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Cria em mim, ó Deus,um coração puro

e renova em mim um esṕırito reto.
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Resumo

Propomos nesta pesquisa um modelo de caminhada aleatória com perfil de decaimento q-

exponencial. A função q-exponencial é uma generalização da função exponencial ordinária.

No limite q → 1, a função q-exponencial torna-se a função exponencial ordinária. Nosso

modelo apresenta um comportamento difusivo markoviano, onde se sabe que o Teorema

Central do Limite proibe superdifusão neste caso. Apesar de neste problema não ser

esperado o surgimento de uma transição superdifusiva no limite assintótico conseguimos

observar tais transições para caminhadas de tamanho finito.

Palavras-chave: caminnhada aleatória, difusão anômala, função q-exponencial, cami-

nhada não-Markoviana
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Abstract

We propose a random walk model with q-exponentially decaying memory profile. The

q-exponential function is a generalization of the ordinary exponential function. In the

limit q → 1, the q-exponential becomes the ordinary exponential function. This model

presents a Markovian diffusive regime that is characterized by finite memory correlations.

It is well known, that central limit theorem prohibit superdiffusion for Markovian walks

with finite variance of step sizes. We report the outcome of a transient superdiffusion for

finite sized walks.

Keywords: random walk, anomalous diffusion, q-exponential function, non-Markovian

walk.
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1.8 Objetivos das séries temporais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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6 Apêndice A

O problema da caminhada aleatória 85
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x



Introdução

A Estat́ıstica é uma ciência que utiliza ferramentas matemáticas para explicar fenômenos

de natureza estocástica, alguns desses eventos são estudados através de observações en-

quanto outros são estudados utilizando experimentos para modelar a aleatoriedade e a

incerteza com o objetivo de estimar acontecimentos futuros [1-9].

As Ciências F́ısicas também usam a Estat́ıstica como uma de suas ferramentas de análise,

esta área da F́ısica é denominada de Mecânica Estat́ıstica, direcionada ao entendimento

e a modelagem de fenômenos estocásticos em F́ısica, Biologia, Economia, Ciências dos

Materiais, Ciências Sociais, DNA, Séries Temporais, Estrutura e Evolução Estelar, etc

[7-39].

Um dos problemas de interesse da Mecânica Estat́ıstica é o problema da Caminhada

Aleatória, este termo (Caminhada Aleatória) foi cunhado por Karl Pearson no ano de

1905 [37]. Pearson estava interessado em saber como os mosquitos de malária se espalha-

vam.

Um artigo intitulado 100 years of Brownian motion[40], foi publicado em 2005 para

celebrar os 100 anos dos trabalhos de Albert Einstein, que estão relacionados com as

observações feitas pelo botânico escocês Robert Brown sobre o movimento errático de

diversos tipos de part́ıculas em meio aquoso, tais como, grãos de pólen, part́ıculas pulveri-

zadas de carvão, vidro, alguns tipos de metais, etc; que ajudaram, mediante investigação

meticulosa e condições ambiente rigorosamente controladas, no reconhecimento do movi-

mento Browniano com um fenômeno natural[31-32]. A posição das part́ıculas Brownianas

(Caminhada Aleatória Browniana) cresce com a raiz quadrada do tempo, e por isso o

movimento dessas part́ıculas é classificada como sem memória.

Nas décadas seguintes, a caminhada aleatória foi utilizada para enfrentar novos desafios,

um dos grandes desafios, tal como, o abordado pelos pesquisadores Schütz e Trimper

no artigo intitulado Elephants can always remember: Exact long-range memory

effects in a non-Markovian random walk [41], onde citam trabalhos de alguns pes-

quisadores para introduzir correlações de memória na dinâmica de sistemas f́ısicos. Neste

trabalho, Schütz e Trimper, constrúıram um modelo de caminhadas aleatórias capaz de re-

cordar toda a sua história, o que confere a caminhada uma caracteŕıstica não-Markoviana,

este modelo denominaremos de Modelo de Caminhadas Aleatórias do Elefante (CAE). A

CAE possui uma memória uniforme e baseada nela uma lembrança recordada com uma
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probabilidade dada por 1/t. A probabilidade cŕıtica de transição ocorre em pc = 3/4.

Neste ponto o processo sai do regime difusivo para o regime superdifusivo. Existem ou-

tros modelos derivados das CAE que também incorporam a caracteŕıstica de gravação

de toda a história do caminhante e diferem das CAE pela escolha da função de dis-

tribuição de probabilidade, que é usada para recordar um fato do passado, como, por

exemplo, o Modelo Caminhadas Aleatórias com Perfil de Memória Uniforme Reduzida

, que incorpora o esquecimento utilizando a construção de uma memória parcial com a

probabilidade de recordar um fato do passado com probabilidade dada por 1/ft, onde f é

a fração de memória lembrada pelo caminhante e (1− f) a fração de memória esquecida.

Na região de feedback negativo p < 1/2 surgem oscilações na variável posição do tipo

log-periódicas. Outro modelo, é o Modelo Caminhadas Aleatórias com Perfil de Memória

Gaussiano (truncado), que também possui a caracteŕıstica de poder apagar os passos ini-

ciais da memória do caminhante, o que permite investigar a existência de eventos que

possam ser mais recordados do que outros. Outra variante é o Modelo de Caminhadas

Aleatórias com Perfil de Memória Exponencial. Por fim, apresentamos o modelo cami-

nhadas aleatórias desta tese denominado de Modelo de Caminhadas Aleatórias com Perfil

de Memória q-exponencial. Estudamos o problema de Caminhadas Aleatórias com Perfil

de Memória q-exponencial e usamos o segundo momento da posição para estimar o ex-

poente de Hurst < x2 >= t2H para estudarmos o processo difusivo do sistema. No limite

assintótico t→∞ não é esperado comportamento superdifusivo, em razão da caminhada

aleatória reproduzir uma caminhada Markoviana. No entanto, um transiente superdi-

fusivo foi encontrado para q & 3/2 em caminhadas aleatórias de tamanho finito, que é

caracterizado pelo surgimento da superdifusão e transição do regime superdifusivo para

o regime difusivo no limite de t→∞. Deste comportamento é que surge a denominação

de transiente superdifusivo. Outro resultado importante está relacionado a equação de

Fokker-Planck, que foi derivada com uma dependência impĺıcita do parâmetro q associado

ao tamanho do comprimento de memória. Foi abordado o caso em que λ = 1, para a valiar

o impacto do parâmetro de deformação q sobre as caminhadas aleatórias. É fácil perceber

que a constante de decaimento λ < 1 apenas aumenta o tamanho do comprimento de

memória favorecendo o aparecimento antecipado da superdifusão, fazendo corresponder

valores maiores para o expoente de Hurst H. De maneira semelhante, para λ > 1, favorece

a redução do comprimento de memória e, consequentemente leva a valores do coeficiente

de Hurst menores, ou seja, nenhuma mudança qualitativa é esperada para λ 6= 1.

Assintoticamente existem dois casos limites para o nosso modelo, o primeiro ocorre quando

t é fixado e q →∞, e o segundo quando q é fixado e t→∞. No primeiro caso, obtemos a

o Modelo de Caminhada Aleatória do Elefante, no limite assintótico q →∞, e no segundo

caso, retomamos a caminhada Markoviana, quando t→∞.

Estes resultados aumentam nossa compreensão sobre o comportamento superdifusivo em

caminhadas aleatórias e, deixa em aberto o caminho para novas possibilidades de estudo
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de caminhadas aleatórias não-Markovianas com outros perfis de memória.

Os modelos de caminhadas aleatórias com os perfis de memória especificados acima, pos-

suem como ponto central de análise o comportamento difusivo, onde é utilizado o ex-

poente de Hurst (H) para classificar o processo de difusão. Em caminhadas aleatórias

não-Markovianas, por exemplo, a difusão é bem conhecida em fenômenos que apresentam

superdifusão (H > 1/2) e subdifusão (H < 1/2), no entanto para o caso em que (H = 1/2)

o processo difusivo ainda está dando os primeiros passos, como por exemplo, para casos

em que o propagador é não-Gaussiano e a difusão é classificada como difusão anômala

fraca que pode ser observada no mercado financeiro. Ouros tipos de difusão são também

conhecidos, tais como, difusão ultra-lenta, difusão anômala forte, o modelo de Schütz e

Trimper com pausa que faz com que seja observado um caminhante com comportamento

subdifusivo.
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Caṕıtulo 1

Prolegômenos

1.1 Os modelos matemáticos

Esta tese destina-se ao estudo de modelos matemáticos probabiĺısticos portanto é apro-

priado ilustrar o tipo de modelo que será abordado ao longo de todo o texto. Também

é preciso distinguir que tipo de formulação matemática é apropriada para investigar os

fenômenos probabiĺısticos [1]. A seguir, vamos introduzir a ideia de dois modelos, o modelo

determińıstico e o modelo probabiĺıstico (também chamado de modelo estocástico).

1.1.1 O modelo determińıstico

Existem muitos exemplos na natureza para os quais os modelos determińısticos são apro-

priados, como os descritos pelas leis de Newton, as leis de Kepler, as leis de Maxwell.

Para darmos um exemplo, consideremos o oscilador harmônico simples (OHS), figura 1.1.

O OHS é um sistema formado por uma part́ıcula de massa m que executa um movimento

harmônico simples, presa a uma mola de constante de mola k. O movimento da part́ıcula

pode ser descrito, pela equação x(t) = Acos(ωt−φ0). Onde A é a amplitude de oscilação,

ω é a frequência angular e φ0 é a fase inicial de oscilação. Outras grandezas podem

ser derivadas da equação que descreve a posição da part́ıcula, tais como, a equação da

velocidade

v(t) = −ωAsen(ωt− φ0) (1.1)

a aceleração,

a(t) = −ω2Acos(ωt− φ0) (1.2)

as energias cinética e potencial elástica

K(t) =
1

2
kA2sen2(ωt− φ0) (1.3)

U(t) =
1

2
kA2cos2(ωt− φ0) (1.4)
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que, neste caso, leva à conservação da energia mecânica total.

E =
1

2
kA2. (1.5)

Exemplos do comportamento das funções: x(t), v(t), a(t); K(t), U(t) e E = K + U ; se

encontram, respectivamente, nas figuras 1.2 , 1.3 , 1.4 e 1.5. O que todas estas relações

possuem em comum é que são descrições matemáticas de um experimento determińıstico.

