e sul da França.
A segunda epidemia começou no final de 1347, quando ocorria uma batalha entre
os tártaros, originários da Ásia, e os genoveses, da Europa. Durante esta ação, nos acampamentos dos tártaros, disseminou-se a peste bubônica. Há relatos da época, de que os mortos
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eram arremessados por cima dos muros por catapultas, com a intenção de espalhar a doença
entre os genoveses, o que representaria uma das primeiras tentativas de guerra bacteriológica da História. Na Europa, a Itália foi um dos primeiros países atingidos pela peste e suas
cidades perderam metade de seus habitantes. Em três anos, a peste atingiu todo o continente
matando cerca de 1/3 de toda a população Europeia.
O que fez da epidemia, da também chamada peste negra, uma das piores de toda a
história foi o ambiente propício, tanto com respeito ao saneamento inexistente na época, o
que trazia os ratos para o convívio normal com os humanos nas ruas e em suas casas, quanto
a fome devido a escassez de alimentos, provocado pelo clima e pelas guerras.
O ano de 1347 marcou o pior ciclo da peste negra, mas sua permanência na europa
durou 4 séculos sendo a cidade de Marselha a última a ser acometida em 1720. Essa longa
permanência da infecção se deu por desconhecerem a causa da doença. Este desconhecimento guardava em seus próprios lares a causa maior, pois as pessoas conviviam com ratos
devido a falta de infraestrutura. E mais, várias famílias dormiam no mesmo ambiente, e
não necessariamente por não ter condições, pois até famílias abastadas tinham o hábito de
dormirem todos na mesma cama. E como um dos agravos da yersinia pestis possibilitava a
contaminação pelo ar entre os humanos, este costume de viver aglomerado foi um prato cheio
para a epidemia, além da contaminação pelas pugas dos ratos.
Na loucura de não saberem o que trazia a peste para suas cidades começaram a
culpar os estrangeiros. Segundo Ujvari [12], ao fugir da peste bubônica de Londres, Sir Isaac
Newton, acreditava que os Holandeses fossem os responsáveis pela peste em sua cidade. Os
judeus foram os que mais sofreram com essas perseguições, com a morte de milhares de
compatriotas. Todas as formas de tratamento da época fracassaram e as baixas entre os
médicos eram constantes, apesar do uso de uma espécie de máscara o protector, figura 1.1.

Capítulo 1. Epidemia e a Física

7

Figura 1.1: Pintura dando destaque ao “protector”, espécie de máscara usada pelos médicos do
século XIV para se proteger de algo que eles não sabiam o quê.

A terceira epidemia iniciada em 1800 foi marcada pela disseminação da peste negra
ao redor do mundo, devido as navegações que tinha nos ratos, comuns nos porões dos navios,
seu principal vetor.
A gripe espanhola foi outra doença que também matou milhões de pessoas [13] em
todo o mundo, o número oficial de mortos é de 22 milhões mas este número pode ter sido
bem maior pois neste total de mortos não estão estimados os mortos de alguns paises que
estavam em guerra, como a África e a Rússia.
A primeira onda americana da epidemia de gripe ocorreu na primavera de 1918. Não
se sabe ao certo a origem da epidemia, acredita-se que tenha aparecido nos Estados Unidos
ou na Ásia. Alastrou-se pelo mundo, alcançando os países da Europa no verão daquele ano
e, posteriormente, todos os continentes. Ao atingir a Espanha no verão de 1918, a doença
acometeu aproximadamente oito milhões de pessoas. Em Madri, um em cada três habitantes
ficou doente, o que levou as autoridades espanholas alertarem a comunidade mundial, isto
contribuiu para que a epidemia recebesse o nome de Gripe Espanhola. Além disso, segundo
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Bertolli Filho [14], a Espanha era considerado um país neutro, e os países envolvidos na
primeira grande guerra, para livrar suas tropas de suspeita de infecção censuravam à mídia,
que situava as epidemias em países neutros como a Espanha.

Figura 1.2: Crianças de uma vila remota no Alaska, sobreviventes da pandemia influenza H1N1
(gripe espanhola) de 1918. Suspeita-se que seus parentes, devido a faixa etária, não resistiram ao
vírus influenza [13].

Quando a doença já se disseminava pelo mundo, veio a segunda onda da gripe e
a mais devastadora. Começou no mês de agosto de 1918 de forma simultânea nos Estados
Unidos, Europa e costa da África. Essa segunda onda tomou grandes proporções na Europa
em guerra e nos cinco continentes. A epidemia iniciou-se entre os militares da infantaria
americana que se preparavam para uma missão na França. Ao longo de sua marcha de
Nova Jersey para Nova York, onde embarcariam, começaram a surgir doentes com gripe que
foram abandonados nas estradas. Chegando em Nova York, os não acometidos pela doença,
num total de nove mil militares, embarcaram rumo ao extremo oeste da França, no dia 29
de setembro. Mas, nas primeiras 36 horas de viagem já apareceram aproximadamente 700
militares doentes, com notificação da primeira morte. A gripe continuou se espalhando entre
os militares em marcha pela Europa.
A taxa de mortalidade pela doença atingiu o pico no mês de outubro de 1918, os

Capítulo 1. Epidemia e a Física

9

norte americanos internaram em torno de 45 mil homens nos hospitais de guerra e 10%
deles morreram. Os alemães perderam 225 mil pessoas. Na Itália, a doença matou 375 mil
habitantes, com a cidade de Turim computando quatrocentas mortes por dia. Paris contou
cinco mil mortos por semana; na Inglaterra, o número de óbitos foi de 228 mil. Nos Estados
Unidos, a doença atingiu todos os estados, com um total de mortes entre 500 a 650 mil. No
final de 1919, a gripe chegou à Bombaim levada nas embarcações com doentes. Pelas estradas
ferroviárias espalhou-se por toda a Índia, acometendo mais da metade da população. Em
Bombaim, em uma semana, morreram aproximadamente 1500 pessoas [15].
Pedro Nava, historiador que presenciou os acontecimentos no Rio de Janeiro em 1918
[16], escreve que:
“...aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo
acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara aos pés da moléstia reinante: o terrível não era o número de casualidades - mas não haver quem fabricasse caixões, quem os
levasse ao cemitérios, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a
quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes, a impossibilidade de ajudar, tratar, transportar comida, vender gêneros, aviar receitas, exercer, em suma os misteres
indispensáveis á vida coletiva”.
Em São Paulo, segundo Bertolli Filho [14], a primeira notícia sobre a presença da
gripe foi dada pelo jornal O COMBATE de 10 de Outubro de 1918, ver figura 1.3.
Apesar de recém chegada, mas pela curta matéria lida no jornal, no canto inferior
do lado direito da figura 1.3, já temos a noção do assombro causado pela epidemia. Veja
um trejo reproduzido na linguagem da época: “...Varias industrias e alguns serviços publicos
já se sentem desfalcados em seu pessôal. E, dada a rapidez com que a gripe se propaga,
é de esperar-se, infelizmente, que os casos avultem assustadoramente, de uma hora para
outra. Ainda não se descobriu, em paiz nenhum, o remedio de evitar o rapido alastramento
da molestia, apezar de todos os cuidados da hygiene. Ora, S. Paulo está actualmente em
pessimas condições sanitarias, como o demonstram as estatisticas do obituario por molestias
infecciosas. Assim, devemos temer uma epidemia em violenta irrupção, de uma hora para
outra...”.
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Figura 1.3: Matéria do jornal O COMBATE de 10 de Outubro de 1918 com o título: A “hespanhola”
em S. Paulo. A primeira notícia sobre a presença da gripe em São Paulo. Retirado de [14]

Outra doença que ainda apresenta consequências mundiais e que é do conhecimento
das novas gerações é a Aids. No início da década de 1980 o mundo foi apresentado a essa
nova doença. Em poucos anos, identificou-se o vírus causador da doença, assim como seu
mecanismo de transmissão. Em 1984 inicia-se a disputa, entre os grupos do médico americano
Robert Gallo e do francês Luc Montagner, pela primazia da descoberta do HIV [17].
A evolução sexual do século XX propiciou a disseminação da doença, apesar de todas as propagandas realizadas para mantê-la sob controle. O maior trânsito internacional de
pessoas também favoreceu o seu aparecimento nos quatro cantos do mundo. O que favoreceu
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a saida da Aids dos chamados grupos de risco, que inclusive deu o primeiro nome a doença
em 1982: Doença dos 5H [17], representando os homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers (nome em inglês dado às profissionais do
sexo).
Com o aumento do número de mulheres e homens heterossexuais com Aids, a década
de 1990 foi marcada por dois fatos novos. Primeiro, houve um crescimento progressivo da
quantidade de recém-nascidos portadores do vírus da Aids e, posteriormente, adolescentes
doentes. Segundo, os grupos de riscos deixaram de existir; passou-se a falar em comportamento de risco; disseminou-se a idéia do uso de preservativos.
A estimativa para o ano de 2008 foi de que 33 milhões de pessoas seriam portadoras
do vírus da Aids, ver figura 1.4, cerca de 0, 6% da população mundial. Dessas, 60% estão na
África, na região abaixo do deserto do Saara. Nessa região, 8, 8% da população jovem, entre
15 e 49 anos de idade, porta e dissemina o vírus da Aids.

Figura 1.4: Estatística para a Aids apresentada pela Organização mundial de Saúde (OMS) em
dezembro de 2008. No primeiro retângulo, de cima para baixo, número de pessoas vivendo com Aids
até dezembro de 2008; no segundo retângulo, os casos surgidos durante o ano de 2008; no retângulo
inferior está o total de mortos durante o ano de 2008 [18].

A doença já matou mais de vinte milhões de pessoas desde seu aparecimento. A
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estatística futura dependerá das medidas humanas de controle, relacionadas a investimentos
que incluam, sobretudo, as regiões pobres da África, bem como o desenvolvimento de drogas
mais eficazes.
Veja a seguir a matéria de 24 de novembro de 2009, publicada no jornal “folha online”
[19], que trata do relatório da OMS sobre redução do número de novos infectados:
Contaminação por HIV diminui 17% em oito anos, diz OMS
Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Programa Conjunto da ONU para HIV/Aids (Unaids) apontam que o número de novos infectados pela
doença reduziu 17% desde 2001. Segundo o relatório, divulgado nesta terça-feira (24), todas
as regiões do mundo progrediram quanto à estabilidade (ou queda) deste índice.
A África Subsaariana, que concentra 60% dos infectados no mundo, registra uma
queda de 15% em novas transmissões - o que significa, aproximadamente, 400 mil pessoas a
menos.
Na Ásia Oriental - região na qual se esperava uma explosão da doença - houve queda
de 25% nas contaminações, enquanto o Sudoeste Asiático registrou declínio de 10%. A região
com os piores índices é a Europa Oriental, onde a epidemia se “estabilizou” devido ao uso de
drogas injetáveis e ao compartilhamento de seringas.
“A boa notícia é que temos evidencias de que as quedas que estamos vendo se devem,
ao menos por parte, à prevenção”. disse o diretor do Unaids, Michel Sidibé. “Entretanto,
as descobertas mostram que, as vezes, os programas de prevenção não resultam em nada,
e que se melhorarmos a obtenção de recursos para que os programas atuem onde há mais
impacto, haverá um progresso maior e se salvarão mais vidas.” No mundo, cerca de 33, 4
milhões de pessoas estão infectadas com o vírus da Aids. Embora este número signifique um
crescimento se comparado às 33 milhões de pessoas infectadas em 2007, um maior número de
pessoas está vivendo mais tempo com a doença, por conta da disponibilidade de medicamentos
para o tratamento do HIV.
Entre 2007 e 2008, a proporção de pessoas com acesso a tratamento passou de 7%
a 42%. Calcula-se que o número de infectados neste período tenha sido 2, 7 milhões, e de
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mortos, menos de 2 milhões. “O número de mortes relacionadas à Aids caiu em mais de 10%
nos últimos cinco anos ao passo que mais pessoas ganham acesso a medicamentos que salvam
a vida”, informa o relatório, cuja elaboração ocorreu a partir de dados compilados em 2008.
América Latina
O número de pessoas vivendo com HIV na América Latina é 2 milhões, de acordo com
o relatório –um crescimento de 25% em relação a 2001, quando o número de contaminados
era 1, 6 milhão. Outros números que aumentaram foram a taxa de crianças infectadas (de
6.200 para 6.900, no intervalo de oito anos apontado pela OMS) e de mortes em decorrência
da doença (de 66 mil para 77 mil, no mesmo período de tempo). Os dados epidemiológicos,
segundo informa o documento, indicam uma estabilização da infecção por HIV na região.
O relatório tece um elogio à América Latina –com enfoque especial no Brasil– sobre
as políticas de prevenção do HIV, sobre as quais “análises sugerem que ajudou a mitigar a
epidemia no país”. Na região como um todo, entretanto, o controle epidêmico é “altamente
variável”.
Uma grande fatia das infecções na América Latina é atribuída aos homens que fazem
sexo com homens. De acordo com o relatório, pessoas com este padrão de comportamento têm
uma em três chances de contaminação –no Peru, país cujo índice é maior, a contaminação
chega a 54, 97%. Por se tratar de uma matéria recente é possível termos uma noção do quanto
a Aids ainda é uma epidemia que merece toda a atenção por parte dos órgãos destinados ao
combate de epidemias bem como a atenção de todos pesquisadores desta área.
A prevenção por meio da vacinação foi uma grande conquista da humanidade no
combate as epidemias, por esta razão fazemos, na sequência, um breve comentário sobre seu
surgimento.
No Ocidente a varíola foi a primeira epidemia a ser combatida preventivamente.
Com a inoculação trazida do Oriente, que já a praticava a séculos, retirava-se as crostas
das pústulas causadas pela varíola, trituravam e sopravam o pó nas narinas. O que estava
por trás do método era a preparação do corpo, criando anticorpos pela introdução de uma
quantidade mínima de vírus na sua maioria mortos, isto no início do século XV III. Mas
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existiam riscos, membros da Royal Society quantificaram estes riscos, uma morte em cada 50
inoculados, além de levar à varíola para lugares que não apresentavam a doença. Estes risco
permitiu aos membros da Royal Society concluir que o método seria eficaz somente em épocas
de epidemias, já que a inoculação preveniria mais do que mataria comparada a epidemia da
varíola.
A evolução da técnica surgiu quando Edward Jenner, em 1796, observou que em
algumas regiões as mulheres que retiravam leite das vacas não contraiam à varíola, descobriu
que a imunidade decorria da infecção prévia dessas mulheres pela varíola bovina. Confirmou
sua teoria inoculando seu próprio filho com raspas de pústulas dessas mulheres. Inclusive a
palavra vacina vem do latim vaccinia como era chamada a varíola bovina. Para Jenner, o
controle da varíola pelo método da inoculação extinguiria a doença da face da Terra, previsão
essa concretizada em 1977.