Por exemplo, x(t) determina a posição da part́ıcula a cada instante de tempo t, ou seja,

para cada t temos um x(t). Então, t determina univocamente a quantidade do segundo

elemento x(t). O mesmo ocorre para v(t), a(t), K(t) e U(t). Detalhes e outras carac-

teŕısticas sobre o movimento harmônico simples podem ser vistas nas referências [2][3].

Os resultados numéricos foram obtidos usando o algoritmo de Euler-Richardson [4]. Os

parâmetros usados na simulação são: tempo total de medida (t = 105), o incremento

temporal (∆t = 10−3), a massa da part́ıcula (m = 1) e a constante de mola (k = 1).

Figura 1.1: Oscilador harmônico simples unidimensional.
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Figura 1.3: Velocidade do oscilador no movimento harmônico simples em função do tempo.
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Figura 1.4: Aceleração do oscilador no movimento harmônico simples em função do tempo.
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Figura 1.5: linha azul exibimos, a conservação da energia do oscilador no movimento
harmônico simples. Comportamento da energia cinética (curva vermelha) e o comporta-
mento da energia potencial elástica (curva em azul) são exibidos.
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1.1.2 O modelo probabiĺıstico

Exista um fragmento de material radioativo que emite part́ıculas beta. Com o aux́ılio

de um contador Geiger, podemos contar o número de part́ıculas emitidas durante um

intervalo de tempo ∆t = t − t0. Neste experimento, não é posśıvel prever precisamente

o número de part́ıculas emitidas mesmo que sejam conhecidas a forma, a dimensão, a

composição qúımica e a massa do objeto em estudo. Por isso, até o momento parece

não existir um modelo determińıstico que forneça o número precisamente de part́ıculas

emitidas. Logo, é preciso considerar um modelo probabiĺıstico. Neste modelo, vamos

dizer que considerações f́ısicas determinam o comportamento probabiĺıstico, ou seja, as

considerações necessárias para uma distribuição de probabilidade do observável f́ısico

[1][6].

Alguns exemplos de experimentos probabiĺısticos, são:

(a) o lançamento de uma moeda N vezes observando a frequência de caras e co-

roas;

(b) o lançamento de 8 dados observando os números que aparecem na face de

cima dos dados;

(c) resistência à tração de uma barra metálica;

(d) um mı́ssil lançado é observado nos instantes t0, t1, t2, ..., tn. Em cada instante

de tempo a altura do mı́ssil acima do solo é registrada.

(e) o número de peças defeituosas em um lote de peças automotivas;

(f) as mudanças climáticas.

Todos os experimentos descritos acima possuem em comum a seguintes caracteŕısticas:

(1) cada experimento pode ser repetido um grande número de vezes sob condições

inalteradas;

(2) quem realiza o experimento pode ser capaz de descrever todos os posśıveis re-

sultados;

(3) quando o experimento é repetido um grande número de vezes, certa regulari-
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dade será observada.

Vamos mostrar algumas caracteŕısticas de um experimento probabiĺıstico utilizando um

dado não viciado de seis lados. A observação de qualquer lado do dado é equiprovável. Ao

realizar um experimento, jogando o dado N vezes alguns resultados podem, inicialmente,

aparecer mais do que outros, à medida que o número de jogadas vai aumentando essas

diferenças vão desaparecendo, até que no limite de N → ∞ nota-se que as frequências

com que os lados são observados são iguais a 1/6. Este comportamento é ilustrado na

figura 1.6 para diversos valores de N . Mais sobre o assunto pode ser encontrado nas

referências [6][7].

(N/Nmax)%

Figura 1.6: Convergência da probabilidade de observar o lado x = 3 de um dado de seis
lados. A probabilidade converge para 1/6 a medida que o valor de N aumenta.

1.2 Variáveis aleatórias

Uma variável aleatória pode ser definida da seguinte maneira: Seja E um experimento e

Ω um espaço amostral associado a este experimento. Uma função F , que associe a cada

elemento y ∈ Ω um número real X(y), é chamada de variável aleatória[6]. O conceito de

variável aleatória é dividido em duas categorias: a de variável aleatória discreta e variável

aleatória cont́ınua. Em uma variável aleatória discreta X os valores posśıveis podem ser

organizados numa lista ordenada x1, x2, x3, x4, ..., xn, ainda uma lista ordenada pode ser

classificada em dois tipos: (a) finita e (b) infinita. Uma lista finita sempre é enumerável,

mas um lista infinita pode ser enumerável ou não enumerável. No caso em que a lista é

infinita enumerável,uma correspondência de um para um, entre os elementos da lista e o

conjunto dos números naturais pode ser feita, mas no caso de uma lista não enumerável
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esta correspondência não pode ser feita.

Outro tipo de variável aleatória é a variável aleatória cont́ınua. Seja X uma variável

aleatória cont́ınua, sendo seu espaço amostral formado por todos os valores no intervalo

a 6 x 6 b, X pode tomar qualquer valor, arbitrariamente neste intervalo.

1.2.1 Probabilidade

Nesta seção vamos definir o termo probabilidade, para tal vamos utilizar a definição de

probabilidade encontrada na referência [6].

Considere um experimento E. Sendo Ω o espaço amostral associado a E. Para cada

evento A ∈ Ω associaremos um número real representado por P (A) e chamado de

probabilidade de A que satisfaça as seguintes condições:

(1) 0 ≤P(A)≤ 1,

(2)P(Ω) = 1,

(3) Se C e D são eventos mutuamente excludentes, segue-se que P (C
⋃
D) =

P (C) + P (D),

(4) Então, se C1, C2, ..., Cn forem, dois a dois, eventos mutuamente excludentes,

segue-se que

P (
n⋃
i=1

Ci) =
n∑
i=1

P (Ci). (1.6)

1.2.2 Algumas propriedades estat́ısticas fundamentais: média,

variância e desvio padrão

Valor esperado (média): Dada uma variável aleatória X, que assume os valores

x1, x2, x3, ..., xN , é chamado de valor médio de X o valor

µ =< x >=
N∑
i=1

xiP (X = xi) (1.7)

A variância é o valor esperado do desvio quadrático da média

σ2 = V ar(X) =
N∑
i=1

[xi − µ]2P (X = xi) (1.8)

ou

σ2 =< x2 > −µ2 (1.9)
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onde xi−µ é o desvio em relação a média da i-ésima variável. A variância mede o quanto

quadraticamente distante uma variável xi está da média.

A raiz quadrada da variância é chamada de desvio padrão,

σ =

√√√√ N∑
i=1

[xi − µ]2P (X = xi) (1.10)

e este mede o quão dispersa, em relação a média, está uma medida estat́ıstica [6][7].

1.2.3 Função de distribuição de probabilidade

Para uma variável aleatória discreta associamos um número P (X = xi) > 0, que é a

probabilidade do i-ésimo evento acontecer. No entanto, se a variável estocástica X é

cont́ınua, então, a esse evento, está associado uma função densidade de probabilidade

f(x) para −∞ 6 x 6 +∞, de maneira que a probabilidade do evento X ocorrer entre x e

x+dx é f(x)dx. Assim como no caso discreto, para o caso cont́ınuo a probabilidade total

deve ser unitária, ou seja, a função densidade de probabilidade deve ser normalizada em

todo o espaço ∫ +∞

−∞
f(x)dx = 1 (1.11)

De maneira semelhante ao caso discreto, podemos encontrar os momentos para a função

densidade de probabilidade, tais como o primeiro e o segundo momentos, como é exibido

logo a seguir

< x >=

∫ +∞

−∞
xf(x)dx (1.12)

e

< x2 >=

∫ +∞

−∞
x2f(x)dx (1.13)

A variância para o caso de uma variável cont́ınua permite caracterizar a largura quadrática

da distribuição de maneira que é posśıvel estimar como os pontos estão quadraticamente

dispersos em torno do valor médio.

< σ2 >=< (x− < x >)2 > (1.14)

< σ2 >=

∫ +∞

−∞
x2f(x)dx− (

∫ +∞

−∞
xf(x)dx)2 (1.15)

1.3 Probabilidade condicional

Sejam C e D dois eventos associados ao experimento E. Denotamos por P (B|A) a

probabilidade condicionada do evento D ocorrer quando C tiver ocorrido. Então, diga-
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mos que os eventos B1, B2, ..., Bn representam uma partição do espaço amostral Ω, quando

(a) Bi

⋂
Bk = ∅, para todo i 6= k,

(b)
⋃n
k=1Bk = Ω,

(c) P (Bk) > 0 para todo k.

Utilizando o conceito de probabilidade condicional acima, para os eventos B1, B2, ..., Bn,

segue-se que

P (Bk|A) =
P (A|Bk)P (Bk)∑n
j=1 P (A|Bj)P (Bj)

(1.16)

este resultado é conhecido com o Teorema de Bayes e fornece a probabilidade de ocorrência

do evento Bk dado que o evento A tenha ocorrido[6].

1.4 Lei forte dos grande números

Se X1, X2, ...., são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribúıdas com

média µ [8], então

P{limn→∞
(X1 +X2 + ...+Xn)

n
= µ} = 1. (1.17)

1.5 O teorema central do limite

O teorema central do limite (TCL) é um resultado de muita importância na Mecânica

Estat́ıstica e uma pedra angular na Estat́ıstica. Nós o enunciaremos da seguinte maneira:

Se X1, X2, .... são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribúıdas com

média µ e variância σ2, então

limn→∞P{
X1 +X2 + ...+Xn − nµ

σ
√
n

≤ a} =

∫ a

−∞

1√
2π

exp(
−x2

2
)dx (1.18)

Para Sn =
∑n

i=1 Xi, onde X1, X2, ...., Xn são variáveis aleatórias, a lei forte dos grandes

números estabelece que Sn/n convergirá para E[Xi]. O teorema central do limite mostra

que Sn tem uma distribuição normal no limite assintótico [8].
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1.6 Processos de Markov

O processo de Markov generaliza um processo probabiĺıstico independente [9], utili-

zando a construção de um modelo que integra a posśıvel dependência entre as variáveis

aleatórias. Para definir um processo de Markov é preciso retomar o conceito de pro-

babilidade condicionada. Para um conjunto de variáveis temporais ordenadas, ti <

ti+1, i = 1, 2, 3, ..., n − 1 a probabilidade condicional é definida da seguinte maneira,

Pn(xn, tn|xn−1, tn−1;xn−2, tn−2; ...;x1, t1) é a probabilidade de ser observado o estado

X(tn) = xn condicionada a informação de que foram observados os estados X(t1) = x1,

X(t2) = x2, ..., X(tn−1) = xn−1. Este conjunto de probabilidades está relacionada a

probabilidade condicionada da seguinte maneira

Pn(xn, tn|xn−1, tn−1; ...;x1, t1) =
Pn(x1, t1; ...;xn, tn)

Pn−1(x1, t1; ...;xn−1, tn−1)
(1.19)

Um processo de Markov é caracterizado pelo seguinte aspecto: toda a informação ne-

cessária para que seja observado o estado X(tn) se encontra no estado mais recente de

X(t). Quando o processo de Markov toma valores de um conjunto de estados discretos o

processo é chamado de cadeia de Markov[9]. Mais sobre a teoria das cadeias de Markov

pode ser vista na referência[10].

Os processos de Markov podem ser categorizados: em processos de Markov de primeira

ordem e de segunda ordem. Quando o estado Xn depende apenas do estado mais re-

cente Xn−1 e não depende dos demais estados Xn−2, Xn−3, ..., X1; este é denominado de

processo de Markov de primeira ordem. Quando o estado Xn depende dos últimos dois

estados mais recentes Xn−1 e Xn−2 e não depende dos demais estados Xn−3, Xn−4, ..., X1;

o processo é denominado Markoviano de segunda ordem[9].

1.7 Séries temporais

Uma série temporal pode ser compreendida como um conjunto de observações ordenadas

no tempo. Os modelos para descrever as séries temporais são estocásticos, ou seja,

são processos que são controlados por leis probabiĺısticas[11]. São exemplos de séries

temporais (ST):

(a) valores diários de poluição na cidade de Natal;

(b) os valores registrados de temperatura em Mossoró-RN;

(c) os ı́ndices da bolsa de Nova York;

13



(d) a precipitação atmosférica anual na cidade de João Pessoa;

(e) o número médio de manchas solares;

(f) o registro das marés no Rio de Janeiro.

As ST podem ser cont́ınuas ou discretas. (a)-(e) são exemplos de ST discretas,

enquanto (f) é um exemplo de série temporal cont́ınua. Existem dois enfoques dados na

análise de séries temporais, mas nos dois o objetivo é o mesmo: construir modelos para

séries, segundo um propósito espećıfico. No primeiro enfoque, o estudo é feito no domı́nio

temporal e os modelos propostos são paramétricos [12][13][14]. Já para o segundo caso,

a avaliação é conduzida no domı́nio das frequências e os modelos propostos são modelos

não-paramétricos. Neste, é utilizado o método da análise espectral que têm muitas

aplicações em f́ısica e engenharia[15][16][17][18].

1.8 Objetivos das séries temporais

Uma série temporal X(t1), X(t2), ..., X(tn), medida nos instantes t1, t2, ..., tn, pode ser

alvo de muitos tipos de análise [11], tais como:

(a) investigar o mecanismo gerador da série temporal, como por exemplo, analisar

uma série de alturas de ondas, para querer saber como estas ondas foram geradas;

(b) fazer previsões a longo e curto prazo como de preços de produtos que chegam

a mesa do consumidor, séries populacionais, de consumo, de produtividade em uma

indústria, etc;

(c) procurar padrões de periodicidade relevantes nos dados em análise espectral;

(d) estudar a umidade relativa do ar;

(e) estudar o processo difusivo via caminhadas aleatórias.
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1.9 Alguns exemplos de séries temporais

1.9.1 Meteorologia: O meteograma

O primeiro exemplo que queremos mostrar é o meteograma de Braśılia, de 14 a 25 de

março de 2016, figura 1.7. Um meteograma é um gráfico de previsão do tempo que contém

várias informações sobre os próximos 3 a 5 dias [19]. O primeiro gráfico (de cima para

baixo) nos mostra a tabela de precipitação. Repare que o eixo horizontal (X) é sempre

o de horários enquanto que neste caso o eixo vertical (Y) é o de miĺımetros de chuva

por hora. Os demais gráficos, seguindo a ordem, são os de variação de temperatura, a

previsão da umidade relativa do ar, a velocidade do vento, o gráfico da variação da pressão

atmosférica e o gráfico da cobertura de nuvens. Informações adicionais podem ser vistas

nas referências [19][20].
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Figura 1.7: O meteograma de Braśılia para o mês de março de 2016. Retirado da referência
[19].
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1.9.2 Economia: O preço do açúcar

A cana-de-açúcar é muito importante para a economia brasileira. Dela é retirada o açúcar,

o álcool, que é utilizado tanto para fins carburantes como industriais [21]. No Brasil, a

área ocupada para o plantio da cana-de açúcar ocupa cerca de 7 milhões de hectares, o que

corresponde a aproximadamente 2% de toda a terra arável do Páıs [21]. Segundo a União

da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (UNICA, 2008), no Brasil se produz

açúcar e álcool o suficiente para abastecer os mercados interno e externo durante todo o

ano. As medidas do preço do açúcar durante todo o ano podem ser representados por

uma série temporal. Uma ST pode conter os seguintes componentes que a constitui: uma

componente que mede a tendência da série, outra que mede a sazonalidade, outra o ciclo

e uma outra a aleatoriedade. Para dar um exemplo de medidas do preço do açúcar, vamos

nos concentrar em medidas da componente sazonal. A sazonalidade capta os padrões

regulares da ST, tais como mudança de temperatura, vendas na indústria, vendas no

comércio, etc. Nas figuras 1.8-1.11 são exibidos resultados para medidas do ı́ndice sazonal

médio do preço do açúcar entre os anos 2001-2007, para várias considerações diferentes.

Figura 1.8: Índices Sazonais do Preço da Cana-de-açúcar, no Campo sem Impostos, Es-
tado do Paraná, 2001-2007. Retirado da referência [21].
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Figura 1.9: Índices Sazonais do Preço da Cana-de-açúcar no Campo com Impostos ,
Estado do Paraná, 2001-2007. Retirado da referência [21].

Figura 1.10: Índices Sazonais do Preço da Cana-de-açúcar, na Esteira sem Impostos,
Estado do Paraná, 2001-2007. Retirado da referência [21].

Figura 1.11: Índices Sazonais do Preço da Cana-de-açúcar, na Esteira com Impostos,
Estado do Paraná, 2001-2007. Retirado da referência [21].
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1.9.3 Entropia

Um exemplo de ferramenta usada para modelar as ST é o modelo de caminhadas

aleatórias. Uma forma de análise desses sistemas é a entropia de Shannon[22]. Neste

tipo de análise, é assumido que para uma caminhada aleatória no intervalo de tempo

[t0, t0 + t] a entropia de Shannon seja dada por,

S(t) = −
∫ +∞

−∞
p(x, t) ln(p(x, t))dx (1.20)

onde p(x, t) é a função de distribuição de probabilidade. Scafetta e Grigolini mostraram

que esta cresce logaritmicamente com o tempo [22][23][24].

S(t) ∼ δln(t). (1.21)

Para caminhadas aleatórias fracionárias e caminhadas de Lévy, δ é o expoente de Hurst.

O método de estimação de H pode ser encontrado com mais detalhes na referência [23],

que não descreveremos aqui, nos conteremos em mostrar apenas o comportamento t́ıpico

de algumas observáveis f́ısicos para caminhadas aleatórias Markovianas, são exibidos nas

figuras 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15. Alguns autores utilizam o cálculo da entropia para carac-

terizar o processo difusivo em séries temporais e por isso exibimos o comportamento da

entropia para uma caminhada aleatória Markoviana [22][23].

Figura 1.12: Comportamento do primeiro momento < x > em função do tempo t, para
uma caminhada aleatória unidimensional Markoviana. Os parâmetros de simulação usa-
dos são p = 1/2, 104 caminhadas e tempo de 107.
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Figura 1.13: Comportamento do segundo momento < x > em função do tempo t, para
uma caminhada aleatória unidimensional Markoviana. Os parâmetros de simulação usa-
dos são p = 1/2, 104 caminhadas e tempo de 105.

Figura 1.14: Função de distribuição de probabilidade P (x, t) em função da posição x,
para uma caminhada aleatória unidimensional Markoviana. Os parâmetros de simulação
usados são p = 1/2, 104 caminhadas e tempo de 105.
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Figura 1.15: Comportamento da entropia de Shannon S(t) em função do tempo t, para
uma caminhada aleatória unidimensional Markoviana. Os parâmetros de simulação usa-
dos são p = 1/2, 104 caminhadas e tempo de 105.

1.9.4 Astronomia

Outra aplicação das séries temporais encontra-se na Astronomia, por exemplo, com o

estudo de manchas solares [25]. Muitas ferramentas estão sendo desenvolvidas para tentar

entender fenômenos relacionados às estrelas, como por exemplo, a rotação diferencial [26].

Algumas missões como, MOST [27], CoRot [28] e Kepler [29], unem esforços para fornecer

dados fotométricos de vários tipos de estrelas. A fotometria é o ramo da óptica responsável

por medir a quantidade de uma grandeza chamada fluxo emitido por um determinado

objeto celestial. Em astronomia, fluxo é a quantidade de energia que um objeto celestial

emite na forma de radiação eletromagnética [25]. Na figura 1.16 mostramos um exemplo

de série temporal aplicada à astronomia, chamada curva de luz.
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Figura 1.16: Curva de luz da estrela ID 2157356 observada pelo satélite Kepler, ou seja,
representação gráfica do fluxo relativo em função do tempo. Figura fornecida por M. L.
das Chagas do Grupo de Astronomia da UFRN.
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Caṕıtulo 2

Processos não-Markovianos

2.1 Introdução

Os primeiros textos sobre o movimento aleatório de part́ıculas suspensas em um fluido

foi escrito pelo poeta e filósofo romano Tito Lucrécio Caro em 60 a.c. [30]. Lucrécio

foi um poeta didático expressava suas observações e ideias em forma de poesia. Sua

obra, intitulada De Rerum Natura (Sobre a Natureza das Coisas)[30], é marcada pela

proclamação da realidade do homem em um universo sem deuses na tentativa de libertá-

lo da morte. Uma de suas observações sobre o movimento errático das part́ıculas em um

meio fluido é expresso no seguinte trecho do poema De Rerum Natura (Sobre a natureza

das coisas):

Os átomos movem-se num infinito vazio,

O universo é composto de átomos e vazio, nada mais ...