1.2

Conceitos Epidemiológicos

Segundo Forattini [20], epidemia é o “nome dado ao estado de incidência ou agravo
a saúde, além do normalmente esperado dentro da faixa de endemicidade, em determinada
área ou grupo populacional”. Isto nos leva à definição de endemicidade como sendo a “faixa
de variação da prevalência da doença ou agravo a saúde, definida por níveis considerados
normais, para determinada área ou grupo populacional” [20], por sua vez diretamente relacionada ao conceito de endemia. Portanto, em uma população não sujeita a certo agravo a
saúde, o aparecimento de poucos casos já configuraria uma epidemia.
Em epidemia é importante também que se identifique o chamado caso índice, ou
seja, o caso inicial em uma população e o estopim para a propagação da infecção [21]. Tarefa
nada fácil quando o número de infectados atinge proporções populacionais.
Devemos levar em conta que há um encadeamento das interações que geram infecções.
Assim, o conceito de História Natural da doença prevê que a gênese da doença depende da
interrelação de agentes transmissores, suscetíveis e ambiente. Para a epidemiologia descritiva,

Capítulo 1. Epidemia e a Física

15

o quadro epidemiológico pode ser descrito em termos de variáveis relativas as pessoas, ao
tempo e ao espaço [22, 23].
Ao analisar o processo de transmissão das doenças infecciosas, um outro aspecto
relevante é o modo de transmissão: segundo Anderson e May [24], quando o parasita passa por
uma ou mais espécies de hospedeiros intermediários para completar seu ciclo de vida, temos
transmissão indireta; por outro lado, transmissão direta é aquela em que apenas uma espécie
de hospedeiro participa da transmissão. Muitas infecções causadas por vírus e bactérias se
enquadram como de transmissão direta, por exemplo, sarampo, rubéola, caxumba e catapora.
Como exemplo de doenças infecciosas de transmissão indireta podemos citar esquistossomose,
leishmaniose, dengue e febre amarela.
Outro conceito importante em epidemiologia é o da taxa de reprodução básica de
uma doença Ro . Que fornece o número de casos secundários gerados por um único caso,
onde o vírus é introduzido na população suscetível e quando a probabilidade de contato com
o patógeno é homogênea. Este número básico de reprodução tem importância prática para
estimar o grau de cobertura vacinal para fins de erradicação de doenças [24]. Por exemplo,
para uma doença com Ro = 4, como é o caso da varíola, seria necessário vacinar mais de
75% da população [25], para erradicar a doença. Para entender este parâmetro é importante
saber que o contágio epidêmico segue a lei geral de ação das massas: a infecção se propaga
mais rapidamente quanto maior for a concentração de indivíduos suscetíveis expostos ao
agente infeccioso. Esta taxa de infecção se expressa teoricamente como a taxa básica de
reprodução do patógeno, Ro . Na tabela 1.1 relacionamos algumas epidemias com seus meios
de transmissão, o valor de Ro , bem como a abrangência vacinal.
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Tabela 1.1: O CDC é a sigla em inglês para: Centro para Controle e Prevenção de Doenças. É uma
agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América sediado
no estado da Geórgia. Dados adaptado do texto “ History and Epidemiology of Global Smallpox
Eradication” retirados do site do CDC, [26].

Doença
Difteria
Sarampo
Caxumba
Coqueluche
Polio
Rubéola
Varíola

1.3

Transmissão
Saliva
Pelo Ar
Gotículas Transmitidas Pelo Ar
Gotículas Transmitidas Pelo Ar
Via Fecal-Oral
Gotículas Transmitidas Pelo Ar
Contato Social

Ro
6−7
12 − 18
4−7
12 − 17
5−7
6−7
5−7

Cobertura Vacinal
85%
83 − 94%
75 − 86%
92 − 94%
80 − 86%
80 − 85%
83 − 85%

Combate a Epidemia no Brasil

O conceito de vigilância epidemiológica no Brasil passou por várias alterações até
que em 1990 a lei 8.080 que institui o Sistema Único de Saúde (SUS), que manteve o Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) instituído na lei 6.259 de 1975, oficializou o
conceito de vigilância epidemiológico como sendo “um conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Fugiria ao escopo desta dissertação
detalhar como funciona o SNVE, mas é importante mostrar alguns aspectos, pois assim
estaremos mais próximo de visualizar como a física pode contribuir nesse contexto.
No sentido de auxiliar no conhecimento, na detecção ou prevenção do agravo o SNVE
criou o guia de Vigilância Epidemiológica que procura assegurar a padronização de procedimentos em todo o país. Isto é feito através da orientação dos profissionais de saúde por
meio de informações sistematizadas sobre as ações de investigação epidemiológica e medidas
de prevenção e controle das doenças transmissíveis. Para que se tenha noção do número
de infecções vigiadas, acompanhe a seguir a lista de doenças controladas pelas agências
de saúde por uso do guia de Vigilância Epidemiológica [23]: Aids, Antraz ou carbúnculo,
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Botulismo, Cólera, Coqueluche, Dengue, Difteria, Doença de Chagas, Esquistossomose mansônica, Febre amarela, Febre do Nilo Ocidental, febre maculosa brasileira, Febre purpúrica
brasileira, Febre tifóide, Hanseníase, Hantaviroses, Hepatites virais, Influenza (gripe), Leishmaniose tegumentar americana, Leishmaniose visceral, Leptospirose, Malária, Meningites,
Parotidite infecciosa, Peste, Poliomielite, Raiva, Rubéola, Sarampo, Sífilis congênita, Síndrome da rubéola congênita, Tétano neonatal, Tracoma, Tuberculose, Varicela/Herpes zoster
e, por fim, a Varíola, num total de 37 doenças.
Para cada uma destas doenças o guia trás informações que auxiliam o agente de
saúde no combate a epidemia. As informações trazidas são do tipo qual o agente etiológico,
qual seu reservatório, o modo de transmissão, quem são os suscetíveis e imunes. O guia
trás ainda aspectos clínicos e laboratoriais visando, principalmente, o tratamento. Além do
mais, o guia informa os aspectos epidemiológicos do agravo e instrui em como proceder na
vigilância da epidemia, notificando os órgãos competentes, coletando dados, determinando
fontes de infecção, bem como aborda vários outros aspectos importantes no trato de uma
epidemia, ou o que é melhor, na prevenção da infecção.
Outro objetivo importante no combate a epidemia é identificar as características do
comportamento epidêmico. Se o aumento do agravo foi brusco ou gradual, se foi temporário,
tudo isto os classifica e, consequentemente, a abordagem é diferente. É importante também
saber o nível endêmico do agravo e, para isto, o governo brasileiro utiliza métodos, estabelecidos na área de epidemiologia, para decretar se determinado surto é epidêmico ou não. Uma
destas técnicas de indicador epidêmico é o da curva normal. O método [23] consiste em:
• calcular a incidência média mensal referente a anos anteriores ao que se quer analisar,
abrangendo um intervalo de tempo, em geral 10 anos, que apresentam comportamento
regular, ou cuja incidência é semelhante, entre si, não apresentando grandes flutuações;
• calcular, ano a ano, o desvio padrão mensal para levarmos em conta a dispersão dos
valores observados em relação à incidência média obtida;
• com esses valores, incidências médias mensais e respectivos desvios padrão, vamos estabelecer um intervalo de variação que será considerada normal.
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Quando for utilizado a distribuição normal, têm-se que 95% das ocorrências se encontram entre a média mensal, com 1, 96% de desvios-padrão. Estes são os limites endêmicos.
Acompanhemos o exemplo: a figura 1.5, mostra o diagrama de controle e a incidência de
doença meningocócica na grande São Paulo, para o ano de 1989. A média e o desvio padrão
foram calculados entre os anos de 1977 a 1986. Podemos notar que no ano de 1989 a incidência
foi epidêmica, ou seja, ultrapassou os limites da variação normal.

Figura 1.5: Doença meningocócica, diagrama de controle 1977 − 1986 e incidência de 1989. Grande
São Paulo [23].

A investigação epidemiológica se confunde um pouco com a pesquisa epidemiológica,
mas na investigação não há, com frequência, uma hipótese clara e quando o problema é agudo,
por mais que ela possua algumas características próprias da pesquisa estas são abandonadas
perante a necessidade de respostas rápidas. Isto, para que as medidas de proteção, que são
as respostas dadas aos dados coletados pela investigação epidemiológica, sejam imediatas.
No Brasil, tem-se utilizado com frequência a técnica de eleger unidades de saúde
sentinelas, que na grande maioria são os hospitais que internam doenças infecciosas e parasitárias, que informam diariamente aos órgãos de vigilância os seus internamentos e atendimentos ambulatoriais. Desse modo, detecta-se com rapidez as doenças que necessitam de
atenção hospitalar e estão sob vigilância epidemiológica.
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A partir do processamento dos dados, deverá ser realizada a análise criteriosa destes,
em maior ou menor complexidade, dependendo dos dados disponíveis e da formação profissional da equipe, transformando-os em informação capaz de orientar a adoção das medidas
de controle. Quanto mais oportuna for a análise, mais eficiente será o sistema de vigilância.

1.4

Contextualização do Trabalho

Epidemiologia é uma ciência que estuda quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde/doença, e seus fatores condicionantes e determinantes, nas populações humanas [27]. Alguns autores também incluem na definição que a epidemiologia permite ainda
a avaliação da eficácia das intervenções realizadas no âmbito da saúde pública. Seu estudo
é guiado principalmente pelas questões: quais pessoas foram atingidas pelo dano? Em que
local elas foram atingidas pelo dano? E em que época elas foram atingidas pelo dano? A
epidemiologia dedica também atenção à questão econômica e, neste campo, se defronta com
o dilema: o quanto do dinheiro investido em mapear uma epidemia, ou até mesmo identificar
o caso-índice, poderia ser usado para tratar os doentes? Até a vacinação, que em alguns
casos o uso é indispensável, também levanta questões do tipo: o quanto da população deve
ser vacinada?
A modelagem vem justamente para auxiliar os tomadores de decisão a fazer, da
melhor forma possível, estas abordagens. E dentro deste campo, que modelos matemáticos
tentam reproduzir processo epidêmico, tem-se varias contribuições. Como exemplo podemos
citar Degallier et al. [28], que calcula o número básico de reprodução Ro da dengue. E
com este Ro conclui que tanto os casos autóctones como os importados são importantes
para modelar a dinâmica epidêmica. Forster e Gilligam 2007 [29] propõem um modelo que
auxilia no desenvolvimento de estratégias de detecção e controle de infectado, que aponta na
redução ou erradicação do agente infeccioso, minimizando os custos. Ou seja, a modelagem
e a epidemiologia estão lado a lado no combate as epidemias.
O método de Monte Carlo e a Dinâmica Molecular são os principais métodos usados
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na física, e reconhecidos como importantes ferramentas usadas no meio científico [30]. O
método Monte Carlo foi desenvolvido por John Von Newmann, Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, Nicholas Metropolis, Arianna Rosenbluth, Marshall Rosenbluth, Augusta Teller
e Edward Teller, entre outros, levando à construção da bomba atômica no final da segunda
guerra mundial. Este trabalho envolveu uma simulação direta dos problemas probabilísticos
(estocásticos) envolvidos com a difusão aleatória de nêutron em material radioativo. Em
1949, Metropolis e Ulam publicaram o artigo intitulado The Monte Carlo Method [30, 31] e
esse ano de 1949 passou a ser lembrado como o ano do nascimento desse método.
Em Física Estatística, o método Monte Carlo tem servido como uma técnica padrão
para tratar problemas de muitos corpos, particularmente quando se trata do estudo de transições de fase e fenômenos críticos. A idéia básica por trás da simulação de Monte Carlo é
a aleatoriedade da flutuação do sistema, de estado para estado no decorrer do experimento.
Um conjunto de taxas serão responsáveis pela transição de um estado para outro. Assim,
para este estado simulado, estimamos as quantidades observáveis de interesse. A grande vantagem desta técnica é que precisamos apenas de uma pequena amostra de estados do sistema
para estimar as grandezas físicas desejadas. A principal desvantagem da técnica está nos
erros intríssecos ao método devido a aleatoriedade, que para serem amenizados requer um
número maior de amostras, o que implica tempo maior de programação.
Ainda neste intuito de fazer a contextualização da física à epidemiologia mostramos
na subseção seguinte um dos modelos mais simples, porém importante que trata de propagação epidêmica - o Processo de Contato. Uma das grandes importâncias, apontadas por
Martins [32], está no fato de apresentar uma transição de fase para o caso unidimensional
com interação de curto alcance, algo não observado em modelos de equilíbrio.

1.4.1

Processo de Contato

Um exemplo didático do uso da modelagem na física é o Processo de Contato (PC),
introduzido por Harris [33], o PC parece ser o modelo mais simples que exibe um comportamento crítico não trivial, mesmo em uma dimensão. No processo de contato, partículas são
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criadas de forma catalítica e destruídas espontaneamente.
O processo de contato pode ser visto como um modelo para a propagação de uma
epidemia simples. O modelo é definido numa rede formada por sítios, sendo que cada sítio
pode estar infectado (ηi = 1) ou sadio (ηi = 0). A cada passo de tempo é selecionado, de
forma aleatória um sítio na rede. Dependendo do estado do sítio na rede e do números dos
vizinhos que estão ativos, um novo valor ηi (t + 1) = 0, 1 é atribuído ao sítio de acordo com
uma determinada taxa de infecção. A taxa de infecção é tanto maior quanto maior for o
número de infectados vizinhos ao indivíduo sadio, a figura 1.6 ilustra este processo.
100%

t
50%

t+1
λ

t+2
λ

t+3

t+n

Figura 1.6: Rede unidimensional de comprimento L = N . Visita um sítio aleatoriamente de cada
vez: se ambos os vizinhos estiverem contaminados, contamina o sítio sorteado; se apenas um dos
vizinhos estiver contaminado a chance de contaminação é de 50%; se o sítio estiver contaminado
existe uma probabilidade λ de cura. Figura adaptada de [34].
Além do processo de infecção, há também um processo que se refere à recuperação
dos infectados. Esses se tornam sadios com uma taxa de cura λ. Entretanto, a recuperação
não proporciona imunidade aos indivíduos. É um processo dinâmico em que indivíduos são
infectados e se recuperam continuamente. Entretanto, na sua evolução temporal, o sistema
pode atingir um estado no qual todos os indivíduos ficam sadios. Nesse caso a epidemia não
tem mais meios para se propagar e este estado será um estado estacionário, dito absorvente.
O sistema pode também evoluir para o estado estacionário ativo, onde a epidemia nunca cessa
completamente, mas também não contamina a totalidade dos indivíduos, pois eles sempre
podem se recuperar espontaneamente.
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Começamos este capítulo tratando do mortal impacto que as epidemias da peste negra, gripe espanhola e a Aids exercem sobre uma população. Apresentamos alguns conceitos
epidemiológicos que podem ajudar numa melhor conexão entre a física e a epidemiologia. Em
seguida fizemos um rápido estudo do guia de vigilância epidemiológica livro publicado pelo
corpo técnico do ministério da saúde, que tenta unificar as informações passadas aos agentes
de saúde. E ao fim fizemos a ligação com a física, mostrando que a epidemiologia matemática
é o carro chefe neste elo. Assim, passamos algumas noções sobre o modus operandi da física
nesta área.