Devido sermos compostos de uma sopa de átomos em constante movimento ...

As formas de vida neste mundo e nos outros, estão em constante movimento,

incrementando a potência de umas formas e diminuindo as outras.

Os primeiros resultados sobre o movimento irregular de part́ıculas em meio fluido fo-

ram publicados pelo fisiologista, biólogo e qúımico holandês Jan Ingenhousz, no ano de

1783[31]. Este tipo de movimento também foi estudado pelo botânico e f́ısico escocês

Robert Brown, que ficou conhecido por seu trabalho sobre o movimento aleatório de

part́ıculas em um meio fluido (movimento browniano)[32]. Depois disso, as décadas se-

guintes foram marcadas por inúmeras tentativas para descrever o movimento aleatório

das part́ıculas. Mesmo sendo um fenômeno bem descrito por modelos probabiĺısticos,

como será mostrado ao longo do texto, o movimento browniano desempenha um papel

importante na descrição de sistemas determińısticos[33]. Em 1905, Albert Einstein fez

avanços significativos para a descrição do movimento browniano, usando a teoria cinética

molecular, e o conectou com o fenômeno de difusão de part́ıculas[34]. Ainda em 1916,

Smoluchowski fazendo algumas considerações fenomenológicas em relação ao movimento
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aleatório e considerando-o como consequência das colisões das part́ıculas do soluto com a

part́ıculas constituintes do solvente, fez avanços nesta área[35]. Na França, o matemático

Paul Langevin trabalhou com a hipótese de uma variável estocástica (ou também conhe-

cida como força flutuante)[36]. Em 1905, Karl Pearson introduziu a ideia de caminhada

aleatória ao publicar um questionamento intitulado de The problem of the random walk

(O problema da caminhada aleatória), publicado na revista Nature em 1905[37]. Pearson

estava interessado em estudar como os mosquitos da malária se espalhavam, observando

que este fenômeno poderia ser descrito pela equação de difusão. A primeira sugestão para

solucionar o problema proposto por Pearson foi feita por Lord Rayleigh[37]. Levando em

conta um conjunto de n oscilações unitárias e fases distribúıdas aleatoriamente, para n

muito grande, a probabilidade é dada por

2

n
exp(
−r2

n
)rdr. (2.1)

Anos depois, a teoria das caminhadas aleatórias foi generalizada por E.W. Montroll e G.H.

Weiss, chamada de caminhadas aleatórias com tempo cont́ınuo (CATC). Essas aborda-

gens (Pearson) e (Montroll), são muito importantes para os estudos de fenômenos f́ısicos,

qúımicos e econômicos [38][39]. Um problema interessante, atual e desafiante é a in-

clusão de correlações de memória na dinâmica dos sistemas. Particularmente, o caso

dos processos não-Markovianos representam um grande desafio tanto para f́ısicos quanto

para matemáticos. Algumas tentativas para entender como as correlações de memória

influenciam os fenômenos naturais, são feitas incorporando heuristicamente correlações

de memória para as observáveis f́ısicos [41]. Estes são importantes no estudo de alguns

fenômenos, tal como turbulência [43], difusão anômala [44] e a influência de precipitações

de chuva no abastecimento de água em um reservatório [45-46]. Na economia, a teoria

da especulação aplicada ao mercado econômico [47], na computação através do estudo de

segmentação de imagens e na teoria de grafos, na Biologia com o estudo da migração de

microorganismos e células [48-51]; na engenharia, as caminhadas aleatórias são aplicadas

aos fenômenos de transporte [52] e na descrição do comportamento das redes de distri-

buição de energia elétrica [53]. Na indústria, os processos aleatórios são importantes para

descrever fenômenos usados para construir novos dispositivos, tais como, o estudo de ma-

teriais amorfos que possibilitam a construção de dispositivos eletrônicos usados para fazer

máquinas de xerox[54]. Como já relatamos acima, a inclusão de correlações de memória

na dinâmica de caminhadas aleatórias é um grande desafio para os f́ısicos e alguns passos

relevantes já foram dados. Houve um grande avanço com o modelo introduzido pelos

pesquisadores Schütz e Trimper e nele foi encontrada uma solução anaĺıtica para uma ca-

minhada aleatória unidimensional com memória [41][55]. Este modelo levou a construção

de outros modelos de caminhadas aleatórias com correlações de memória, tais como: o mo-

delo de caminhadas aleatórias de Alzheimer [56-59], o modelo de caminhadas aleatórias
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com perfil de memória Gaussiano (truncado) [60], o modelo de caminhadas aleatórias

com perfil de memória exponencial[61] e o modelo desta tese, denominado modelo de

caminhadas aleatórias com perfil de memória q-exponencial. A seguir, vamos introduzir

algumas das teorias e problemas clássicos relacionados às caminhadas aleatórias, e então,

posteriormente, abordaremos os modelos de caminhadas aleatórias não-Markovianas [41],

[55-61].

2.2 O movimento de grãos de pólen suspensos em

água

Robert Brown foi um botânico eminente que nasceu em Montrose na Escócia. Estudou

medicina nas universidades de Edimburgo e Aberdeen, no entanto não terminou o curso,

possivelmente, em razão de seu crescente interesse por botânica [62]. Entre os anos de

1801-1805 ele foi a New Holland, atual Austrália, para coletar e classificar novas espécies

de plantas. Seu interesse estava na fisiologia das plantas, e isto o levou ao estudo do

movimento das part́ıculas de pólen suspensas em água. No ano de 1927, Brown estudou

o movimento de grãos de pólen em Clarkia Pulchella (vide figura 2.2) que possui um

diâmetro que varia aproximadamente entre 0, 3µm e 1µm. O microscópio utilizado para

fazer as observações possui uma distância focal de 1/32 polegadas. Um modelo de tal mi-

croscópio é apresentado na figura 2.3. Este era o melhor microscópio dispońıvel na época.

Segundo as observações do jovem pesquisador, utilizando o microscópio, as part́ıculas de

pólen se comportam da seguinte maneira:

... os grãos de pólen eram part́ıculas ... de aparência entre ciĺındrica e

oblongas, suavemente achatadas ... . Examinando a forma dessas part́ıculas

imersas em água, eu observei que muitas delas evidentemente em

movimento, que seu movimento não consistia apenas na mudança de lugar no

fluido manifestado pelas alterações de suas posições relativas... . Em alguns

instantes, as part́ıculas giravam em torno de seu eixo mais longo... [33].
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Figura 2.1: Robert Brown 1859. Retirada da referência [62]

As observações de part́ıculas microscópicas não se limitam a grãos de pólen sobre a

superf́ıcie da água. Outras observações também foram feitas utilizando part́ıculas pulve-

rizadas de carvão, vidro e rochas [31][64]. Algumas das ideias correntes na época expres-

savam que os grãos de pólen eram microorganismos vivos (o que explicaria o movimento

errático destas part́ıculas), ou ainda, havia a hipótese do movimento das part́ıculas esta-

rem relacionados a correntes de convecção do fluido. Brown fazia parte da corrente que

acreditava que os grãos de pólen estavam vivos, mas foi levado à refutar tal hipótese. A

esse respeito o pesquisador dizia:

Em primeiro lugar, eu havia notado erroneamente a assertiva de mais de um

escritor, a saber, que as part́ıculas em estado ativo são animadas. Este erro

surgiu provavelmente, por eu ter comunicado os fatos na mesma ordem em

que as diferentes visões foram sendo apresentadas em diferentes estágios da

investigação.

O movimento das part́ıculas não foi estudado quantitativamente, mas o cuidado com que

os experimentos foram realizados, sob condições controladas, eliminou várias hipóteses

e reconheceu o movimento como um fenômeno natural. Mesmo que em seus trabalhos

Brown não tenha dado muita ênfase sobre o movimento das part́ıculas, para alguns f́ısicos

e matemáticos, este é o seu trabalho de maior relevância [64].
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Figura 2.2: Clarkia Pulchella. Retirada da referência [63].

Figura 2.3: Modelo de microscópio usado por Brown. Retirada da referência [63].

Figura 2.4: Amiloplastos e alguns esferossomos de Clarkia pulchella. Retirada da re-
ferência [63].

27



2.3 O movimento de part́ıculas suspensas em um

ĺıquido estacionário

Albert Einstein trabalhou durante anos no problema do movimento browniano. A pri-

meira tentativa de publicação no tema, foi feita e rejeitada no ano de 1901, até ser aceita

em 1905, sendo este, também, o tema de sua tese de doutorado. Depois disso, Einstein

passou muitos anos de sua vida trabalhando neste tema [34][65].

A seguir, vamos apresentar alguns resultados de Einstein sobre o movimento browniano,

retirados de sua tese de doutorado, publicada em inglês no ano de 1956 [65]. Esta seção

será desenvolvida baseando-se nos resultados obtidos no trabalho [65].

2.3.1 Sobre a pressão osmótica à ser atribúıda a part́ıculas em

suspensão

Seja y a molécula-grama (massa molecular expressa em gramas) de uma substância não

eletroĺıtica dissolvida em um volume V ′ e que forma parte de uma quantidade total de

ĺıquido de volume V . Considerando que V ′ é separado do solvente puro por uma partição.