Capı́tulo

2

Conceitos básicos
Neste capítulo, apresentamos os conceitos fundamentais que auxiliarão numa melhor
compreensão de nosso trabalho, além de serem indispensáveis na análise dos dados extraídos
do nosso modelo.
Como o tema central desta dissertação é a difusão epidêmica e por este ser um
modelo fora do equilíbrio, principalmente por apresentar uma fonte de “partículas”, ou melhor
fonte de indivíduos infectados, isto implica que o sistema exibirá transições de fase típica de
sistemas fora do equilíbrio, daí o motivo de abordarmos as transições de fase neste capítulo.
Por conseguinte revisamos também o tema expoentes críticos (com suas respectivas relações
de escala) e os associamos ao conceito de classe de universalidade, tema indispensável para
enquadrarmos nosso modelo. E ao tratar de classe de universalidade, exemplificamos com a
Classe de Universalidade Percolação Direcionada devido em certas circunstâncias os processos
epidêmicos serem associados a esta classe.
Numa outra vertente abordamos sucintamente os sistemas dinâmicos, classificandoos em sistemas determinísticos e sistemas estocásticos. É dentro desta dinâmica estocástica
que está inserido nosso modelo e é producente olharmos nosso modelo por esta ótica. Resumindo, estas duas abordagens trazidas neste capítulo servirão, por um lado, para analisarmos
os resultados simulacionais e, por outro, para abstrairmos conceitualmente o modelo.
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Transição de Fase

Na natureza, alguns dos sistemas são bem conhecidos por mudarem de fase quando
variamos continuamente os valores dos seus parâmetros externos, tais como: a temperatura, a
pressão, ou o campo magnético. Tal mudança define uma transição de fase que se caracteriza
por uma mudança no comportamento das propriedades físicas da substância. Na sequência,
para apresentar alguns conceitos, exemplificamos com a transição de fase da água.
Matematicamente, as linhas de coexistência de fases denotam descontinuidades do
funcional de estado (equações de estado), ou seja, ao cruzá-las certas propriedades físicas do
sistema em questão, calor específico ou densidade, por exemplo, sofrem abrupta mudança,
ver figura 2.1, caracterizando uma transição de fase dita de primeira ordem. Nas regiões
críticas, marcadas pela presença de pontos críticos, que veremos em seguida, apresentam a
fenomenologia de mais acentuada sutileza, veja figura 2.1. Isto porque em tais regiões a
distinção entre fases vizinhas é suavizada, desaparecendo por fim quando o ponto crítico é
alcançado [35, 36].

Figura 2.1: Isotermas de um fluido num gráfico, pressão versos volume, para T < Tc as isotermas
apresentam descontinuidade, observe que há uma coexistência de fases. Já em T = Tc a isoterma é
contínua tocando um ponto (Tc ) da curva de coexistência. Figura obtida de [37].

O ponto crítico é a temperatura mais alta a que o líquido e o gás (de uma substância
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pura) podem coexistir e corresponde a uma temperatura diferente para cada substância.
Imagine que aquecemos um recipiente fechado, com aproximadamente um terço de água e
sem ar. A água líquida expande à medida que aquece, mas alguma evapora para o espaço
ocupado pelo vapor, acima do líquido. A densidade do líquido diminui e a do vapor aumenta
até que, à temperatura crítica, as densidades do líquido e do gás se tornam iguais, opalescência
crítica. Neste ponto, o líquido e o gás são indistinguíveis nos seguintes aspectos: a superfície
(menisco) que os separa desaparece e o calor latente, necessário para substância mudar de
fase, anula-se, vide figura 2.2.

Figura 2.2: Transição de fase na água, à medida que aumenta a temperatura o menisco vai sumindo,
este fenômeno é conhecido como opalescência crítica. Figura obtida de [38].

No ponto crítico, o comportamento do sistema é determinado pelas flutuações e
requer, por isso mesmo, uma descrição microscópica. Foi somente nos anos 60 e 70 do século
XX [39], devido a técnica para realizar experiências na vizinhança do ponto crítico, que
ocorreram avanços fundamentais baseados na Física Estatística. Estes avanços permitiram
a nossa compreensão das transições de fase, dos fenômenos críticos e deram origem a dois
novos conceitos: universalidade e invariância de escala [40].
A ordem de uma transição é a ordem mais baixa da derivada da energia livre que apresenta descontinuidade; tomando como exemplo o magnetismo, uma transição de primeira
ordem é caracterizada por descontinuidade da magnetização (m), eixo y na figura 2.3 da
direita. Enquanto para uma transição de segunda ordem a magnetização vai à zero continuamente, lado esquerdo da figura 2.3, quando a temperatura (T) se aproxima da temperatura
crítica por valores inferiores.
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Figura 2.3: Tipos de transições de fase: (a) transição descontínua ou de primeira ordem; (b)
transição contínua ou de segunda ordem. No gráfico, m é a magnetização e T a temperatura

No caso de transições descontínuas têm-se coexistência de duas fases distintas (ordenada e desordenada) no ponto de transição. Já nas transições contínuas, a fase ordenada se
transforma continuamente na fase desordenada quando T tende para a temperatura crítica
Tc . Nessa temperatura crítica a fase ordenada se torna indistinguível daquela desordenada
porque as flutuações do parâmetro de ordem ocorrem em todas as escalas de distância (comprimento de correlação infinito) quando o sistema se aproxima do ponto crítico. Já em uma
transição de primeira ordem, as flutuações têm um alcance finito (comprimento de correlação
finito) [41].
As transições de fase de segunda ordem quebram simetria espontaneamente, e a
simetria do sistema no estado ordenado (abaixo do ponto crítico) é menor que a simetria do
estado desordenado. Para descrever tal fenômeno, Landau introduziu uma nova entidade o parâmetro de ordem. Este parâmetro é igual a zero acima do ponto crítico, e assume um
valor finito abaixo do ponto crítico para alguns casos, como na magnetização. O conceito
de parâmetro de ordem permitiu a Landau escrever a energia livre de qualquer sistema
nas proximidades do ponto crítico sob a forma de uma expansão em série de potência do
parâmetro de ordem [35].
Outra analise importante a ser feita sobre as transições de fase é a de que o comportamento crítico da matéria é observado não somente nos sistemas em equilíbrio termodinâmico,
mas também em sistemas fora do equilíbrio termodinâmico.
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Um processo reversível está sempre próximo do equilíbrio termodinâmico com as vizinhanças e no interior do próprio sistema [42]. Qualquer mudança de estado que ocorra pode
ser invertida se produzindo variações infinitesimais nas condições do sistema. Um processo
reversível é, portanto, um processo de equilíbrio, no qual o sistema está sempre em equilíbrio
termodinâmico. Obviamente se um sistema está realmente em equilíbrio termodinâmico, não
pode ocorrer nenhuma mudança no estado do sistema. O calor não poderia fluir nem para
dentro nem para fora de um sistema que tivesse uma temperatura rigorosamente constante
em todos os seus pontos e um sistema que estivesse realmente em equilíbrio mecânico não
poderia realizar nenhum trabalho sobre suas vizinhanças. Uma transformação reversível é
uma idealização que não pode ser realizada com precisão no mundo real. Porém, fazendo o
gradiente de pressão e o gradiente de temperatura muito pequenos, podemos manter o sistema
muito próximo do seu estado de equilíbrio e o processo pode se tornar aproximadamente
reversível. Esta é a razão pela qual chamamos um processo reversível de processo de quaseequilíbrio [42].
Em contraste, o fluxo de calor com diferença de temperatura finita, como na expansão livre de um gás e na conversão de trabalho em calor pelo atrito são todos processos
irreversíveis; nenhuma pequena variação seria capaz de fazer estes sistemas sofrerem um processo inverso. Todos eles são também processos de não-equilíbrio, nos quais o sistema não
está em equilíbrio termodinâmico em nenhuma etapa do processo, e somente atinge o quase
equilíbrio no final do processo. A seguir abordaremos com mais detalhes as transições de fase
fora do equilíbrio.

2.1.1

Transições de Fase Fora do Equilíbrio

Nos sistemas fora do equilíbrio termodinâmico não podemos definir uma energia livre
e nem sequer uma função hamiltoniana é possível de ser construída para estes. Apesar disso,
os conceitos de fases e transições entre estas, emergem de forma fenomenológica, mas não
apenas como analogia aos casos de equilíbrio. Um dos exemplos de como é possível falar de
transições de fases no regime fora do equilíbrio é o modelo do processo de contato [43, 44].
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Neste modelo, os estados estacionários, absorvente e ativo, podem ser vistos como
fases, uma vez que caracterizam um arranjo bem determinado dos constituintes microscópicos
do sistema, como ocorre com os momentos magnéticos do ferromagneto (ordem e desordem).
Além disso, outras associações são diretamente plausíveis, como a identificação da densidade
de sítios ativos (indivíduos infectados) com o parâmetro de ordem, e a taxa de infecção com
o parâmetro de controle. Observe que esta associação preenche completamente os requisitos
necessários para se tratar como uma transição de fase.
Assim como nos sistemas de equilíbrio termodinâmico, o processo de contato também
exibe características similares a ordem-desordem presente nos sistemas magnéticos. Claro que
um sistema muito longe do equilíbrio termodinâmico não permite que se defina quantidades
como energia ou entropia, mas uma competição entre ordem e desordem também aparece no
processo de contato. Se imaginarmos que no estado vácuo, onde todos os indivíduos estão
saudáveis (que é o estado absorvente para este modelo), representa um ordenamento, então
a desordem estaria relacionada ao estado ativo, onde podem coexistir indivíduos doentes e
saudáveis, como ocorreria na fase desordenada dos ferromagnetos. A dinâmica do modelo,
por outro lado, provoca o embate das transições que tendem a levar o sistema para um lado
ou outro, de maneira que mesmo sem podermos associar qualquer grandeza termodinâmica
para o processo de contato, o mecanismo de competição ordem-desordem proveniente da
interação de muitos corpos, continua presente e provoca a transição [45, 46].
Alguns sistemas fora do equilíbrio podem, durante sua evolução, ficar aprisionados
indefinidamente em uma configuração, chamada configuração absorvente. Na modelagem
estocástica, fundada na aleatoriedade, um estado absorvente é aquele que pode ser atingido
a partir de outros estados, mas as transições a partir dele para outros estados são proibidas.
Como exemplo, imagine um modelo em que indivíduos sadios são contaminados por indivíduos doentes, com certa probabilidade, e que esses indivíduos doentes podem ser curados
também com certa probabilidade. Se em um dado momento, devido à aleatoriedade, todos
os indivíduos estiverem curados não terá mais como haver contaminação, já que não há mais
doentes para tal. Quando o sistema atinge este estado dizemos que ele entrou no estado
absorvente.
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Em geral, sistemas sujeitos a uma fonte de energia ou partículas situam-se fora do
equilíbrio. Mas, uma maneira de determinar se um sistema está em equilíbrio ou fora do equilíbrio é através da condição de balanceamento detalhado [47]. A condição de balanceamento
detalhado é estudada dentro de processos estocásticos e dada pela equação 2.1.

Pn (t)Wn→m = Pm (t)Wm→n ,

(2.1)

sendo Pn (t) a probabilidade do sistema se encontrar no microestado n no tempo t, enquanto
que Wn→m é a taxa de transição do microestado n para o m. E no segundo membro da
igualdade temos Pm (t) como sendo a probabilidade do sistema se encontrar no microestado
m no tempo t, enquanto que Wm→n é a taxa de transição do microestado m para o n.
Portanto, se a igualdade é obedecida, ou seja, a probabilidade de sair do microestado
n para o microestado m é igual a probabilidade de sair do microestado m para o microestado
n, portanto reversível, dizemos que o sistema está em equilíbrio. E se a igualdade não for
satisfeita, ou seja, o sistema sendo irreversível, dizemos que o sistema se encontra fora do
equilíbrio.

2.1.2

Comportamento Microscópico nas Transições de Fase

Variáveis físicas como a magnetização, o calor específico e a susceptibilidade magnética são propriedades macroscópicas da matéria e fazem parte da descrição termodinâmica
de um sistema. No entanto, para entender melhor o comportamento de um sistema próximo a uma transição de fase, é indispensável entender o que acontece no sistema em escala
microscópica.
O modelo microscópico mais simples que descreve a transição de fase em um ferromagneto é o conhecido modelo de ising [48], cujo hamiltoniano é definido como

H = −J

X
hi,ji

σi σj ,

(2.2)
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sendo J a constante de troca, σi = 1 uma variável de spin que representa o momento magnético em cada sítio, e hi, ji indica que a soma deve ser feita apenas sobre sítios i e j que são
primeiros vizinhos. Neste caso é útil definirmos uma função de correlação estática,

Γ(r) = hσi σj i − hσi i hσj i ,

(2.3)

com r = |~ri − ~rj |, ou seja, a distância entre os spins.
Esta função revela como o parâmetro de ordem local em uma posição está correlacionado com aquele a uma distância r do primeiro. Assim, quando r → ∞, a função
correlação decai a zero. Para valores longe do ponto crítico, este decaimento se dá exponencialmente, da forma

Γ(r) ∝ e−r/ξ ,

(2.4)

onde ξ define o comprimento de correlação do sistema. Para temperaturas próximas da
temperatura crítica o sistema desenvolve correlações de longo alcance, com ξ → ∞ e, nessas
condições, a função de correlação decai da forma

Γ(r) ∝

1
rd−2−ξ

,

(2.5)

ou seja, apresenta um decaimento tipo lei de potência, sendo d a dimensão do sistema e ξ o
expoente crítico associado à função de correlação.
Em outras palavras, fora da criticalidade, um sistema físico de muitos corpos apresenta correlações entre seus elementos, que decaem rapidamente com a distância, limitadas
por um comprimento característico de correlação. Na criticalidade, as correlações decaem de
forma muito mais lenta e sem nenhum comprimento característico.
A divergência do comprimento de correlação é a fonte primária de todos os fenômenos
associados à criticalidade. De modo similar, o comprimento de correlação ξ diverge com
ξ ≈

T −Tc
Tc

−ν

tendo T → Tc , sendo ν outro expoente universal. O ponto crítico em si é

caracterizado pela inexistência de uma escala de comprimento (ξ → ∞) macroscópica de
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forma que o sistema é invariante sob qualquer transformação de escala [40].
Nas transições de fase de não-equilíbrio para estados absorventes ocorre algo bem
parecido. Entretanto, como sistemas fora do equilíbrio envolvem necessariamente o tempo,
existem agora dois comprimentos de correlação diferentes, o comprimento de correlação espacial ξ⊥ e o comprimento de correlação temporal ξ|| com os respectivos expoentes associados
ν⊥ e ν|| . A razão entre esses expoentes, z = ν⊥ /ν|| é chamada de expoente dinâmico por
relacionar a escala espacial e temporal na criticalidade. Na seção seguinte, esclareceremos
melhor o que vem a ser o ponto crítico e os expoentes críticos. Mas como dissemos no início
da presente seção a idéia aqui é mostrar que o estudo do comportamento microscópico é indispensável para absorvermos o conceito de transição de fase. E isto fica claro ao constatarmos
que as principais informações sobre a transição de fase é retirada dessa região crítica.
E para encerrar esta seção que trata de transição de fase reproduzimos o que é dito
em [49] para elevar este conceito:
“A idéia de transições de fase foi uma das mais frutíferas a ser exportada da física
para outras áreas; está sendo utilizada na teoria de populações biológicas, em inteligência artificial e em teoria da computação. (Também em áreas mais familiares para os físicos: processos
relativos ao funcionamento do laser, processos nucleares, e em hidrodinâmica) Portanto, seria útil haver uma definição de “transição de fase” que não fosse baseada na termodinâmica.
Para a presente discussão, uma definição adequada, não muito formal, seria: uma transição
de fase é uma mudança abrupta, singular, das propriedades macroscópicas de um sistema de
muitas unidades, como função dos parâmetros de controle”.