Esta partição é permeável para o solvente e impermeável para o soluto. Uma pressão

osmótica p exerce influência sobre esta partição, quando V ′/y for suficientemente grande,

a equação a seguir é satisfeita

pV ′ = RTy. (2.2)

Segundo a termodinâmica clássica - quando a força da gravidade é desconsiderada - não

é esperado que qualquer força atue na partição. Esta afirmação está em pleno acordo

com a concepção ordinária de energia livre do sistema, que diz que esta é independente

da posição, da partição e das part́ıculas em suspensão e que depende apenas da massa

total e de certas caracteŕısticas da part́ıculas suspensas, de caracteŕısticas do ĺıquido e da

partição. No cálculo da entropia e da energia livre em relação a superf́ıcie de contorno,

tensões superficiais devem ser consideradas, mas se o tamanho e a condição de contato não

se alteram com as mudanças na posição (as part́ıculas não interagem), estas tensões podem

ser desconsideradas. Assumindo que as part́ıculas executam um movimento irregular

lento em comparação com o movimento molecular do ĺıquido. Se existem n part́ıculas

suspensas no volume V ′, e n/V ′ = ν num volume unitário e se as part́ıculas vizinhas

estão suficientemente separadas, haverá uma pressão osmótica p de magnitude

p =
RTn

V ′N
(2.3)

onde N é o número total de moléculas contidas numa molécula-grama.
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2.3.2 A pressão osmótica do ponto de vista da teoria cinética

molecular

Se p1, p2, p3, p4, ... são variáveis do estado f́ısico do sistema, tais como coordenadas e mo-

mentos das moléculas, e se o sistema completo de equações de mudança dessas variáveis

de estado é dado da forma
∂pν
∂t

= φν (2.4)

para ν = 1, 2, ..., k e a seguinte condição é satisfeita

∑
ν

∂φν
∂pν

= 0 (2.5)

então a entropia do sistema é dada pela equação

S =
U

T
+ 2x log

∫
exp(− U

2xT
)dp1...dpk (2.6)

onde T é a temperatura e U é a energia do sistema em função das variáveis pk. A integral

é estendida para todos os valores posśıveis de pi que sejam consistentes com o problema

e x é conectado com a constante N pela relação 2xN = R. Dessa maneira a energia livre

encontrada é

S = −RT
N

log

∫
exp(−UN

RT
)dp1...dpk = −RT

N
log(B) (2.7)

sendo

B =

∫
exp(−UN

RT
)dp1...dpk (2.8)

Para continuar o desenvolvimento do racioćınio, vamos considerar a quantidade de ĺıquido

contido no volume V e n moléculas de soluto internas ao volume V ′ do volume total V .

Os limites de integração de B alterarão as expressões de S e F . O principal interesse aqui

não é calcular a integral B, mas procurar entender como F depende de V ′ em que todas

as moléculas do soluto estão suspensas. Chamando x1, y1, z1 as coordenadas retangulares

do centro de gravidade da primeira part́ıcula, ...., e xn, yn, zn o sistema da coordenadas

do centro de gravidade da n-ésima part́ıcula. E relacionando os elementos de volume da

forma dx1dy1dz1, ..., dxndyndzn. A integral de B pode ser escrita nos seguintes termos

dB = dx1dy1dz1...dxndyndznJ (2.9)

onde J é independente de dx1dy1dz1, ..., dxndyndzn para qualquer escolha da posição

da partição, dos centros de gravidade e do tamanho de V ′. Escolhendo um segundo

sistema de coordenadas designado por x′1, y
′
1, z
′
1, ..., x

′
n, y

′
n, z
′
n e elementos de volume
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dx′1dy
′
1dz
′
1, ..., dx

′
ndy

′
ndz

′
n similarmente contidos em V ′. Segue-se que

dB′ = dx′1dy
′
1dz
′
1...dx

′
ndy

′
ndz

′
nJ
′ (2.10)

onde

dx′1dy
′
1dz
′
1...dx

′
ndy

′
ndz

′
n = dx1dy1dz1...dxndyndzn (2.11)

de maneira que
dB

dB′
=
J

J ′
. (2.12)

Pela teoria cinética molecular se sabe que a probabilidade de que em qualquer mo-

mento arbitrário os centros de gravidade das part́ıculas estejam inclúıdos nos domı́nios

dx′1dy
′
1dz
′
1, ..., dx

′
ndy

′
ndz

′
n ou dx1dy1dz1, ..., dxndyndzn, são respectivamente dB′

B′
e dB

B
. Se

estas probabilidades forem iguais, logo

dB′

B′
=
dB

B
(2.13)

Por esta equação e pela eq.(2.12), é obtido que

dB

dB′
=
J

J ′
(2.14)

Então, conclui-se que J é independente de V ′ e de dx1dy1dz1, ..., dxndyndzn. Integrando

B

B =

∫
Jdx1dy1dz1, ..., dxndyndzn = JV ′n (2.15)

portanto obtemos F e p

S = −RT
N
{log(J) + n log(V ′)} (2.16)

p = − ∂F
∂V ′

=
RTn

NV ′
=
RTν

N
(2.17)

e assim, foi mostrado que a pressão osmótica pode ser obtida da teoria cinética molecular.

2.3.3 A teoria da difusão de pequenas part́ıculas esféricas em

suspensão

Suponhamos que existem part́ıculas suspensas e dispersas irregularmente no ĺıquido,

segundo o sistema que consideramos desde o prinćıpio. Considerando seu estado de

equiĺıbrio dinâmico sobre a ação de uma força K agindo nas part́ıculas, onde a força

depende da posição mas não depende do tempo. E assumindo que a força é exercida ape-

nas ao longo do eixo x. Seja ν o número de part́ıculas suspensas por unidade de volume

na condição de equiĺıbrio dinâmico, ν é função de x de maneira que a energia livre se
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anula para qualquer deslocamento virtual δx da substância em suspensão,

δF = δU − TδS = 0. (2.18)

E assumindo que o ĺıquido possui um seção transversal unitária perpendicular ao eixo x.

Para os limites em x = 0 e x = l, temos que

δU = −
∫ t

0

Kνδxdx (2.19)

e

δS =

∫ t

0

R
ν

N

∂δx

∂x
dx = −R

N
intt0

∂ν

∂x
δxdx (2.20)

A condição requerida para o equiĺıbrio dinâmico é

−Kν +
RT

N

∂ν

∂x
= 0 (2.21)

A eq.(2.21) pode ser usada para encontrar o coeficiente de difusão das part́ıculas em

suspensão. Considerando que as part́ıculas possuem formato esférico e que o ĺıquido

possui um coeficiente de viscosidade k, e que a força K confere as part́ıculas velocidades

na forma,

v =
K

6πkP
, (2.22)

que atravessa uma área unitária por unidade de tempo,

νK

6πkP
. (2.23)

Então, utilizando a condição de equiĺıbrio dinâmico eq.(2.21),

νK

6πkP
−D∂ν

∂x
= 0, (2.24)

segue-se que o coeficiente de difusão é

D =
RT

N

1

6πkP
. (2.25)

2.3.4 Sobre o movimento irregular de part́ıculas suspensas em

um ĺıquido e sua relação com a difusão

Outro resultado importante obtido por Einstein foi a conexão do movimento irregular

das part́ıculas com o fenômeno da difusão. Vamos discutir o método e os argumentos

usados por Einstein para chegar a equação de difusão. Consideremos que cada part́ıcula

executa seu movimento de forma independente das outras part́ıculas. O movimento de
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uma part́ıcula qualquer em cada intervalo de tempo τ deve ser considerado como uma pro-

cesso independente. Então, considerando o intervalo de tempo τ muito pequeno quando

comparado ao intervalo de tempo da observação e, supondo que existem n part́ıculas sus-

pensas no ĺıquido no intervalo de tempo τ , as coordenadas x individuais das part́ıculas

irão aumentar em ∆, possuindo ∆ um valor diferente para cada part́ıcula. O número de

part́ıculas dn no intervalo de tempo τ que estejam entre ∆ e ∆ + d∆ é

dn = nφ(∆)d∆ (2.26)

onde ∫ +∞

−∞
φ(∆)d∆ = 1 (2.27)

onde φ apenas difere de zero para pequenos valores de ∆ e satisfaz a condição φ(∆) =

φ(−∆).

Neste ponto, vamos ver como o coeficiente de difusão depende de φ. Retornando para o

racioćınio onde ν o número de part́ıculas por unidade de volume é dependente apenas de

x e t.

Escrevendo o número de part́ıculas por unidade de volume como f(x, t), o número de

part́ıculas entre x e x+ dx para o intervalo de tempo t+ τ é dado por

f(x, t+ τ)dx =

∫ ∆=+∞

∆=−∞
f(x+ ∆, t)φ(∆)d∆dx (2.28)

Para τ e ∆ muito pequenos são validas as expansões a seguir

f(x, t+ τ) = f(x, t) + τ
∂f

∂t
(2.29)

e

f(x+ ∆, t) = f(x, t) + ∆
∂f

∂x
+

∆2

2!

∂2f

∂x2
+ ... (2.30)

Levando tais expansões de volta para a integral, segue-se que

f(x, t)+τ
∂f

∂t
= f(x, t)

∫ ∆=+∞

∆=−∞
φ(∆)d∆+

∂f

∂x

∫ ∆=+∞

∆=−∞
∆φ(∆)d∆+

∂2f

∂x2

∫ ∆=+∞

∆=−∞

∆2

2
φ(∆)d∆+...

(2.31)

Levando em consideração os termos do lado direito da equação, os termos de segundo,

quarto, sexto graus, etc; devem desaparecer mediante a condição φ(x) = φ(−x). Não

deixando de lembrar que ∫ +∞

−∞
φ(∆)d∆ = 1 (2.32)

e que
1

τ

∫ +∞

−∞

∆2

2
φ(∆)d∆ = D (2.33)
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e levando em consideração o primeiro termo e o terceiro termo, chega-se a equação da

difusão
∂f

∂t
= D

∂2f

∂x2
(2.34)

onde D é a constante de difusão e f = f(x, t) é a função densidade de probabilidade

relacionada a difusão. A solução da eq.(2.34) é

f(x, t) =
n√

4πDt
exp(− x2

4Dt
) (2.35)

que é a distribuição gaussiana. Algo importante para comentar sobre o método usado

por Einstein é que ele foi usado considerando o mesmo sistema de coordenadas e não dois

sistemas de coordenadas diferentes.

2.3.5 Equação para o deslocamento médio das part́ıculas sus-

pensas. Um novo método para determinar o real tamanho

do átomo

Einstein calculou o deslocamento médio das part́ıculas pelo resultado do coeficiente de

difusão,

D =
RT

N

1

6πkP
(2.36)

e então, usando a relação dB/B, encontra-se que o deslocamento médio das part́ıculas é

λ =
√

2Dt. (2.37)

2.4 O problema do caminhante aleatório

Historicamente, o problema do caminhante aleatório foi proposto por Karl Pearson [37]

nos seguintes termos:Um homem inicia em um ponto O e anda l jardas em uma linha reta,

então ele gira em um ângulo qualquer e caminha mais l jardas em uma segunda linha reta.