2.2

Expoentes Críticos

Não é possível falar de expoentes críticos sem falar antes do ponto crítico, porque
é justamente na região infinitesimalmente próxima ao ponto crítico onde calculamos estes
expoentes. Assim, dizemos de forma não muito formal, que o ponto crítico é o ponto de
transição de uma fase mais ordenada para outra menos ordenada. Agora, para abstrair-
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mos melhor a noção de expoente crítico façamos a seguinte álgebra. Dado o parâmetro de
expansão

=

T − Tc
,
Tc

(2.6)

que é uma variável adimensional que mede o desvio da temperatura em relação à temperatura
crítica. Nas proximidades do ponto crítico todas as funções termodinâmicas podem ser
escritas na forma

f () = Aλ (1 + Bx + ...),

(2.7)

sendo A, B, λ e x constantes, com x > 0. O expoente λ é definido como

λ = lim→0

ln(f ())
,
ln()

(2.8)

e é conhecido como o expoente crítico de f (). Ou seja, a cada grandeza física teremos um
expoente crítico associado.
Para exemplificar vejamos a seguir o que ocorre com a água. Na figura 2.4 há um
patamar, para T < Tc , indicando a coexistência, a uma dada pressão, de uma fase líquida
(com volume específico vL ) e uma fase gasosa (com volume específico vG ).
Observe que ao definirmos o parâmetro de ordem, como a diferença de densidades
(ou volume) entre a fase líquida e a gasosa da água (vG −vL ), simplificamos consideravelmente
a caracterização da transição. Haja vista que este parâmetro assume valores bem definidos,
não nulo em uma das fases (T < Tc ) e nulo em outra (T > Tc ). Sendo seu modo de variação
um determinante na ordem da transição (isto é, variação contínua - transição de segunda
ordem. Ou descontínua - transição de primeira ordem) [36].
À medida que a temperatura T aumenta, a diferença ψ = vG − vL diminui anulandose finalmente no ponto crítico. Acima da temperatura crítica, a pressão é uma função bem
comportada do volume específico. Agora já podemos introduzir um expoente crítico para
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Figura 2.4: Isotermas de um fluido na vizinhança do ponto crítico, adaptado de [50].
caracterizar o comportamento assintótico de ψ quando T → Tc ,

ψ≈B

T − Tc
Tc

β
,

(2.9)

onde o pré-fator B e a temperatura crítica Tc não têm nenhum carater universal, mas o
expoente β é, aproximadamente, 1/3 para quaisquer fluido. A figura 2.5 representa os dados
analisados por Guggenheim em 1945 para n/nc (sendo nc a densidade no ponto crítico) contra
T /Tc ao longo da curva de coexistência de oito fluidos diferentes.
Dado este exemplo detalhado do que vem a ser um expoente crítico, além de termos
uma noção de como se dar sua construção, estamos mais bem preparados para apresentar,
de forma sucinta, alguns outros expoentes, alguns deles de importante interesse para este
trabalho.
Como já vimos o expoente crítico nos auxilia a caracterizar o comportamento assintótico das grandezas físicas quando T → Tc . Veja alguns exemplos, de expoentes críticos,
para o magnetismo [51]:
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Figura 2.5: Temperatura reduzida versos densidade reduzida, na região de coexistência gás-líquido
para oito substâncias diferentes ajustado por um polinômio cúbico, obtida de [51].

• Parâmetro de ordem (magnetização): m ≈ ||β , ou seja, o expoente β caracteriza o
comportamento assintótico da magnetização;
• Capacidade térmica: C ≈ ||−α ;
• Susceptibilidade: χ ≈ ||−γ .
Podemos definir ainda outros expoentes críticos. O comprimento de correlação espacial, ξ, se comporta como

ξ ≈ ||−ν ,

(2.10)

enquanto o tempo de relaxação, τ , se comporta como

τ ≈ ξz .

(2.11)

Ainda no ponto crítico o parâmetro de ordem (a magnetização, m) decai de forma
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algébrica conforme

m ≈ tζ .

(2.12)

Os expoentes críticos definidos acima não são todos independentes, mas estão relacionados entre si por diversas relações, conhecidas como relações de escala. E estas relações
estão todas fundadas dentro de uma teoria chamada teoria de escala [40, 51, 52], os próprios
expoentes críticos são originários desta teoria. Uma grande descoberta foi a de perceberem
que estas relações de escala eram válidas não só para sistemas em equilíbrio, mas fora do equilíbrio também. Não faremos aqui um estudo amplo sobre esta teoria, que pode ser encontrado
em [35, 51], mas para perceber como estes expoentes são frutos desta teoria fazemos a construção de um destes expoentes, em seguida. A idéia por trás da teoria de escala é a hipótese
de que as propriedades assintóticas do sistema próximo ao ponto crítico são invariante sob
transformações [47], do tipo

∆ → a∆;

(2.13)

r → a−ν⊥ r;

(2.14)

t → a−ν|| t;

(2.15)

ρ → aβ ρ;

(2.16)

0

P → aβ P.

(2.17)

sendo a > 0 um fator de escala. A invariância por escala restringe fortemente a
forma das funções governando o comportamento crítico, como veremos a seguir.
Vejamos, por exemplo, o que acontece com a probabilidade de sobrevivência, Ps ,
exatamente no ponto crítico. A invariância por escala neste caso exige que

0

Ps (t) = aβ Ps (a−ν|| t).

(2.18)
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Se escolhermos um valor de a tal que ta−ν|| = 1, obtemos que Ps (t) = t−β

0

/ν||

Ps (1).

0

Desta forma, tomando δ = β/ν|| = β /ν|| , temos que no ponto crítico

Ps (t) ∝ t−δ .

(2.19)

No caso de não estarmos sobre o ponto crítico, mas próximo a ele, temos

0

Ps = Ps (∆, t) = aβ Ps (a∆, a−ν|| t).

(2.20)

Novamente, fazendo a = t(1/ν|| ) , concluímos que, próximo ao ponto crítico, Ps escala
como

Ps (∆, t) = t−β

0

/ν||

Ps (∆t1/ν|| , 1).

(2.21)

A expressão acima pode ser escrita como

Ps (∆, t) ∼
= t−δ Φ(∆t1/ν|| ),

(2.22)

sendo Φ uma função de escala, que depende apenas do argumento ∆t1/ν|| . Observe que ela
se reduz a forma Ps (t) ∝ t−δ quando ∆ → 0. Ou seja, a equação (2.18) é válida também
infinitesimalmente (∆ = 0) próxima do ponto crítico.
Agora, a construção que fazemos a seguir, apesar de parecer repetitiva, é no intuito
de contextualizar melhor este tema, expoentes críticos, ao nosso trabalho.
Muitas vezes estamos interessados na determinação dos expoentes críticos estáticos,
como o expoente β que descreve a dependência do parâmetro de ordem nas proximidades do
ponto crítico pc ,

ρ ≈ (pc − p)β .

(2.23)

Na emergência do ponto crítico, as divergências de determinadas grandezas estão

Capítulo 2. Conceitos básicos

37

associadas a divergência do comprimento de correlação ξ, que obedece o seguinte comportamento

ξ ≈ (pc − p)−ν⊥ ,

(2.24)

sendo ν⊥ o expoente crítico associado a este comprimento de correlação. A existência de um
estado estacionário ativo para valores pequenos do parâmetro de controle, p, ocorre somente
no limite termodinâmico, pois no caso de sistemas finitos, o único estado estacionário é o
estado absorvente. Entretanto, no caso de sistemas finitos, um estado ativo pode sobreviver
durante um longo intervalo de tempo. Essas configurações são denominadas estados quaseestacionários. O procedimento adotado para determinação do ponto crítico e seus expoentes
consiste em estudar sistemas finitos e tomar extrapolações apropriadas para o limite termodinâmico. O tratamento adequado para isto é desenvolvido pela teoria de tamanho finito,
também conhecida como teoria de escala para sistemas finitos [53].
Observe que no caso de sistemas finitos, quando nos aproximamos do ponto crítico,
o comprimento de correlação não diverge, mas se torna proporcional ao tamanho do sistema
L. Esta consideração é o ponto de partida para a construção de uma teoria de escala para
tamanhos finitos. Utilizando a equação 2.24 para um sistema finito, ou seja, ξ ≈ L, de modo
que ∆ ≡ pc − p ≈ L−1/ν⊥ obtemo a equação 2.25. Utilizando esta relação podemos expressar
a dependência do parâmetro de ordem com o tamanho do sistema L no ponto crítico pc por

ρ ≈ L−β/ν⊥ .

(2.25)

Esta relação é de suma importância, para nosso trabalho, na obtenção deste expoente
β/ν⊥ , pois se adéqua perfeitamente ao nosso modelo.
É importante salientar que um dado conjunto de expoente críticos pode formar a
chamada classe de universalidade [35, 44]. Mas a essência da classe de universalidade está
no fato de que sistemas de natureza distinta podem apresentar valores para os expoentes
críticos que são semelhantes entre si. E que a existência da universalidade nos permite fazer
previsões a respeito do comportamento crítico de sistemas físicos ou químicos difíceis de
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serem modelados, através do estudo da criticalidade em sistemas de natureza completamente
diferente, muito mais simples, porém com algumas propriedades básicas em comum. As
classes de universalidades podem ser caracterizadas em termos de seus expoentes críticos e
funções de escala. Assim, é indispensável fazer uma estimativa precisa dos expoentes críticos.
Para firmarmos melhor a noção de Classe de Universalidade, abordamos com mais detalhes
na seção seguinte, exemplificando com a classe de Percolação Direcionada (PD).

2.3

Percolação Direcionada e Classe de Universalidade

A percolação direcionada (PD), introduzida por Broadbent e Hammersley em 1957,
é uma percolação anisotrópica com uma direção preferencial [44]. PD é a percolação com
um sentido especial ao longo do qual a atividade só pode propagar de uma maneira, mas
não de outra. Como exemplo podemos pensar num meio poroso sob a ação de uma força
gravitacional que obriga o invasor a se espalhar sempre na direção do campo de força.
Podemos entender melhor a construção do modelo de percolação acompanhando a
figura 2.6. Imagine que uma rede imita os poros em uma rocha por onde passa um certo fluido,
as setas que conectam dois sítios indica que o fluido pode escoar entre eles, já a linha ligando
os dois sítios implica não fluidez entre eles, ambas possibilidades são resultados de certas
probabilidades. Quando existe um conjunto de sítios, também chamado ilha, conectados um
ao outro, ligando uma extremidade da rede a outra, dizemos então que houve percolação, ou
seja, o líquido “pode atravessar” de uma face a outra da rede.
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Aberto com probabilidade p
Fechado com probabilidade (1‐p)
Sítio infiltrado
j
de sítio ((ilha))
{ } Conjunto

Figura 2.6: Aberto significa que permite a passagem do líquido, fechado não permite. Existe um
conjunto especial de sítios, uma ilha, ligando a face inferior à face superior da rede. Alguns outros
sítios, apesar de ligados entre si, não estão ligados a ilha, conjunto maior, por isto, neste caso, as
bolinhas não são preenchidas. Figura modificada de [54]

.
Variando a conectividade microscópica dos poros, este modelo apresenta uma transição de fase de um estado macroscopicamente permeável (percolante) para um impermeável
(não percolante), ou o contrário. Mas, isto é verdade também para a percolação isotrópica,
onde o fluido não tem uma direção preferencial. Esta similaridade pode ser vista também
na definição do parâmetro de ordem, P∞ , probabilidade de que um sítio aleatoriamente escolhido pertença ao aglomerado infinito. P∞ > 0, o fluido pode se espalhar por distâncias
arbitrárias. P∞ = 0 o fluido cai no estado onde seu alcance é finito detro do meio poroso.
Interpretando a direção preferencial como um grau de liberdade temporal, a percolação direcionada pode ser considerada como um processo estocástico que evolui no tempo.
Ativando um certo sitio no tempo t = 0 a ilha resultante pode ser construída uma após a
outra. Ou seja, o número de sítios ativos N (t) varia com a evolução temporal. Por isto, a
percola direcionada pode ser considerada um processo dinâmico que descreve o espalhamento
de algum agente, tipo a propagação epidêmica [55].
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Embora a percolação dirigida e ordinária possuam características em comum, seu
comportamento crítico tende a ser bastante diferente. No caso isotrópico as correlações de
longo alcance são rotacionalmente invariantes. E devido a direção preferencial na percolação
anisotrópica teremos expoentes críticos diferentes.
Como a PD é um dos primeiros modelos a ser estudado, ele tem a primazia de ser
associado a um específico conjunto de expoentes críticos, ver tabela 2.1, encontrados em
[44]. É exatamente este conjunto de valores, para cada expoente, que forma a classe de
universalidade PD.
Tabela 2.1: Valor dos expoentes críticos para o modelo de percolação direcionada.
Expoentes
β
ν⊥
ν||
z

d=1
0.276486(8)
1.096854(4)
1.733847(6)
1.580745(10)

d=2
0.584(4)
0.734(4)
1.295(6)
1.76(3)

d=3
0.81(1)
0.581(5)
1.105(5)
1.90(1)

A transição entre a fase “seca” (absorvente) e a fase “molhada” (ativa) é caracterizada
pelos expoentes críticos do modelo do PC, o que coloca estes dois problemas na mesma classe
de universalidade. Esta classe recebe o nome de classe PD, pois o modelo de PD é anterior ao
Processo de Contato (PC), por isto, este conjunto de expoentes críticos são batizados classe
PD.
Ou seja, transições de fase em diferentes modelos (PC e PD) oferecem os mesmos
expoentes críticos. Dentre os sistemas com estados absorventes, provavelmente o que melhor representa a classe de universalidade PD seja o processo de contato. Porém, a clássica
constatação da validade desta teoria da universalidade veio com os experimentos que comprovaram que os fluidos e os imãs têm exatamente o mesmo comportamento crítico [35].

2.4

Sistemas Dinâmicos

Sistemas dinâmicos são todos os sistemas que evoluem no tempo, qualquer que seja
a sua natureza, isto é, sistemas físicos, biológicos, químicos, sociais, econômicos, e outros.
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Vamos imaginar que, em cada instante de tempo t = 0, 1, 2, os “dados mais importantes”
daquilo que desejamos estudar sejam escritos na forma de um vetor x(t). Se estes valores,
no instante t + 1 forem dados como uma função dos valores no instante t, então aquilo que
estudamos é um sistema. Assim, um sistema dinâmico é tudo o que pode ser descrito por
uma equação da forma

x(t + 1) = f (x(t), u(t), t, ),

(2.26)

nesta equação, t é o “tempo”, x é chamado de estado, e u de entrada. Classificamos os
sistemas dinâmicos em determinísticos e estocásticos como veremos a seguir.

2.4.1

Dinâmica Determinística e Estocástica

O sistema dinâmico é dito determinístico quando os estados se desenvolvem a partir dos estados anteriores, de acordo com uma determinada lei preestabelecida. Ou seja,
conhecendo-se o estado do sistema em qualquer estágio (ou instante) anterior, é possível
determinar o estado do sistema em um estágio (ou instante) posterior.
Há muitos casos em que o comportamento de um sistema não é determinístico. Ou
seja, os argumentos da função f não são suficientes para determinar o valor do estado x no
instante seguinte, mas apenas para estabelecer probabilidades. Estes sistemas são chamados
de estocásticos. Os modelos estocásticos lidam com probabilidades de transição de estados
e as conclusões são obtidas pela média sobre varias realizações, portanto pressupõe-se a
utilização de geradores de números aleatórios nestes modelos.
Um oportuno exemplo da importância da dinâmica determinística no estudo das
epidemias é o modelo SIR, sigla esta que representa as diferentes fases de uma doença nos
indivíduos de uma população: Suscetíveis, Infectados e Recuperados. Em 1927, W. O. Kermack e A. G. McKendric propuseram um modelo epidemiológico para estudar a disseminação
de uma doença em uma população. O modelo por eles apresentado foi escrito em termos
de equações diferenciais ordinárias e ficou conhecido como modelo SIR [2]. O grupo S, de
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suscetíveis, representa a proporção da população que ainda não foi afetada pela doença, mas
que pode ser infectada no contato com uma pessoa doente. O grupo I, de infectados, corresponde ao grupo de indivíduos doentes, responsáveis pela propagação da doença. O grupo
R, de recuperados, está relacionado aos indivíduos curados e que se tornam temporariamente
ou permanentemente imunes à doença em questão. O modelo consiste de um sistema de três
equações ordinarias não-lineares acopladas:

dS
= −βSI,
dt

(2.27)

dI
= βSI − γI,
dt

(2.28)

dR
= γI,
dt

(2.29)

sendo t o tempo, β a taxa de infecção e γ a taxa de cura. Um resultado destas equações é
o limiar epidemiológico Ro , que governa o tempo de evolução do modelo. Este parâmetro
não tem relação com a população de recuperados R, pois Ro determina o número de pessoas
infectados por contato com um indivíduo previamente infectado. Quando Ro < 1, cada
indivíduo que contrai a doença pode infectar menos que um outro indivíduo antes de morrer
ou recuperar, de modo que a epidemia será fracassada (dI/dt < 0). Quando Ro > 1, cada
indivíduo que adquire a infecção vai infectar mais de um indivíduo, assim a epidemia vai
perdurar.
Este é um exemplo de dinâmica determinística onde o modelo parte de equações diferenciais para descrever a dinâmica da proliferação epidêmica. Mas existem sistemas (físico
ou não) que estão sujeito a complicadas influências que não podem ser inteiramente conhecidas. Estas influências, tipicamente associadas a um grande número de graus de liberdade
envolvidos, impedem predizer com precisão o estado do sistema em cada instante. Assim, o
resultado de uma experiência programada para medir um dado observável tem uma componente que flutua ao se repetir a experiência, mesmo sendo esta preparada em condições praticamente idênticas, estes sistemas sofrem uma dinâmica chamada estocástica. Apesar dessa
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imprevisibilidade, que caracteriza o fenômeno como sendo aleatório, quando a experiência é
repetida um grande número de vezes aparecem regularidades. Isto permite a formulação de
leis matemáticas onde os conceitos de probabilidade e de dinâmica estocástica são as noções
fundamentais.
Para ilustrar alguns conceito, muito importantes, que norteia os processos estocásticos vamos simular um jogo de dados. A princípio, construímos um histograma com a
quantidade de vezes que cada número foi obtido, como resultado das jogadas. Para ficar
mais claro veja a seguir, basicamente, como foi construído o algoritmo.
• O uso de um gerador de números aleatórios limita os resultados a variarem de 1 até 6;
• Guardam num vetor os resultados obtidos, para n jogadas;
• Conta a quantidade de vezes que os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 foram “sorteados”.

Para este caso repetimos esta sequência 500 vezes e obtivemos uma distribuição
uniforme, figura 2.7, indicando não haver um resultado preferencial, considerando que o
dado não seja viciado, ou seja, não favoreça nenhum número em especial.
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Figura 2.7: Gráfico das faces dos dados versus frequência de jogadas, resulta numa distribuição
uniforme para 500 jogadas, simuladas, de um dado não viciado.

Em seguida, alteramos o algoritmo para obter a média de um determinado número
de jogadas e construir um novo histograma, agora com a quantidade de vezes que tal média
foi obtida. Portanto, a única alteração no algoritmo foi que em vez de contar o número de
ocorrências de tal número, passamos a contar a ocorrência da média. E o resultado implica
que aumentando o número de jogadas, da qual se tira a média, mais a distribuição se aproxima
de uma distribuição normal, ou se preferir chamar, distribuição gaussiana, figura 2.8.

Frequência
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Figura 2.8: Distribuição de frequência da simulação de 100 jogadas para uma média de 3, 10 e 30
jogadas.

Observe que ao tomarmos a média dos resultados obtidos com 3, 10 e 30 jogadas,
100 vezes, à medida que aumentamos o número de jogadas a distribuição, que era uniforme,
vai se aproximando de uma distribuição gaussiana. A bem da verdade, o que está por trás
deste exemplo nada mais é do que o Teorema do Limite Central (TLC) que diz [56]:
“Em essência, trata-se da convergência em distribuição para o modelo Normal de
uma soma de variáveis aleatórias independentes, após uma conveniente padronização.”
Ou seja, podemos dizer que o jogo de dados se trata de um processo estocástico e
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uma das constatações que temos é que apesar de tratar-se de algo aleatório, podemos retirar
conclusões bastante precisas a cerca de sua dinâmica, como é o caso do teorema do limite
central. A importância desse teorema está no fato dele fundamentar todos os fenômenos
que envolvam difusão normal e estes não são poucos. O TLC descreve o comportamento da
soma das variáveis aleatórias. Se x1 + x2 + ... + xN é uma série de N números aleatórios,
sua soma X = x1 + x2 + ... + xN é, para N muito grande, uma variável cuja distribuição de
probabilidade é uma gaussiana. Ou seja, considerando o exemplo dos dados: suponha que
xi representa o resultado de um i-éssimo lance do dado. Este resultado é um dos números
de 1 a 6, cada um tendo a mesma probabilidade de ocorrência que é 1/6. Para N dados, a
variável X representa a soma dos N resultados obtidos, que estão entre N e 6N . Para este
caso, o TLC indica que para um N muito grande, a probabilidade PN (X) dos vários valores
possíveis de X serão distribuídas de acordo com uma curva gaussiana, cujo incremento na
√
largura é N , ver figura 2.8. Assim, a Gaussiana controla uma vasta maioria de somas
de variáveis aleatórias. Em geral, o deslocamento total de uma partícula é a soma X dos
pequenos deslocamentos aleatórios xi resultante das colisões com as moléculas vizinhas.
Considerando a vasta aplicabilidade do TLC, uma questão cabível seria: pode ter
instantes em que o TLC seja violado, obtendo-se uma difusão anormal ou não-gaussiana?
Discutiremos sobre a resposta para esta questão na seção seguinte.

2.5

Distribuição gaussiana e de Lévy

Em nosso modelo para o jogo de dado, percebemos que pelo uso do TLC obtivemos uma distribuição gaussiana. Para termos uma difusão não-gaussiana teremos muitas
flutuações, assim a probabilidade de observar eventos atípicos não será muito pequena, constatamos este efeito observando a cauda longa na figura 2.9. Por exemplo, se a xícara de
café é agitada energicamente, pode ocorrer turbulências e o açúcar pode ser dispersado mais
rapidamente, e o movimento das partículas podem não mais ser descrito em termos de uma
distribuição gaussiana.
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A generalização do TLC para este caso foi feita por Paul Lévy (1937) [57]. Em seu
trabalho, começa o estudo do que agora são chamados voos de Lévy, foi original no estudo
de difusão não-gaussiana. A consequência destas flutuações anormais é a cauda longa. A
√
soma X aumenta mais rapidamente do que a raiz quadrada do número de termos ( N ) e a
distribuição obtida não é uma gaussiana, mas obedece a uma lei chamada lei de Lévy, veja
na figura 2.9 a nítida diferença nas caudas das duas distribuições.

Figura 2.9: De acordo com o TLC, a probabilidade PN (X) do deslocamento X, que é o total de
um grande número de deslocamento aleatórios tem uma forma padrão chamada gaussiana (curva
vermelha). Como X tende para o valor médio, a probabilidade rapidamente cai para zero. Ainda que
esta lei de probabilidade seja aproximadamente universal existem algumas exceções. Na lei de Lévy
a curva de probabilidade tem calda longa (curva azul). Valores atípicos tornam-se relativamente
prováveis tornando impossível determinar um valor médio ou um desvio típico.

As somas de Lévy são excepcionais por serem rigorosamente hierárquicas (um pequeno número de termos domina todos os outros e a contribuição do último termo na soma
X é desprezada). Assim, esta soma reflete, principalmente, o valor dos termos grandes.
Por outro lado, somas gaussianas são democráticas, com cada termo contribuindo significativamente para o resultado final. Nos últimos 25 anos os físicos têm investigado a lei de
Lévy. Gradualmente as flutuações atípicas têm sido observadas muito frequentemente, onde
o evento determinante é frequentemente o evento raro. Foi Mandelbrot que cunhou o termo
Voo de Lévy para a generalização natural do movimento browniano para simulação de fortes
flutuações, isto é, para deslocamento superdifusivo onde o movimento é mais rápido do que
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quando dado pela lei de difusão usual. As distribuições de Lévy são comuns na natureza por exemplo, descreve o modo como o albatrozes buscam por comida [58], as flutuções nos
preços das ações [59], o ritmo do coração [60], a busca por alimento feita por certos animais
[61], entre outros.
A difusão é um fenômeno universal, isto nos possibilita estudar os fenômenos epidêmicos com uma larga vantagem, porque já existem muitos estudos sobre difusão. Ou seja, nos
cabe “apenas” adaptar o que já se tem sobre difusão para o caso da epidemia. Mas como
neste trabalho não se propõe fazer um estudo analítico dos processos de difusão epidêmica,
discutiremos apenas, sucintamente, os efeitos destas difusões. Ou seja, analisaremos apenas
os resultados das simulações que podem ser representadas por estas distribuições resultantes
das equações de difusões. É preciso esclarecer que ao falarmos aqui de equação de difusão não
podemos pensar nas equações de difusão determinísticas, mas sim nas equações mestras [47],
pois aqui estamos tratando de processos estocásticos e a difusão é uma difusão da densidade
de probabilidade.
Os processos de difusão estão divididos basicamente em difusão normal e difusão
anômala. Da primeira temos como resultado as distribuições gaussianas, já como um dos
resultados da difusão anômala temos as distribuições do tipo Levy 2.30 que pode ser expressa
da seguinte forma:

p(x) ∝ 1/x1+γ ,

(2.30)

sendo γ o índice de estabilidade da distribuição pertencendo ao intervalo γ ∈ (0, 2].
Uma grandeza que pode exprimir o tipo de movimento, ou propagação, de partículas
é o deslocamento quadrático médio, dado por:

x2 ∝ tα .

(2.31)

Quando o deslocamento das partículas é linear com o tempo dizemos que se trata da
difusão normal, como no movimento browniano cuja a distribuição é gaussiana, lado esquerdo
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da figura 2.10. Mas pode ocorrer do meio de propagação ter obstáculos, apresente fontes,
sumidouros, presença de campos externos, etc. Isto leva a novos tipos de difusão caracterizados por um segundo momento que depende de uma forma não linear com o tempo, neste
caso a difusão é chamada anômala. E quando α > 1 na equação 2.31 temos a distribuição de
Lévy, lado direito da figura 2.10, que possuem segundo momento infinito.

Figura 2.10: (a) distribuição gaussiana (interação de curto alcance) e (b) distribuição de Levy
(interação de longo alcance). Na direita, as linhas representam os voos, ou seja, mescla o movimento
do tipo browniano com satos. Figuras retiradas de [62].

Respeitando o fato desta figura 2.10 ser bidimensional, enquanto que nosso modelo
é unidimensional e que, por assim ser, as figuras servem apenas como um recurso didático
para a compreensão de como ocorre a difusão em nosso modelo, mas, mesmo assim, estas
distribuições podem ser vistas como o mapa, de como a epidemia se prolifera numa população.
Quando α = 1 temos difusão normal, e quando α 6= 1 temos difusão anômala,
esta última podendo ser subdifusiva α < 1 ou superdifusiva α > 1. Veja na figura 2.11 o
comportamento gráfico feito por Macedo Filho [62] para estes valores de α.
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Figura 2.11: Comportamento do desvio quadrático médio no tempo, representando o comportamento da difusão normal α = 1, subdifusiva α < 1 e superdifusiva α > 1, figura retirada de [62].

Neste capítulo, apresentamos alguns conceitos básicos da física, importantes para a
compreensão do trabalho. Sem desfazer das demais seções, destacamos a seção que trata
dos expoentes críticos pois nela apresentamos algumas relações de escala importante na
determinação destes expoentes. Da mesma forma, esta última seção se torna relevante por
abordar o cerne do nosso modelo, os voos de Lévy.

Capı́tulo

3

Simulação de Monte Carlo e Resultados
Com o advento e a larga disponibilidade de computadores, as simulações computacionais têm se tornado um método essencial e poderoso no estudo de sistemas de muitos
corpos, desempenhando um papel intermediário entre modelos teóricos e experimentos. A
idéia básica é que, com um computador se pode seguir explicitamente a trajetória de um sistema que envolva um grande número de graus de liberdade e com isso, obter um prognóstico
significativo de suas propriedades.
E é nesta direção que está fundamentada esta dissertação, haja vista seu pilar de sustentação ser um modelo computacional que imita à maneira como uma epidemia se prolifera
em uma população.
Neste capítulo, primeiramente, apresentamos detalhadamente nosso modelo (Processo Epidêmico Difusivo com Interação de Lévy - PEDL). Para tanto, usamos um infográfico
na tentativa de visualizar o modelo, e detalhamos passo a passo o algoritmo com o propósito
de deixar o modelo o mais compreensivo possível. Em seguida apresentamos a dinâmica do
modelo, ou seja, o processo de simulação, como flui o algorítimo. E por fim, apresentamos
os resultados provenientes das extensivas simulações.
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Modelo

O PEDL é um modelo de não-equilíbrio, que objetiva imitar a propagação de uma
doença epidêmica em uma população. O PEDL é constituído de dois tipos de indivíduos:
indivíduo saudável (partícula A) e indivíduo doente (partícula B), que difundem independentemente em uma rede unidimensional, ver figura 3.1, com taxas de difusão constantes DA
e DB , respectivamente. Considerando que as partículas possam realizar saltos, de um sítio
para outro, de todos os tamanhos possíveis a partir de uma distribuição de probabilidade do
tipo Lévy, equação 3.1.