Ele repete este processo n vezes. O problema apresentado desta maneira possui certas

caracteŕısticas que não são apropriadas para o tipo de abordagem que pretendemos dar

neste momento, por isso, o enunciaremos da seguinte maneira [66]. Imagine um indiv́ıduo

parado em um lugar qualquer. Neste lugar marcamos a origem O de um único eixo,

digamos que seja o eixo coordenado x. Ao começar a se mover suponhamos que este

indiv́ıduo pode caminhar apenas ao longo deste eixo, restringindo-se a dar passos para

a direita ou para a esquerda. Nosso caminhante é muito indeciso, e para resolver seu

problema, decidiu fazer um jogo para não ficar parado. Este jogo se baseia em escolher

jogar uma moeda, se der cara ele anda um passo para a direita, se der coroa ele anda

um passo para a esquerda. Todos os passos são de igual tamanho. De modo geral, a
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probabilidade para se mover para a direita pode ser rotulada por p, enquanto que 1−p = q

é a probabilidade de dar um passo para a esquerda. Este processo é realizado k vezes.

Definindo m = k1 − k2, sendo k1 a quantidade de passos dados para a direita e k2 a

quantidade de passos dados para a esquerda. Baseando-se nisso, a probabilidade de uma

sequência de k = k1 +k2 passos independentes, constrúıda usando k1 passos para a direita

e k2 passos para a esquerda, é

Pk(k1) = (p...p)(q...q) = pk1qk2 (2.38)

Mas desta maneira a probabilidade total não está totalmente especificada, para isso pre-

cisamos encontrar o número total de sequências. A quantidade de sequências posśıveis

é

k!

k1!k2!
. (2.39)

Portanto, a probabilidade de encontrar o caminhante no estado k1 é

Pk(k1) =
k!

k1!k2!
pk1qk2 . (2.40)

Todo o procedimento de caminhada aleatória descrito anteriormente conecta-se com

um outro problema muito importante na Mecânica Estat́ıstica, a saber, o fenômeno da

difusão. Para relatar como é feita esta conexão, vamos partir para o processo de construção

do problema. Supondo que cada passo do caminhante é dado em sequência e levando em

consideração um tempo τ para realizar cada passo ao longo de todo o processo. Sendo

Pt(m) a probabilidade de encontrar o caminhante na posição x = mr no instante de tempo

t = kτ . Então, para encontrar uma part́ıcula na posicão x = mr no instante t = (k+ 1)τ

e como os passos são dados em sequência, é razoável admitir que no instante de tempo

t = kτ a part́ıcula esteja localizada na posição x = (m− 1)r ou na posição x = (m+ 1)r.

Agora vamos expressar a equação da probabilidade de maneira mais apropriada. Para

isso, vamos utilizar as seguintes equações abaixo

k = k1 + k2 (2.41)

e

m = k1 − k2 (2.42)

e escrevê-la em termos de m e k

Pk(m) =
k!

(k+m
2

)!(k−m
2

)!
p( k+m

2
)q( k−m

2
). (2.43)

Agora, vamos escrever a relação anterior para o instante de tempo t = (k+1)τ empregando

a seguinte mudança k′ −→ k + 1.
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Prosseguindo,

Pk+1(m) =
(k + 1)!

(k+1+m
2

)!(k+1−m
2

)!
p( k+1+m

2
)q( k+1−m

2
). (2.44)

Pk+1(m) =
(k + 1)!

(k+(m+1)
2

)!(k−(m−1)
2

)!
p(

k+(m+1)
2

)q(
k−(m−1)

2
) (2.45)

segue-se que

Pk+1(m) =
(k + 1)k!

(k+(m+1)
2

)(k+(m+1)
2

− 1)!(k−(m−1)
2

)(k−(m−1)
2

− 1)!
p(

k+(m+1)
2

)q(
k−(m−1)

2
) (2.46)

Pk+1(m) =
k!

(k+(m−1)
2

)!(k−(m+1)
2

)!
p(

k+(m+1)
2

)q(
k−(m−1)

2
) (k + 1)

[k+(m+1)
2

][k−(m−1)
2

]
(2.47)

e como

(k + 1)

[k+(m+1)
2

][k−(m−1)
2

]
=

1
k+(m+1)

2

+
1

k−(m−1)
2

(2.48)

substituindo esta relação na equação anterior

Pk+1(m) =
1

k+(m+1)
2

k!

(k+(m−1)
2

)!(k−(m+1)
2

)!
p(

k+(m+1)
2

)q(
k−(m−1)

2
)

+
1

k−(m+1)
2

k!

(k+(m−1)
2

)!(k−(m+1)
2

)!
p(

k+(m+1)
2

)q(
k−(m−1)

2
) (2.49)

Pk+1(m) =
k!

(k+(m+1)
2

)!(k−(m+1)
2

)!
p( k+m+1

2
)q( k−m+1

2
)

+
k!

(k+(m−1)
2

)!(k−(m−1)
2

)!
p( k+m+1

2
)q(

k−m+1)
2

) (2.50)

Pk+1(m) =
k!

(k+(m+1)
2

)!(k−(m+1)
2

)!
p(

k+(m+1)
2

)q(
k−(m+1)

2
)q

+
k!

(k+(m−1)
2

)!(k−(m−1)
2

)!
p(

k+(m−1)
2

)pq(
k−(m−1)

2
) (2.51)

identificamos que os termos da equação acima são as probabilidades de encontrar o

caminhante na posição x = (m+ 1)r e x = (m− 1)r no instante t = kτ são,

respectivamente.

Pk(m+ 1) =
k!

(k+(m+1)
2

)!(k−(m+1)
2

)!
p(

k+(m+1)
2

)q(
k−(m+1)

2
) (2.52)

Pk(m− 1) =
k!

(k+(m−1)
2

)!(k−(m−1)
2

)!
p(

k+(m−1)
2

)q(
k−(m−1)

2
) (2.53)
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Estes resultados nos levam a construção final da equação que relaciona as probabilidades

nos instantes de t = kτ e t = (k + 1)τ ,

Pk+1(m) = qPk(m+ 1) + pPk(m− 1). (2.54)

E tomando os casos limites r −→ 0 e τ −→ 0, as seguintes aproximações são válidas

Pk+1 − Pk
τ

∼=
∂P

∂t
. (2.55)

e
P (mr − r) + P (mr + r)− 2P (mr)

r2
∼=
∂2P

∂2x
(2.56)

desse modo, segue-se que reobtemos a equação de difusão

∂2P

∂2x
= D

∂P

∂t
(2.57)

onde D = r2

2τ
é a constante de difusão.

2.5 Cálculo dos valores esperados

2.5.1 Primeiro momento

Agora vamos calcular o valor esperado da posição (k1) do primeiro momento da posição

em relação aos passos dados para a direita

< k1 >=
k∑

k1=0

k1
k!

k1!k2!
pk1qk2 (2.58)

substituindo a seguinte relação no cálculo do valor esperado

p
∂pk1

∂p
= k1p

k1 (2.59)

após algumas manipulações algébricas, segue-se que,

< k1 >= p
∂

∂p
(p+ q)k−1 (2.60)

< k1 >= pk. (2.61)

Seguindo o mesmo procedimento, também encontramos o valor esperado de k2

< k2 >= qk. (2.62)
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2.5.2 Segundo momento

Agora o cálculo do segundo momento da posição, tanto para a direita como para a es-

querda, segue-se que

< k2
1 >=

k∑
k1=0

k2
1

k!

k1!k2!
pk1qk2 (2.63)

empregando a seguinte substituição na equação anterior

(p
∂

∂p
)(p

∂

∂p
)pk1 = k2

1p
k1 (2.64)

< k2
1 >= (p

∂

∂p
)(p

∂

∂p
)

k∑
k1=0

k!

k1!k2!
pk1qk2 (2.65)

< k2
1 >= (p

∂

∂p
)(p

∂

∂p
)(p+ q)k (2.66)

< k2
1 >= pk + p2k(k − 1) (2.67)

de maneira semelhante obtemos o valor esperado para k2
2

< k2
2 >= qk + q2k(k − 1). (2.68)

2.5.3 Dispersão e Desvio Padrão

Calculando a dispersão em relação a média

< (4k1)2 > = < k2
1 > − < k1 >

2 (2.69)

= pk + p2k(k − 1)− k2p2 (2.70)

= kpq (2.71)

O desvio padrão é a raiz quadrada da dispersão√
< (4k1)2 > =

√
kpq. (2.72)
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2.6 A caminhada aleatória persistente

Figura 2.5: O andar do bêbado. Retirado da referência [67].

Um dos problemas clássicos relacionado as caminhadas aleatória é a chamada cami-

nhada do bêbado [69]. Imagine um bêbado andando na 420 Avenida, sem saber para onde

ir. Ele pode caminhar para a 410 Avenida, ou para a 430 Avenida. Mas, devido a seu

estado de embriaguez, ele caminha move-se de maneira errática, podendo mover-se para

a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, e, repete este processo muitas vezes,

digamos n vezes. A localização do bêbado após n passos é uma variável estocástica e,

este processo pode ser descrito por uma caminhada aleatória, em que cada passo possui

probabilidade igual a 1/4. Este é um exemplo do andar do bêbado em duas dimensões.

No caso unidimensional, as possibilidades do passo do bêbado se restringem a apenas

duas, a de ir para a esquerda e a de ir para a direita com probabilidade igual a 1/2.

Outra variante desse problema é a ideia de caminhada aleatória persistente introduzida

por Fürth [70]. Algumas propriedades matemáticas desse tipo de caminhada foram es-
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tudadas por Goldstein [71]. A caminhada aleatória persistente generaliza o modelo do

andar do bêbado. A informação requerida para determinar probabilisticamente um passo

do caminhante inclui o conhecimento tanto da direção quanto da posição do caminhante

[69]. No modelo do bêbado o processo estocástico determina apenas a direção imediata

do próximo passo. Na caminhada aleatória persistente o mecanismo aleatório consiste em

dar certa tendência para as observações das moedas. Digamos que a probabilidade de se

observar cara seja p e 1 − p = q a probabilidade de se observar coroa. A observação de

qualquer jogada arbitrária da moeda determinará como o caminhante aleatório continuará

indo na mesma direção, tal como na observação anterior, ou se reverterá a direção com

probabilidade 1 − p. O problema da caminhada persistente recai no andar do bêbado

quando as probabilidades de ir para a esquerda e ir para a direita são iguais p = q = 1/2.