`(x) ∝ x1/1−µ ,

(3.1)

sendo `(x) o comprimento do passo, ou seja, para onde o indivíduo se difunde, com x variando
de 0 < x < 1, e µ sendo o parâmetro que, dependendo do seu valor: restringe à difusão aos
primeiros vizinhos (` = 1); ou possibilita a difusão com saltos na rede (` ≥ 1).
k

Além disso, as partículas sofrem reações locais de contaminação (A + B →1 2B), e
k

de cura (B →2 A), sendo k1 a probabilidade de infecção e k2 a probabilidade de cura.

a)

Indivíduo Sadio (A)
Indivíduo Doente (B)

b)

=
=

Figura 3.1: Infográfico ilustrando uma rede unidimensional onde (a) indivíduos saudáveis e infectados saltam pelos sítios da rede, e também (b) passam por processos de reações, onde tanto indivíduos
saudáveis são contaminados quanto indivíduos infectados ficam curados.
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As regras dinâmicas deste modelo de epidemia permitem que um indivíduo que já
tenha se recuperado da doença possa ser infectado novamente, sem nenhuma memória de
seu contágio passado. Com isso, cada configuração num certo instante de tempo depende
unicamente da configuração da rede no instante imediatamente anterior e, por isso, podemos
classificar este modelo como um Processo Estocástico Markoviano [47]. O modelo evolui
segundo taxas e probabilidades que dependem de números aleatórios e não por leis bem
estabelecidas como as leis de Newton, ou seja, segue uma dinâmica estocástica (aleatória).
A partir de uma configuração inicial o método gera recursivamente novas configurações de
acordo com uma dinâmica pré-estabelecida. Acompanhe a seguir o nosso algoritmo:

1. Preenche aleatoriamente a rede, unidimensional, com indivíduos saudáveis e doentes;
2. Visita um a um todos os sítios da rede, a quantidade de sadios em cada sítio equivale a quantidade de vezes que irá tentar difundir (comparando um número gerado
aleatoriamente à taxa de difusão DA ) estes indivíduos sadios;
3. Caso o indivíduo se desloque, esta difusão pode ser para direita ou para esquerda de
sua posição original, obedecendo 50% de chance para cada lado;
4. Visita um a um todos os sítios da rede, a quantidade de doentes em cada sítio equivale a quantidade de vezes que irá tentar difundir (comparando um número gerado
aleatoriamente à taxa de difusão DB ) estes indivíduos doentes;
5. A difusão de sadios e doentes, para direita ou para esquerda, que obedece a distribuição
3.1 com µ = 2, ocorre retirando-se um indivíduo (doente ou sadio) do sítio em análise
e acrescentando um novo indivíduo (doente ou sadio) no sítio sorteado aleatoriamente
(fruto da difusão do tipo Lévy);
6. Após a difusão de sadios e doentes vem a contaminação e a cura. Para contaminar,
basta ter um indivíduo doente no sítio sorteado, que podemos contaminar todos os
sadios com uma probabilidade k1 . Ou seja, sorteia um número e se ele for menor ou
igual a probabilidade de contaminação k1 então contamina o indivíduo. Repete este
último passo a quantidade de vezes equivalente ao total de sadios neste dado sítio. A

Capítulo 3. Simulação de Monte Carlo e Resultados

54

contaminação ocorre retirando-se um ser sadio e acrescentando um doente neste mesmo
sítio;
7. Da mesma forma, conta quantos doentes existem em cada sítio da rede. Sorteia um
número e se ele for menor ou igual a probabilidade de cura k2 então cura o indivíduo.
Repete este último passo a quantidade de vezes equivalente ao total de doentes neste
dado sítio;
8. Para o caso de, ao final destes passos, não havendo nenhum indivíduo doente, retiramos um sadio e acrescentamos um doente aleatoriamente. A este passo chamamos
ressuscitamento [4], que garante a permanência de ao menos um doente no sistema;
9. Antes de guardar a densidade de doentes repetimos estes passos por um dado tempo,
que chamamos de tempo de relaxação;
10. Após o sistema “relaxado”, que seria similar a dizer que entrou no equilíbrio termodinâmico, mas que na verdade significa que entrou num estado chamado estacionário,
conta e guarda a quantidade de doentes em toda a rede. Portanto a esta densidade
inicial de indivíduos (ρ = ρA + ρB ) teremos uma correspondente densidade de doentes
(ρB );
11. A cada acréscimo na densidade de indivíduos repetimos todos os passos, desde o passo
2, logo após o preenchimento da rede. E ao final de cada acréscimo relacionamos
novamente a esta nova densidade de indivíduos uma nova densidade de doentes;
12. Ao se atingir uma densidade de indivíduos final, preestabelecida no programa, dizemos encerrada uma amostra. Dependendo do tamanho L do sistema usamos valores
diferentes para a amostra.
Um aspecto importantíssimo de nosso modelo, que deve ser observado é o dele ser
um sistema dito finito, ou seja, o tamanho L das redes são finitas. E, em sistemas infinitos o
processo deve atingir um estado estacionário estável, após um período de relaxação. Entretanto, em sistemas de tamanho finito, cedo ou tarde o processo sofrerá uma flutuação que o
levará ao estado absorvente. Em nossas simulações, as propriedades de interesse do estado
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estacionário são na verdade obtidas através de médias feitas sobre vários ensaios de simulações que sobreviveram tempo o suficiente para o sistema relaxar até a quase estabilidade
[63].

3.2

Simulação

Provavelmente a técnica mais utilizada atualmente na mecânica estatística seja a
simulação. Isso se deve ao fato de além de ser uma técnica razoavelmente simples, com
o avanço dos computadores nos últimos anos, ela em geral fornece os melhores resultados.
Além disso, para modelos com regras de interações mais complexas, a utilização de técnicas
analíticas torna-se bastante difícil.
Para efetuarmos a simulação de um determinado sistema físico, temos que implementar suas regras de evolução por meio de um algoritmo. No caso de sistemas em equilíbrio
termodinâmico, a dinâmica utilizada deve nos levar à distribuição de probabilidade de Gibbs.
Geralmente estamos interessados em obter das simulações os valores esperados das grandezas
apropriadas. Na mecânica estatística de equilíbrio [39], o valor esperado de uma grandeza
hOi é dado por

hOi =

X

Oj Pj ,

(3.2)

j

sendo Oj o valor da grandeza O no microestado j e Pj a probabilidade associada a este
microestado j. Ou seja, o cálculo é feito sobre todo o ensemble.
O cálculo dos valores esperados em simulações é geralmente realizado através da
amostragem. Como a probabilidade de cada configuração já está sendo levada em conta no
processo de geração (por meio do algoritmo utilizado), a média acima torna-se simplesmente
a média aritmética

1
hOi =
M

M
+n
X
mi =n+1

O(mi ),

(3.3)
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onde desprezamos as n primeiras configurações, pelo fato de estarem correlacionadas com a
configuração inicial. É claro que, quanto maior for M , melhor será a estimativa de hOi.
Com este en passant sobre simulação, identificamos algumas assinaturas do método
de Monte Carlo, que são a aleatoriedade e os processos markovianos. Outra característica da
simulação de Monte Carlo é considerar o princípio da ergoticidade, aspecto este que será visto,
implicitamente, logo adiante, quando tratarmos das medias temporais calculadas através da
dinâmica de tempos curtos [11] em nosso modelo.
Para sistemas fora do equilíbrio, não há uma teoria de ensembles genérica, como
acontece com a teoria de equilíbrio, de modo que é necessário especificarmos a dinâmica para
que o modelo seja definido. Entretanto, é possível simularmos um determinado modelo a
partir de suas regras de interação. Para calcularmos o valor esperado de uma determinada
grandeza podemos também utilizar a equação 3.3, que é a soma sobre o espaço de configurações do sistema considerado, cuja distribuição de probabilidades, embora desconhecida,
vem gerada por meio das regras de interação microscópicas do modelo.
Em nosso trabalho foram realizadas várias simulações do PEDL-unidimensional em
anéis, com vários tamanhos L de redes (L = 320, 640, 1280 e 2560 sítios). Fixamos as
probabilidades de contaminação (k2 = 0, 5) e de cura (k1 = 0, 5), fixamos também a taxa
de difusão de indivíduos doentes (DB = 0, 25) e de indivíduos sadios (DA = 0, 5), ou seja,
estudamos o caso DA > DB . O número de amostras para cada tamanho de rede L foi variado,
para redes maiores amostras menores e vice-versa, de forma que a menor amostragem usada
foi 5000 e a maior 10000 iterações.
Na figura 3.2 podemos observar a importância do número de amostragem, os gráficos
são resultados que antecipamos apenas para chamar a atenção dos cruzamentos das curvas,
como veremos, esta região de cruzamento é onde se localiza o ponto crítico. Portanto, observe
que para baixa amostragem, figura 3.2(a), temos vários pontos onde as redes se cruzam,
indicado pelas cetas; na figura 3.2(b) a região de cruzamento é mais precisa, indicada pelo
círculo. Na figura 3.2(b) a amostragem é bastante superior e portanto a precisão do ponto
de cruzamento também é melhor.
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Figura 3.2: O cruzamento das curvas indica o ponto crítico: (a) baixa amostragem implica imprecisão na determinação do ponto crítico, as setas indicam os pontos de cruzamento; (b) Com o
aumento da amostragem o ponto de cruzamento, indicada pelo círculo, é bem mais preciso. Ou seja,
aumentar a amostragem resulta numa afinação da medida.

Além da amostragem, outra variável que influi diretamente no aumento do tempo
computacional é o tempo de relaxação, este ameniza nossa influência sobre o sistema, pois
os resultados só começam a serem guardados após o sistema atingir este “equilíbrio térmico”
- fazendo uma comparação com sistemas em equilíbrio termodinâmicos. Para este tempo
de relaxação foram utilizados valores desde 30000 iterações para as redes maiores até 50000
iterações para os sistemas menores.
A figura 3.3 mostra como o sistema é complexo e como temos que ter cuidado com o
tempo de relaxação do sistema. Para um dado valor fixo de L variamos o tempo de relaxação
e notamos que a curvatura se altera bastante, principalmente na região crítica. Por isso, a
importância de termos um sistema mais relaxado, para com isto podermos encontrar o valor
crítico com mais exatidão, e consequentemente expoentes críticos mais precisos.
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Figura 3.3: Densidade de indivíduos doentes (ψB ) = ρB /ρ versus densidade total de indivíduos (ρ),
para vários tempos de relaxação (TR) diferentes.

É importante observar, da seção anterior, que começamos preenchendo aleatoriamente a rede com indivíduos doentes e sadios. A figura 3.4 mostra que podemos começar
preenchendo o sistema com qualquer proporção de indivíduos, saudáveis (A) ou doentes (B),
nos preocupando apenas com a densidade total de indivíduos que tem que ser constante
(ρ = ρA + ρB = constante).
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Figura 3.4: Densidade de indivíduos doentes (ψB ) versus densidade total de indivíduos (ρ). Na
legenda temos as proporções de indivíduos sadios (ρA ) e infectados (ρB ).

Ou seja, não importa a quantidade inicial de indivíduo já que antes de começar a
guardar os primeiros dados, o sistema passa por um período que chamamos de relaxação, o
que sempre leva à densidade de doentes a um estado estacionário. E isto se repete ao início
de cada amostra, quando a rede volta a ser preenchida novamente.
Só após esta distribuição aleatória dos indivíduos é que começamos a difundir os
indivíduos para, por fim, tentar curar e contaminar estes indivíduos. É nesta difusão que está
nossa maior contribuição ao processo epidêmico difusivo, pois através de uma variável apenas
µ, na equação 3.1, conseguimos diferenciar difusão entre primeiros vizinhos (µ = 9, PED)
para difusões obedecendo voos de Lévy (µ = 2, PEDL), possibilitando, assim, a interação de
longo alcance entre os indivíduos.
Tendo fixado estes parâmetros, a dinâmica consiste em variar a densidade total de
partículas (parâmetro de controle) para analisar o comportamento do parâmetro de ordem
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(ψB , densidade de doentes) dado pela equação 3.4.
1
ψB (x) =
L

* L +
X
ρi ,

(3.4)

i=1

onde h...i representa a média sobre as amostras e não sobre estados de Gibbs, ρi é a quantidade
de doentes em cada sítio i (neste fragmento do texto estamos considerando ρ = ρB para não
carregar a notação) e L o tamanho da rede, o que faz de ψB a densidade total de doentes.
Além da densidade total de doentes, outro arquivo de saida do nosso algoritmo,
responsável pelo cruzamento das curvas na figura 3.2, e que na verdade representa o cálculo
do ponto crítico, é a razão entre momentos [64]. Esta razão é uma normalização da variância
(σ 2 ) do sistema, ou seja, sendo:

σ 2 = ρ2 − hρi2 ,

(3.5)

portanto

m21 =

σ2
hρ2 i
=
− 1,
hρi2
hρi2

(3.6)

a razão entre momentos é denotada por m21 e ρ é a quantidade de doente, considerando
novamente ρ = ρB . Trata-se da divisão entre o segundo momento pelo primeiro momento
ao quadrado. Este valor de m21 é obtido através de médias calculadas no próprio algoritmo,
equação 3.7, e à medida que vamos aumentando a densidade total de indivíduos (ρA + ρB )
geramos pontos com os respectivos valores de m21 .

m21

P
h i ρ2i i
= P
− 1,
h i ρi i2

(3.7)

P
onde, novamente, h...i representa a média sobre as amostras, e portanto h i ρi i é o primeiro
P
momento enquanto que h i ρ2i i o segundo momento.
Existe um ponto onde o valor de m21 independe do tamanho L da rede, é o ponto onde
ocorre o cruzamento das curvas, ver figura 3.2(b), neste ponto a densidade total de indivíduos
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(ρ = ρA + ρB ) é definida como densidade crítica. Acima desta densidade crítica, observando
o gráfico do parâmetro de ordem ψB figura 3.5, o sistema apresenta uma densidade finita de
doentes, estado ativo, e abaixo desta densidade crítica a densidade de doentes é nula, estado
absorvente (teorema do limiar).

Figura 3.5: À medida que aumenta o tamanho L da rede a curvatura diminui, pois diminuimos o
efeito de tamanho finito. Bem como, é nesta região que se encontra o ponto crítico, que indica a
densidade de indivíduos acima da qual a epidêmia se estabelece.
Outro aspecto para o qual chamamos a atenção na figura 3.5 é o efeito de tamanho
finito. Aumentar o tamanho L das redes implica recair mais abruptamente para o ponto
crítico, ou seja, reduz os efeitos devido ao tamanho finito do sistema.
Esta técnica de fixar as probabilidades de contaminação e de cura, e variar a densidade de indivíduos é apenas uma maneira de encontrar um ponto crítico que nos leve aos
expoentes críticos. No trabalho de Maia e Dickman [65] podemos verificar como o modelo
PED se comporta ao fixar a densidade de indivíduos e variar a probabilidade de contaminação, encontrando assim uma probabilidade de contaminação crítica. Ou seja, o parâmetro
de controle (probabilidade de contaminação) é outro, mas este ponto crítico diferente fornece
os mesmos expoentes críticos.
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É importante salientar que existem outras técnicas, além da razão entre momentos,
para calcular o ponto crítico. Inclusive em nosso trabalho tentamos calcular primeiramente a
densidade crítica pelo uso da Função g [5]. Mas a técnica da Função g, que usa uma função
para que sistemas de tamanhos diferentes tenham um ponto em comum não se mostrou satisfatória, não gerando um cruzamento que pudessemos usar como ponto crítico. No mesmo
trabalho, já citado, de Maia e Dickman [65] a técnica utilizada é chamada de método quase
estacionário, onde o ponto crítico é encontrado pela extrapolação de dados, pois toda vez que
o sistema vai entrar no estado absorvente o método leva o sistema para um estado imediatamente anterior, guardado previamente, evitando que o sistema entre no estado absorvente. E
mais recentemente Macedo Filho et al. [66] usa uma técnica chamada de busca automática
para encontrar o ponto crítico para o PED. Esta técnica usa uma relação de recorrência que
faz o sistema flutuar em torno do ponto crítico, que também é encontrado por extrapolação
de dados.
Resumindo, o que fizemos até o presente momento em simulação foi dispor do ferramental para encontrar o ponto crítico que, juntamente com o parâmetro de ordem e relações
de escalas que serão vistas a seguir, serão usados para encontrar os expoentes críticos estáticos. Mas, para encontrar o expoente crítico dinâmico usaremos o Cumulante de Binder [30]
que requere o estudo do sistema ao longo do tempo, acompanhamento este não implementado
em nosso algoritmo.
Portanto, a adaptação requerida em nosso algoritmo consiste em: fixar a densidade
de indivíduos; após difundir, contaminar e curar estes indivíduos a densidade de doentes é
guardada; repetidamente começa-se novo passo de tempo e guarda uma-a-uma as densidades
de doentes; após pecorrer todo o tempo até a estacionaridade do sistema, inicia-se nova
amostra, ou seja, desde o preenchimento da rede. Juntamente com a densidade de doentes o
novo algoritmo cálcula o cumulante de Binder, que é uma média, identificada como curtose
[56] em estatística, que compara o grau de achatamento de uma distribuição em relação à
outra distribuição. Esta média é dada por

U (ρc , t) = 1 −

m4
,
3m22

(3.8)
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ρc no argumento da função U indica que o sistema é simulado com uma densidade fixa de
indivíduos, e

m4 =

*
X

+
ρ4i

,

(3.9)

,

(3.10)

i

é o quarto cumulante, e

m2 =

*
X

+
ρ2i

i

o segundo cumulante. Nestas médias, novamente, fazemos a densidade de doentes ρB = ρ
para não carregar a notação.
Nos processos epidêmicos difusivos, tanto com, como sem interação de longo alcance,
a transição do estado ativo para o estado absorvente difere dependendo de como estão arranjadas as taxas de difusão, ou seja, se DA < DB , ou DA = DB ou ainda se DA > DB , sendo
que cada configuração encontra-se numa classe de universalidade distinta. Neste trabalho
investigamos apenas o caso em que DA > DB .

3.3

Resultados

No intuito de diminuir o tempo computacional em nossas simulações alguns parâmetros foram variados, de acordo com o tamanho do sistema. Na tabela 3.1 abaixo apresentamos
estes valores.
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Tabela 3.1: Valores para o número de amostras (Rep) e do tempo de relaxação (T R), para cada
tamanho de rede (L) diferente. Em nosso modelo as taxas de difusão são DA = 0, 5 e DB = 0, 25.
Outras constantes são as probabilidades de infecção e de cura k1 = 0, 5 e k2 = 0, 5, respectivamente.

L
320
640
1280
2560

Rep
10.000
7.000
7.000
5.000

TR
50.000
30.000
30.000
20.000

Esta variação se justifica porque à medida que aumentamos o tamanho do sistema,
diminuimos o efeito de tamanho finito e assim o tempo para que o sistema relaxe é menor.
Da mesma forma as flutuações nas médias são menores com o aumento do sistema.
Com a técnica da razão entre momentos, equação 3.7, encontramos o ponto crítico
ρc = 3, 194(17), ver figura 3.6.

2,6

L=320
L=640
L=1280
L=2560

2,4
2,2

m21

2,0
1,8
1,6

ρc=3,194 (17)

1,4
1,2
1,0
3,10

3,15

3,20

3,25

3,30

ρ

Figura 3.6: Relação entre a densidade total de indivíduos ρ e a razão entre momentos m21 . Observe
que as curvas se cruzam em ρc = 3, 194(17) indicando o ponto crítico.

Como era de se esperar, o fato de acrescentarmos interações de longo alcance no
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PED, permitindo que indivíduos doentes e sadios tenham saltos de todo o tamanho pela
rede, fazendo µ = 2 na equação 3.1, fornece um ponto crítico diferente do reproduzido para o
caso em que as interações são de curto alcance, fazendo µ = 9 na equação 3.1, ρc = 4, 628(13),
vide apêndice A.
Com este ponto crítico e utilizando o gráfico do parâmetro de ordem, figura 3.7,
obtemos o valor da densidade de doentes para cada tamanho de rede diferente. E com isto,
orientado pela relação de escala de tamanho finito, equação 3.11, obtemos o expoente crítico
β/ν⊥ ,

ψB (L) ∝ L−β/ν⊥ .

(3.11)
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L=1280
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0,00
3,1

3,2

3,3
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Figura 3.7: Gráfico do parâmetro de ordem (densidade de doentes, ψB = ρB /ρ) versus a densidade
total de indivíduos (ρ).

Plotando os valores das densidades de doentes para os diferentes tamanhos de rede
e fazendo o gráfico log(L) versus log(ψB ), sendo ψB a densidade de doentes e fazendo um
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ajuste linear do gráfico encontramos o expoente β/ν⊥ = 0, 405(15), ver figura 3.8.
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Figura 3.8: Gráfico log(L), sendo L o tamanho da rede, versus log(ψB ), sendo ψB a densidade de
doentes. Aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação 3.11, o coeficiente linear da reta
fornece o expoente β/ν⊥ .

No caso da interação ser apenas entre primeiros vizinhos, o expoente β/ν⊥ = 0, 399(5),
veja apendice A. Como nos dois casos, com e sem os voos de Lévy, os valores estão dentro
da margem de erro, a princípio podemos pensar que os voos de Lévy não altera a classe de
universalidade do modelo PED.
Porém, através da seguinte relação de escala podemos encontrar o expoente crítico
1/ν⊥ ,
1 dψB
∝ L1/ν⊥ .
ψB dρ

(3.12)

Ou seja, derivamos o parâmetro de ordem para cada tamanho de rede no ponto
crítico e em seguida normalizamos. Através do gráfico log(L) versus logaritmo da derivada da
densidade de doentes, ver figura 3.9, com o ajuste linear extraimos o valor 1/ν⊥ = 0, 611(20).
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L=320
L=640
L=1280
L=2560

10

1/ν=0,611(20)
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Figura 3.9: Gráfico logaritmo dos tamanhos de rede L pelo logaritmo da derivada, no ponto crítico,
da densidade de doente, normalizada.
Este expoente, ao contrário do que ocorreu com o expoente β/ν⊥ , está bem distante
do expoente obtido sem os voos de Lévy (1/ν⊥ = 0, 476(17)). Ou seja, ao permitir que
os indivíduos dêem saltos na rede encontramos o expoente 1/ν⊥ diferente do que quando a
difusão ocorre apenas entre primeiros vizinhos - portanto, a interação de longo alcance cria
uma nova classe para o PED.
O expoente crítico dinâmico z é definido pela razão entre o comprimento de correlação
temporal e o espacial. E como para cada correlação é atribuido um expoente crítico, temporal
ν|| e espacial ν⊥ , z fica então

z∝

ν||
.
ν⊥

(3.13)

No regime de tempos curtos, o expoente dinâmico z pode ser estimado usando-se o
cumulante de Binder de quarta ordem dependente do tempo U (ρc , t) [30], dado pela seguinte
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relação,

U (ρc , t) ∝ t−1/z .

(3.14)

E considerando que esta média, o cumulante de Binder, é calculada no algoritmo
através da equação 3.8, juntamente com a relação 3.14 podemos calcular o expoente z. Observe que ao aplicar o logaritmo em ambos os lados da equação 3.14 encontramos o expoente
z. Acompanhando pelo gráfico da figura 3.10, o coeficiente angular da reta ρ = ρc , dado pelo
ajuste linear, nos fornece o valor para o expoente z = 1, 867(2),
10

ρ = ρc = 3,192

1

ρ = 3,3
ρ = 3,1

log(UB)

0,1

0,01

1E-3

Z = 1,867 (2)

1E-4

1

10

100

1000

10000

log(t)

Figura 3.10: Gráfico logaritmo do cumulante de Binder versus o o logaritmo do tempo, para cada
curva temos uma densidade de indivíduos (ρ) diferente, e a curva central indica a densidade crítica.

Após um certo tempo o sistema entra num estado estacionário, em que a densidade
de doente passa a flutuar em torno de uma média - estado estacionário ativo.
Aproveitando que acompanhamos a evolução do modelo no tempo, mais precisamente
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do parâmetro de ordem, podemos encontrar o expoente β/zν pela seguinte relação,

ψ(ρc , t) ∝ t−β/zν .

(3.15)

Nesta análise temporal, o sistema evolui com uma densidade de indivíduos (ρ) fixa.
Na figura 3.11 observamos que os dados para ρ = 3, 3 curvam para cima (ρ > ρc ), enquanto
ρ = 3, 1 curvam para baixo (ρ < ρc ). Isso nos leva a ter mais uma certeza de que o valor
da densidade crítica de indivíduos é ρ = ρc = 3, 194(17), onde obtemos uma reta para a
densidade crítica de indivíduos.

10000

ρ > ρc

log(ψΒ)

1000

ρ = ρc

ρ < ρc

100

β/zν = 0,2906 (11)

10
1

10

100

1000

10000

log(t)
Figura 3.11: Gráfico do logaritmo da densidade de doentes pelo logaritmo do tempo. O expoente
crítico é resultado do ajuste linear da curva ρ = ρc .

Destacamos que no ponto crítico as grandezas possuem um comportamento tipo lei
de potência, a inclinação da curva sem concavidade define o valor numérico do expoente
crítico β/zν = 0, 2906(11).
Na tabela 3.2 colocamos nossos expoentes obtidos para o PEDL comparados aos
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expoentes obtidos por Fulco et al [4, 5], Maia e Dickman [65] e via GR [3, 7] para o PED.
Tabela 3.2: Expoentes para o PEDL, comparando-os com os expoentes do PED retirados de [3, 5,
65], todos para o caso em que DA > DB . O símbolo (-) indica não haver resultados.

MODELO
PEDL
PED [4, 5]
PED [65]
PED [3, 7]

β/ν⊥
0.405(15)
0.336(15)
0.404(10)
−

ν⊥
1.636(20)
2.0
2.3(3)
−

z
0.813(9)
2.0
2.01(4)
−

A tabela 3.2 mostra o histórico do estudo que vem sendo realizado sobre o Processo
Epidêmico Difusivo para o caso em que DA > DB . A conjectura da análise via Grupo de
Renormalização são de transição de primeira ordem, por isto não temos pontos críticos, mas
as simulações apresentam transições contínuas.
Neste capítulo, detalhamos nosso modelo (PEDL) que acrescenta interações de longo
alcance ao PED através dos voos de Lévy, apresentamos como foram feitas as simulações de
Monte Carlo, informando os valores utilizado para os parâmetros do sistema. E por fim
apresentamos o ponto crítico com seus consequentes expoentes críticos.
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Conclusão
Nossa idéia original foi inserir um grau a mais de liberdade ao PED, permitindo que
o indivíduo, mesmo estando numa rede unidimensional, pudesse dar saltos na rede. Esta
implementação aproxima ainda mais nosso modelo de uma epidemia real, pois o processo
epidêmico com interações de curto alcance contempla apenas os casos autóctones, ou seja,
aqueles casos de infecção decorrentes do próprio local. Já os voos de Lévy em nosso modelo
contempla tanto estes casos autóctones como os casos importados, ou seja, os casos em
que um vetor leva a doença para longe de sua origem, ou o caso em que um turista acaba
contraindo uma doença e leva para seu local de origem, por exemplo. Como estes dois casos,
autóctones e importado, ocorrem concomitantemente numa difusão epidêmica real, nossas
implementações ao PED se mostram um importante complemento no quadro epidemiológico.
Segundo o teorema do limiar, verificado em nossas simulações, quando falamos de
uma densidade crítica, estamos tratando de uma densidade populacional onde a partir dela
a epidemia se torna irreversível. No nosso modelo, PEDL com DA > DB , o valor encontrado
para a densidade crítica foi ρc = 3, 194(17).
Ao tornar o sistema superdifusivo, incluindo interações de longo alcance entre as
partículas, criamos uma nova classe de universalidade para o processo epidêmico difusivo,
pois os valores dos expoentes β/ν⊥ = 0, 405(15), 1/ν⊥ = 0, 611(20) e z = 1, 867(2) definem
esta nova classe, em que os indivíduos no PEDL interagem a distância.
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Como vimos, recentemente Maia e Dickman (2008) reafirmaram a existência de transição contínua no PED unidimensional no caso em que DA > DB , apontado em varios outros
trabalhos, já citados. O questionamento por parte dos defensores da transição descontínua,
era a baixa dimensionalidade do sistema. Incluimos os voos de Lévy ao PED para sanar esta
questão, e com base no ponto crítico e seus expoentes obtidos com o PEDL podemos dizer
que a transição continua sendo de segunda ordem. Parece improvável obter transições de
primeira ordem como previsto analiticamente via grupo de renormalização.
Como em nosso modelo o indivíduo pode ser infectado mais de uma vez, isto descaracterizao para a modelagem de doenças que atinge o indivíduo apenas uma vez durante sua existência.
Continuamos com as pesquisas usando o PEDL para as duas outras combinações
das taxas de difusão DA = DB e DA < DB . Assim pretendemos avaliar se os voos de Lévy
produz novos expoentes assim como em DA > DB .
O principal intuito do primeiro capítulo era trazer um pouco de sensibilização a
este trabalho, mostrando a importância-direta do estudo da epidemia - o combate direto as
mazelas causado por epidemias. Claro que, com este trabalho, não avançamos muito nesta
direção, pois nos predemos a questões conceituais, mas isto tão somente devido esta jornada
ainda continuar no doutorado.

Referências Bibliográficas

[1] RHO, Y.; LIEBOVITCH, L.S.; SCHWARTZ, I.B. Dynamical response of multi-patch,
flux-based models to the input of infected people: Epidemic response to initiated events.
Physics Letters A, v. 372, p. 5017 − 5025, 2008.
[2] KERMACK, W.O.; McKENDRICK, A.G. A Contribution to the Mathematical Theory
of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and
Enginneering Sciences. v. 115, p. 700 − 721, 1927.
[3] OERDING, K.; van WIJLAND, F.; LEROU, J.P.; and HILHORST, H.J. FluctuationInduced First-Order Transition in a Nonequilibrium Steady State. Journal of Statistical Physics. v. 99, n. 5 − 6, p. 1365 − 1395, 2000.
[4] FULCO, U.L.; MESSIAS, D.N.; LYRA, M.L. Monte Carlo study of the critical behavior
of a difusive epidemic process, Physica A. v. 295, p. 49 − 52, 2000.
[5] FULCO, U.L.; MESSIAS, D.N.; LYRA, M.L. Critical behavior of a one-dimensional
diffusive epidemic process. Physical Review E, v. 63, p. 66118.1 − 66118.5, 2001.
[6] KREE, R.; SCHAUB, B.; SCHMITTMANN; B. Effects of pollution on critical population dynamics. Physical Review A, v. 39, n. 4, p. 2214 − 2221, 1989.
[7] van WIJLAND, F.; OERDING, K.; HILHORST, H.J. Wilson renormalization of a
reaction-diffusion process. Physica A, v. 251, p. 179 − 201, 1998.