A seguir mostramos alguns exemplos de resultados numéricos para a caminhada persis-

tente e para o andar do bêbado. Valores t́ıpicos do primeiro momento da posição, da

distribuição do primeiro momento e da entropia de Shannon, para caminhadas aleatórias

persistente e para o andar do bêbado, são exibidos nas figuras [2.6-2.10].

tx10

Figura 2.6: Comportamento do primeiro momento em função do tempo para o andar do
bêbado em uma dimensão. Para p = 8/10 (curva preta), p = 1/2 (curva vermelha) e
p = 3/10 (curva azul).
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4

t

5

 p = 0,5

Figura 2.7: Comportamento do primeiro momento em função do tempo para uma ca-
minhada aleatória unidimensional. Para p = q = 1/2 o modelo de caminhada aleatória
persistente recai no modelo do caminhada do bêbado.

7×10−3

(X/Xmax)%

Figura 2.8: Histograma da posição para uma caminhada aleatória unidimensional. Para
p = q = 1/2 o modelo de caminhada aleatória persistente recai no modelo do caminhada
do bêbado.
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(t/tmax)%

Figura 2.9: Comportamento da entropia de Shannon em função do tempo para uma cami-
nhada aleatória unidimensional. Para p = 8/10 (curva preta), p = 1/2 (curva vermelha)
e p = 3/10 (curva verde).

50

(t/tmax)%

Figura 2.10: Comportamento da entropia de Shannon em função do tempo para uma
caminhada aleatória unidimensional. Para p = q = 1/2 o modelo de caminhada aleatória
persistente recai no modelo do caminhada do bêbado.
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2.7 A função caracteŕıstica

2.7.1 A função caracteŕıstica: Primeira técnica

A função caracteŕıstica é uma ferramenta básica no estudo de caminhadas aleatórias. An-

tes de definir esta função, vamos, primeiramente, considerar uma caminhada aleatória

unidimensional cont́ınua. Seja p(x) a função densidade de probabilidade de que um cami-

nhante se encontre posicionado em algum lugar do intervalo (x, x+dx) com probabilidade

p(x)dx. A função caracteŕıstica p′(ω) é definida como a transformada de Fourier dessa

função

p′(ω) =

∫ +∞

−∞
p(x) exp(iωx)dx (2.73)

com a inversa associada dada por

p(x) =
1

2π

∫ +∞

−∞
p′(ω) exp(−iωx)dω (2.74)

Agora vamos obter a função densidade de probabilidade para um caminhante aleatório

após executados n passos. A forma dessa densidade de probabilidade é dada em termos

da transformada inversa da função caracteŕıstica. Denotemos por pn(x) a probabilidade

do caminhante aleatório estar na posição x após executados n passos. Admitindo que o

caminhante inicia seu trajeto na posição x = 0 podemos encontrar a n-ésima densidade

de probabilidade de maneira recursiva. A caminhada aleatória representa um processo de

Markov, e podemos relacionar pn+1(x) com pn(x) pela relação

pn+1(x) =

∫ +∞

−∞
pn(y)p(x− y)dy (2.75)

Esta equação diz que no n-ésimo passo o caminhante se encontra na posição y, enquanto

que no passo n+ 1 o caminhante se encontra na posição x− y.

Seja p′n(ω) a transformada de Fourier de pn(x). Tomando a transformada de Fourier da

eq.(2.75), podemos relacionar as transformadas de p′n+1(ω) com p′n(ω). Assim, podemos

encontrar que

p′n+1(ω) = p′n(ω)p′(ω) = [p′(ω)]n+1 (2.76)

que tem a condição inicial p0(x) = δ(x) o que implica que p′0(ω) = 1 de maneira que a

transformada de Fourier inversa pode ser escrita como

pn(x) =
1

2π

∫ +∞

−∞
[p′(ω)]n exp(−iωx)dω. (2.77)
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2.7.2 A função caracteŕıstica: Segunda técnica

A segunda técnica para estimar a distribuição de probabilidade é baseada na representação

exata de pn(x) em termos de integrais múltiplas. O deslocamento do j-ésimo passo é

denotado por xj. Após n passos o deslocamento do caminhante é

x = x0 + x1 + x2 + ...+ xn. (2.78)

Na ausência de qualquer v́ınculo f́ısico o caminhante pode acessar qualquer valor na sua

posição entre −∞ e +∞. Será adicionado apenas o v́ınculo do deslocamento total do

caminhante descrito pela equação estocástica 2.78. A probabilidade para esta situação

pode ser escrita

pn(x) =

∫ +∞

−∞
...

∫ +∞

−∞
[p1(x)p2(x)...pn(x)]δ(

n∑
j=1

xj − x)dx1...dxn (2.79)

Então, podemos transformar esta equação usando a representação da função caracteŕıstica

para a função de delta de Dirac

δ(x) =
1

2π

∫ +∞

−∞
exp(iωx)dw (2.80)

segue-se que

pn(x) =

∫ +∞

−∞
...

∫ +∞

−∞
[p1(x)p2(x)...pn(x)]{ 1

2π

∫ +∞

−∞
exp(iω(

n∑
j=1

xj − x))dw}dx1...dxn

(2.81)

pn(x) =
1

2π

∫ +∞

−∞
exp(−iωx){

∫ +∞

−∞
p1(x) exp(iωx1)dx1...

∫ +∞

−∞
pn(x) exp(iωxn)dxn}dw

(2.82)

pn(x) =
1

2π

∫ +∞

−∞
exp(−iωx)[p′(ω)]ndw (2.83)

2.7.3 A função caracteŕıstica: Generalizando para o caso d-

dimensional

Seja p(~r) = p(x1, x2, x3, ..., xd) a densidade de probabilidade para o deslocamento de um

passo de um caminhante aleatório. A função caracteŕıstica correspondente é a transfor-

mada de Fourier d-dimensional

p′(~ω) =

∫ +∞

−∞
p(~r) exp(i~ω.~r)dd~r (2.84)

43



e sua inversa

p(~r) =
1

(2π)d

∫ +∞

−∞
p′(~ω) exp(−i~ω.~r)dd~ω (2.85)

2.8 A equação de Langevin

Pressupondo que o movimento browniano é produzido por colisões das pequenas part́ıculas

com as moléculas do fluido, podemos escrever a equação de Langevin em uma dimensão

pela equação abaixo

m
dv

dt
= F − αv + Fa(t) (2.86)

sendo v a velocidade de uma part́ıcula de massa m, F é uma força externa, α é o coeficiente

de viscosidade e Fa(t) é uma força aleatória que representa o bombardeamento incessante

das part́ıculas do fluido, e que deve ter uma variação muito rápida com o tempo [67].

2.9 A equação de Fokker-Planck

A equação de Fokker-Planck descreve a evolução temporal das próprias distribuições de

probabilidade [67], porém, antes de falarmos dela, vamos fazer algumas observações sobre

os processos Markovianos.

Seja xi um evento aleatório ocorrido no instante de tempo ti. Uma sequência de eventos

(x1, t1), (x2, t2), ..., (xk, tk) ..., ordenados no tempo t1 < t2 < ...tk < ... é denominada

Markoviana quando a probabilidade de ocorrência de qualquer evento depende apenas da

probabilidade de ocorrência imediatamente anterior.

Utilizando a notação P (xf , tf |xi, ti) para designar a probabilidade condicional de

ocorrência do evento xf no instante tf , condicionada a ocorrência do evento xi no tempo

ti < tf , as sequências Markovianas obedecem a relação de Chapman-Kolmogorov,

P (xf , tf |xi, ti) =
∑
k

P (xf , tf |xk, tk)P (xk, tk|xi, ti) (2.87)

onde o ı́ndice k designa os elementos intermediários entre os instantes ti e tf . Reescrevendo

o mesmo resultado numa versão cont́ınua para o movimento browniano temos

P (xf , tf |xi, ti) =

∫
p(xf , tf |xk, tk)p(xk, tk|xi, ti)dxk (2.88)

Levando-se em consideração que o instante inicial pode ser escolhido arbitrariamente, a

relação de Chapman-Kolmogorov pode ser escrita como

P (xf , tf − ti|xi) =

∫
p(xf , tf − tk|xk)p(xk, tk − ti|xi)dxk (2.89)
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e introduzindo as seguintes mudanças nas variáveis temporais tk− ti = t+ ∆t e tk− ti = t

obtemos

P (xf , t+ ∆t|xi) =

∫
p(xf , t|xk)p(xk,∆t|xi)dxk (2.90)

Agora adaptando esta expressão para o movimento browniano segundo a distribuição de

velocidades

P (v, t+ ∆t|v0) =

∫
p(v′, t|v0)p(v,∆t|v′)dv′ (2.91)

onde p(v,∆t|v′) esta pode ser interpretada como uma probabilidade de transição entre

dois estados com velocidades distintas. Para obter a equação de Fokker-Planck é preciso

realizar algumas manipulações matemáticas que omitiremos aqui, mas que podem ser

vistas nas referências [66][67]. Segue-se que a equação de Fokker-Planck é dada por,

∂P (v, t|v0)

∂t
=
∂[A(v)P (v, t|v0)]

∂v
− 1

2

∂2[B(v)P (v, t|v0)]

∂v2
(2.92)

e os coeficiente A(v) e B(v) satisfazem as seguintes relações

A(v′) =
1

∆t

∫ +∞

−∞
p(v′, t|v0)(v − v′)dv (2.93)

e

B(v′) =
1

∆t

∫ +∞

−∞
p(v′, t|v0)(v − v′)2dv (2.94)

em que A(v) e B(v) dependem do critério escolhido para realizar o cálculo, como por

exemplo, adotando a forma gaussiana do tratamento de Langevin.