73

Referências Bibliográficas

74

[8] de FREITAS, J.E.; LUCENA, L.S.; da SILVA, L.R.; HILHORST, H.J. Critical behavior
of a two-species reaction-diffusion problem. Physical Review E, v. 61, n. 6, p. 6330 −
6336, 2000.
[9] DICKMAN, R.; MAIA, D.S. The nature of the absorbing-state phase transition in the
diffusive epidemic process. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, v.41,
n.40, 2008.
[10] JANSSEN, H.K. Comment on “critical behavior of a two-species reaction-diffusion problem”. Physical Review E, v. 64, p. 58101.1 − 5810.3, 2001.
[11] JANSSEN, H.K.; SCHAUB, B.; SCHMITTAMANN, B. New universal short-time scaling
behaviour of critical relaxation processes . Z. Phys. B: Condensed Matter. v. 73, n.
4, p. 539 − 549, 1989.
[12] UJVARI, S.C. A História e suas Epidemias - A convivência do homem com os microorganismos. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio: Editora Senac São Paulo, 2003. 328
p.
[13] AHMED, R.; OLDSTONE, M.B.A.; PALESE, P. Protective immunity and susceptibility
to infectious diseases: lessons from the 1918 influenza pandemic. Nature Immunology,
v. 8, n. 11, p. 1188 − 1193, 2007.
[14] BERTOLLI FILHO, C. A Gripe Espanhola em São Paulo, 1918: Epidemia e Sociedade.
Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra s/a, 2003. 393 p.
[15] SASSO, J.B.; CHIMARA, H.D.B.; MONTEIRO, L.H.A. Epidemias e modelos epidemiológicos baseados em autômatos celulares: uma breve revisão. Cad. de PósGraduação em Eng. Elétrica. v. 4, n. 1, p. 71 − 8, 2004.
[16] FIOCRUZ

-

Fundação

Oswaldo

Cruz.

Disponível

em:

<http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htminfoid=815&sid=7>.
Acesso em: 02 de maio de 2010.
[17] História da Aids. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/historia-da-aids>.
Acesso em: 29 de setembro de 2010.

Referências Bibliográficas

[18] WHO

-

75

World

Health

Organization.

Disponível

em:

<http://www.who.int/hiv/data/en/index.html>. Acesso em: 02 de maio de 2010.
[19] Contaminação
Folha

por

Online,

HIV

diminui

17%

em

São

Paulo,

24

nov.

oito

anos,

2009.

diz

OMS.

Disponível

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u656716.shtml>.

Acesso

em
em:

02 de maio de 2010.
[20] FORATTINI, O.P. Epidemiologia Geral. São Paulo: Artes Médicas, 1976. 259 p.
[21] JEKEL, J.F.; KATZ, D.L.; ELMORE, J.G. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2005. 432 p.
[22] AMAKU, Marcos. Estudo de Parâmetros epidemiológicos através de modelamento matemático: aspectos estacionários, espaciais e temporais. 2001. 104 f. Tese
(Doutoramento em Física) - Instituto de Física, USP, São Paulo, 2001.
[23] BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília, DF,
2009. 813 p.
[24] ANDERSON, R.; MAY, R. Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control.
New York: Oxford University Press, 1991. 757 p.
[25] MEDRONHO, R.A.; de CARVALHO, D.M.; BLOCH, K.V.; LUIZ, R.R.; WERNECK,
G.L. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2006. 517 p.
[26] CDC

-

Centers

Epidemiology

of

for

Disease

Global

Control

Smallpox

and

Prevetion.

Eradication.

History

Disponível

<http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/training/overview/>. Acesso em:

and
em:
18 de

Outubro de 2010.
[27] PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. - [reimpr.]. Rio de
Janeiro: Guanabara Loogan, 2008. 596 p.

Referências Bibliográficas

76

[28] DEGALLIER, N.; FAVIER, C.; BOULANGER, J.P.; MENKES, C. Imported and autochthonous cases in the dynamics of dengue epidemics in Brazil. Revista Saúde
Pública, v. 43, n. 1, p. 1 − 7, 2009.
[29] FORSTER, G.A.; GILLIGAN, C.A.; Optimizing the control of disease infestations at
the landscape scale. Proceedings of the National Academy of Science USA, v.
104, n. 12, p. 4984 − 4989, 2007.
[30] BINDER, K. Applications of Monte Carlo methods to statistical physics. Reports on
Progress in Physics. v.60, p. 487559, 1997.
[31] METROPOLIS N.; ULAM, S. The Monte Carlo Method. Journal of the American
Statistical Association v. 44, p. 335, 1949.
[32] de OLIVEIRA, M.M. Simulações de Sistemas com Estados Absorventes:
Método e Aplicações 2007. 142 f. Tese (Doutoramento em Física). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
[33] HARRIS, T.E. Contact interactions on a lattice. The Annals of Probability. v. 2, n.
6, p. 969 − 988. 1974
[34] dos SANTOS, F.L. Estudo das Propriedades Críticas do Processo Epidêmico
por Par com Difusão de Pares 2009. 68 f. Dissertação (Mestrado em BioFísica).
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.
[35] STANLEY, H.E. Introduction to phase transitions and critical phenomena. New
Yourk: Oxford University Press, 1971. 333 p.
[36] FRIGORI, R.B. Estudo Numérico da Transição de Fase na QCD a Temperatura
Finita. 2005. 97 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física de São Carlos,
USP , São Paulo, 2005.
[37] UHU - Universidad de Huelva. Disponível em: <http://www.uhu.es/gem/docencia/meteoccaa/practicas/3/3_pagina1.php>. Acesso em: 12 de maio de 2010.

Referências Bibliográficas

[38] CFTC

-

Centro

77

de

Física

Teórica

e

Experimental.

Disponível

em:

<http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/capitulo3/modulo8/topico2.php>. Acesso
em: 13 de maio de 2010.
[39] SALINAS, S. Introdução à Física Estatística. São Paulo: EdUSP, 2005. 472 p.
[40] BINNEY, J.J.; DOWRICK, N.J.; FISHER, A.J.; NEWMAN, M.E.J. The theory of
critical phenomena. New Yourk: Oxford University Press, 1999. 464 p.
[41] KADANOFF, L.P.; GOTZE, W.; HAMBLEM, D.; HECHT, R.; LEWIS, E.A.S.; PALCIAUSKAS, V.V.; SWIFT, J. Static phenomena near critical points: theory and experiment. Reviews of Modern Physics, v. 39, n. 2, p. 395 − 429, 1996.
[42] YOUNG, S.; ZEMANSKY, F.W. Física II - Termodinâmica e Ondas. São Paulo:
Pearson Brasil, 2002. 352 p.
[43] HINRICHSEN, H. Nonequilibrium critical phenomena and phase transitions into absorbing states. Advances in Physics, v. 49, p. 815, 2000.
[44] ÓDOR, G. Universality classes in nonequilibrium lattice systems. Reviews Modern
Physics, v. 76, n. 3, p. 663 − 724, 2004.
[45] LUBECK, S. Universal scaling behavior of non-equilibrium phase transitions. International Journal of Modern Physics B, v. 18, p. 3977 − 4147, 2004.
[46] DANTAS, W.G. Estudo de propriedades críticas para modelos de rede com
estados absorventes. 2006. 188 f. Tese (Dissertação em Física) - Instituto de Física,
UFF, Niterói, 2006.
[47] TOMÉ, T.; de OLIVEIRA, M.J. Dinâmica Estocástica e Irreversibilidade. São
Paulo: EdUSP, 2001. 242 p.
[48] BRUSH, S.G. History of the Lenz-Ising Model. Reviews of Modern Physic, v. 39, p.
883893, 1967.
[49] DICKMAN, A.G.; DICKMAN, R.; BARBOSA, F.A. Transições de fase sem termodinâmica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 28, n. 1, p. 23, 2006.

Referências Bibliográficas

78

[50] PATRIA, R.K. Statistical Mechanics. San Diego: Butterworth-Heinemann, 1996. 529
p.
[51] HUANG, K. Statistical Mechanics. Boston: Braun-Brumfield, 1987. 506 p.
[52] MA, S.K. Modern Theory of Critical Phenomena. San Diego: Westview Press,
2000. 588 p.
[53] GLERIA, I.; MATSUSHITA, R.; da SILVA, S. Sistemas complexos, criticalidade e leis
de potência. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 26, n. 2, p. 99 − 108, 2004.
[54] IMSc

-

The

Institute

of

Mathematical

Sciences.

Disponível

<http://www.imsc.res.in/r̃rajesh/Research/DP/dp.html>. Acesso em:

em:

11 de maio

de 2010.
[55] JANSSEN, H.K.; OERDING, K.; van WIJLAND, F.; HILHORST, H.J. Lévy-flight
spreading of epidemic processes leading to percolating clusters. Eur. Phys. J. B, v. 7,
p. 137 − 145, 1999.
[56] MAGALHÃES, M.N. Probabilidade e Variáveis Aleatórias. São Paulo: EdUSP,
2006. 428 p.
[57] VISWANATHAN, G.M.; AFANASYEV, V.; BULDYREV, S.V.; HAVLIN, S.; da LUZ,
M.G.E.; RAPOSO, E.P.; STANLEY, H.E. Statistical physics of random searches.
Brazilian Journal of Fhysics, v. 31, n. 1, p. 102 − 108, 2001.
[58] EDWARDS, M.A.; PHILLIPS, R.A.; WATKINS, N.W.; FREEMAN, M.P.; MURPHY,
E.J.; AFANASYEV, V.; BULDYREV, S.V.; da 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, v. 449, p. 1044 − 1048, 2007.
[59] SOLOMON, S.; RICHMOND, P. Stable power laws in variable economies; LotkaVolterra implies Pareto-Zipf. Eur. Phys. J. B, v. 27, p. 257261, 2002.

Referências Bibliográficas

79

[60] PENG, C.K.; MIETUS, J.; HAUSDORFF, J.M.; HAVLIN, S.; STANLEY, H.E.; GOLDBERGER, A.L. Long-range anticorrelations and non-gaussian behavior of the heartbeat.
Physical Review Letters v. 70, n. 9, p. 13431346, 1993.
[61] VISWANATHAN, G.M.; BULDYREV, S.V.; HAVLIN, S.; da LUZ, M.G.E.; RAPOSO,
E.P.; STANLEY, H.E. Optimizing the success of random searches. Nature, v. 401, p.
911 − 914, 1999.
[62] MACEDO FILHO, A. Processo de Difusão com Agregação e Reorganização
Espontânea em uma Rede 2D. 2008. 103 f. Dissertação (Mestrado em Física). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.
[63] MAIA, D.F.S. Caracterização do comportamento crítico no modelo de epidemia difusiva. 2008. 88 f. Tese (Doutoramento em Física). Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
[64] DICKMAN, R.; da SILVA, J.K.L. Moment ratios for absorbing-state phase transitions.
Physical Review E. v. 58, n. 4, p. 4266 − 4270, 1998.
[65] MAIA, D.S.; DICKMAN, R. Diffusive epidemic process: theory and simulation. Journal
of Physics: Condensed Matter, v.19, n.6, 2007.
[66] MACEDO FILHO, A.; CORSO, G.; LYRA, M.L.; FULCO, U.L. Critical properties
of the diffusive epidemic process obtained via an automatic search technique. Journal
Statistical Mechanics: Theory and Experiment, v.04, p.04027, 2010.

Apêndice

A

Apêndice A
A.1

Resultados para o PED sem os voos de Lévy

Com este apêndice queremos mostrar que nosso modelo reproduz os resultados para o
processo epidêmico difusivo em que o deslocamento dos indivíduos (sadios e infectados)
ocorre apenas para os sítios vizinhos - interações de curto alcance. Portanto os resultados
apresentados a seguir são para o PED unidimensional em que um indivíduo num dado
sítio i só poderá difundir ou para o sítio i + 1 ou para o sítio i − 1. Nestas circunstâncias,
o ponto crítico encontrado foi de ρc = 4, 628(13), figura A.1, valor este que se encontra
dentro da margem de erro de ρc = 4, 75(1) calculado em [5].
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Figura A.1: Relação entre a densidade total de indivíduos ρ e a razão entre momentos m21 . ρc =
4, 628(13) indica o ponto crítico.

Com este ponto crítico e utilizando o gráfico do parâmetro de ordem, ver figura A.2,
obtemos um valor da densidade de doentes para cada tamanho de rede diferente.
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Figura A.2: Gráfico do parâmetro de ordem (densidade de doentes) versus a densidade total de
indivíduos.

Plotando os valores das densidades de doentes para diferentes tamanhos de rede e fazendo
o gráfico log(L) versus log(ψB ) (orientado pela relação de escala de tamanho finito,
equação 3.11), onde ψB é a densidade de doentes e fazendo um ajuste linear nos nossos
dados, calculamos o expoente β/ν⊥ = 0, 399(5), ver figura A.3.
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Figura A.3: Gráfico log(L) versus log(ψB ), coeficiente linear fornece o expoente β/ν⊥ .
Este valor de β/ν⊥ está dentro da margem de erro do mesmo expoente obtido pelos
trabalhos [5, 65], o que dar indícios da robustez do nosso modelo. Encontramos também
o expoente crítico 1/ν⊥ , através da relação de escala equação 3.12. O procedimento para
extrair o valor de 1/ν⊥ = 0, 476(17), figura A.4, é o mesmo adotado para obter 1/ν⊥
com a interação de longo alcance.
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Figura A.4: Gráfico logaritmo dos tamanhos de rede L pelo logaritmo da derivada, no ponto crítico,
da densidade de doente, normalizada.

Este expoente que equivale a ν⊥ = 2, 1 também estar dentro da margem de erro, do
valor obtido tanto em [5] (ν⊥ = 2) quanto em [65] (ν⊥ = 2, 3(3)).
Para encontramos o expoente dinâmico z, usamos o cumulante de Binder U (ρc , t) (ver
equação 3.8), com o mesmo procedimento adotado no capítulo de resultados. E da figura
A.5 obtemos z = 2, 02.
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Figura A.5: Gráfico logaritmo do cumulante de Binder versus o o logaritmo do tempo, para cada
curva temos uma densidade de indivíduos diferente, e a curva central indica a densidade crítica.

Aproveitando que acompanhamos a evolução do modelo no tempo, podemos encontrar
o expoente β/zν, ver figura A.6, pela equação 3.15.
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Figura A.6: Gráfico do logaritmo da densidade de doentes (log(ψB )) pelo logaritmo do tempo
(log(t)).

Nesta análise temporal, com o uso do cumulante de Binder, em que o sistema é rodado
com uma densidade de indivíduos (ρ) fixa, os dados para ρ = 4, 64 curvam para baixo
do ponto crítico, enquanto ρ = 4, 61 curvam para cima do ponto crítico. Isso nos leva a
ter mais uma certeza de que o valor da densidade crítica de indivíduos é ρc = 4, 628(13),
figura A.1, onde obtemos uma reta para a densidade crítica de indivíduos. Ou seja, esta
análise no tempo serve tanto para extrair os expoentes dinâmicos quanto para ter mais
uma solidez do ponto crítico encontrado.