2.10 A equação mestra

A equação mestra descreve a evolução temporal dos processos estocásticos Markovianos

[67]. Se P (x, t) é a probabilidade de encontrar um sistema no estado microscópico x no

instante de tempo t, então a equação mestra é escrita da seguinte maneira

∂P (x, t)

∂t
= TDentro − TFora (2.95)

sendo a taxa de variação da probabilidade para dentro do estado x dada por

TDentro =
∑
x′

P (x′, t)w(x′ → x) (2.96)
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com probabilidade por unidade de tempo w(x′ → x) de que o sistema mude do estado x′

para o estado x. E a taxa de variação para fora do estado x′ é

TFora =
∑
x′

P (x, t)w(x→ x′) (2.97)

Agora, substituindo as taxas de variação para dentro e para fora na equação mestra,

obtemos a sua forma abaixo

∂P (x, t)

∂t
=

∑
x′

P (x′, t)w(x′ → x)−
∑
x′

P (x, t)w(x→ x′) (2.98)

∂P (x, t)

∂t
=

∑
x′

[P (x′, t)w(x′ → x)− P (x, t)w(x→ x′)]. (2.99)

2.11 O expoente de Hurst e o parâmetro de feedback

Um dos problemas nos processos estocásticos é a introdução de correlações de memória

na dinâmica dos sistemas, bem como o seu entendimento. Vamos mostrar como me-

dir as correlações de memória numa série temporal usando uma caminhada aleatória

unidimensional[41]. Dois parâmetros importantes para o estudo de caminhadas aleatórias

são o parâmetro de feedback p e o expoente de Hurst H.

Primeiramente, vamos começar entendendo como o expoente de Hurst H, classifica os

processos difusivos em uma caminhada aleatória unidimensional ou numa série temporal.

O expoente de Hurst é usado para classificar o processo difusivo e, acordo com o expoente

de Hurst os regimes do fenômeno de difusão podem ser classificados da seguinte maneira:

o regime super-baĺıstico (H > 1), o regime baĺıstico (H = 1), o regime de superdifusão

(H > 1/2), o regime difusivo normal (H = 1/2), o regime subdifusivo (H < 1/2) e o

regime localizado (H = 0) [71]. Uma ilustração dessas regiões é exibida na figura 2.11.

O coeficiente de Hurst foi usado e introduzido pela primeira vez pelo engenheiro hidrolo-

gista Hurst [18], que o usou para medir as precipitações e o ńıvel de água no rio Nilo.

Agora, discorreremos sobre alguns métodos de medida do expoente de Hurst listados a

seguir:

(a)Gráfico da variância x tempo: O desvio quadrático da média cresce proporcional-

mente e assintoticamente em relação ao tempo segundo a relação V ar[X] =< (x− < x >

)2 >= t2H−2. O gráfico log-log da variância versus tempo é constrúıdo e o coeficiente de

Hurst é estimado calculando-se a inclinação da curva num gráfico log(Var[X])xlog(t).

(b)Análise de R/S: Para um conjunto de observações Xi, i = 1, 2, 3, ..., n com média

E[X] =< x > e variância V ar[X] = [S(n)]2, a estat́ıstica de R/S é definida como

R(n)

S(n)
=
max(0,W1, ...,Wn)−min(0,W1, ...,Wn)

S(n)
(2.100)
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onde

Wk = Σk
i=1[Xi− < x >] (2.101)

e o termo S(n) é introduzido por caráter de normalização. A análise de R/S depende de

n de acordo com a seguinte lei de potência

E[
R(n)

S(n)
] ∼ nH (2.102)

Para o limite de n → ∞. Para uma quantidade de dados pequena, o método de R/S

funciona melhor do que o método da gráfico da variância x tempo. A estimação de H

usando a análise de R/S é popular na fisiologia, onde os pesquisadores utilizam uma

quantidade pequena de dados[72].

(c) Método da função de auto-correlação: Seja X = Xt, t = 0, 1, 2..., n um processo

estocástico de média µ variância σ2. A função de auto-correlação é dada por r(n), e escala

com n na seguinte proporção r(n) ∼ n2H−2, para n > 0 quando n → ∞, onde a função

de auto-correlação, para blocos de tamanho m, é dada por

r(n) =
(n+ 1)2V ar(n+1)m − 2nV arnm + (n− 1)2V ar(n−1)m

2V arnm
(2.103)

(d)Para apenas citar, existem os estimadores do expoente de Hurst baseados na densi-

dade espectral e o baseado no tratamento por Wavelet, que podem ser encontrados

na referência[71].

Agora vamos classificar o parâmetro de feedback p. Uma caminhada aleatória está

na região de feedback positivo quando o caminhante tende a tomar a mesma decisão

tomada no passado (p > 1/2). Na região de feedback positivo, um caminhante apresenta

um tendência de tomar uma decisão contrária a que foi tomada no passado (p < 1/2). E

para o caso em que p = 1/2 a caminhada é dita Browniana.
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Figura 2.11: Classificação do comportamento difusivo pelo expoente de Hurst. Eles são
os seguintes: (I) o regime super-baĺıstico (H > 1), (II) o regime baĺıstico (H = 1), (III) o
regime de superdifusão (H > 1/2), (IV) o difusivo (H = 1/2), o subdifusivo (H < 1/2) e
(VI) o regime localizado (H = 0) que é a região exatamente sobre o eixo log(t).
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Caṕıtulo 3

Perfis de memória

3.1 Caminhadas aleatórias com perfil de memória

uniforme

O modelo de caminhadas aleatórias com perfil de memória uniforme foi proposto por

Schütz e Trimper [41]. Eles fizeram uma analogia com o fato dos elefantes serem animais

de excelente memória, e por isso, posteriormente este modelo foi denominado de Modelo

de Caminhadas Aleatórias do Elefante (CAE), em inglês, Elephant Random Walk (ERW).

Consideraram uma caminhada aleatória discreta de maneira que cada incremento reali-

zado no instante de tempo t depende de toda a história do caminhante. Este é um modelo

anaĺıtico e representa o limite assintótico para uma memória. Nas CAE cada estado é

equiprovável e esta caracteŕıstica é responsável por moldar uma caminhada aleatória com

perfil de memória uniforme. Diante disso, a probabilidade de que uma ação efetuada no

passado seja lembrada é de 1/t onde t é o tempo atual. Outra caracteŕıstica importante

do modelo CAE é que a caminhada é gravada a todo instante. A dinâmica estocástica do

processo ocorre da seguinte maneira: o caminhante inicia no tempo t0 em uma posição

x0, a cada instante de tempo o caminhante anda um passo para a direita ou passo para

a esquerda, tal como, numa caminhada aleatória unidimensional Markoviana. Para este

processo, a equação de evolução estocástica é dada por

Xt+1 = Xt + σt+1. (3.1)

para um tempo t + 1. A variável σt+1 assume o valor +1 quando o caminhante anda

um passo para a direita e −1 quando o caminhante anda um passo para a esquerda. A

memória consiste de um conjunto de variáveis aleatórias σt′ para o tempo t′ < t que o

caminhante se lembra. Este processo ocorre segundo o racioćınio a seguir:

(a) no tempo t + 1 um número t′ do conjunto 1, 2, ..., t é escolhido aleatoriamente com

probabilidade uniforme 1/t.
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(b) σt+1 é determinado estocasticamente da seguinte maneira, σt+1 = σt′ com probabili-

dade p e σt+1 = −σt′ com probabilidade 1− p.
O primeiro passo no instante t = 1, ocorre de acordo com a seguinte dinâmica: o cami-

nhante se encontra na posição X0 e se move para a direita com probabilidade q ou para a

esquerda com probabilidade 1− q, ou seja, σ1 = +1 com probabilidade q e σ1 = −1 com

probabilidade 1− q. Então, segue-se que a equação de evolução estocástica é

Xt = X0 +
t∑

t′=1

σt′ (3.2)

O parâmetro p é a probabilidade do caminhante repetir uma ação do passado em um

tempo t′. Quando p > 1/2 o caminhante apresenta um comportamento persistente, este

é caracterizado pela repetição de ações passadas. Para p < 1/2 o caminhante toma

uma ação contrária a ação que foi selecionada e devido a esta caracteŕıstica atribui-se ao

caminhante a denominação de não persistente. Para o valor de p = 1/2 a caminhada

aleatória é Markoviana e, por isso, o modelo de CAE reproduz o modelo de caminhada

aleatória Markoviana. Nas regiões limı́trofes de p = 0 e p = 1 surgem dois comportamentos

extremos. Em p = 0 ocorre o máximo do comportamento anti-persistente, enquanto em

p = 1 ocorre o máximo do comportamento persistente, neste caso o movimento é baĺıstico

(H = 1), o caminhante move-se sempre para a direita a cada instante. Este fato serve de

evidência para mostrar que o primeiro passo é macroscopicamente relevante [41].

O primeiro momento da posição é

< x(t) >=
β

Γ(α + 1)
tα (3.3)

onde β = 2q−1, α = 2p−1 e Γ é a função gama [41]. Os parâmetros α e β estão definidos

no intervalo [−1, 1]. Utilizando o parâmetro α podemos caracterizar a caminhada aleatória

como persistente para α > 0 e anti-persistente para α < 0. O segundo momento da posição

é dado por

〈x2(t)〉 =



t
3−4p

, p < 3
4

t ln t , p = 3
4

t4p−2

(3−4p)Γ(4p−2)
, p > 3

4

. (3.4)

Para analisarmos o comportamento difusivo vamos observar a figura 3.1. Note que para

p < 3/4 o segundo momento depende linearmente de t e a difusão é regular (H = 1/2),

para (p > 3/4) a difusão é caracterizada como superdifusiva, já para o caso inter-

mediário p = 3/4 o segundo momento é descrito através de um função logaŕıtmica[41].

Calculada no limite assintótico, a distribuição de probabilidade das CAE é gaussiana
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para p ≤ 1/2 como mostra a equação [41], na região 1/2 < p < 3/4 o regime difusivo

não esta completamente compreendido e para p ≥ 3/4 o propagador é não Gaussiano [42].

P (x, t) =
1√

4πD(t, p)
exp(−(x− 〈x(t)〉)2

4πD(t)
) (3.5)

onde D(t, p) é o coeficiente de difusão dependente do tempo e de p como vemos abaixo

D(t, p) =
1

8p− 6
[(
t

t0
)4p−3 − 1] (3.6)
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Figura 3.1: Comportamento do expoente de Hurst H para o modelo de CAE. O comporta-
mento superdifusivo ganha evidência quando o parâmetro de correlação está no intervalo
3/4 < p 6 1.
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3.2 Caminhadas aleatórias com perfil de memória

uniforme reduzida

Antes de falarmos sobre o modelo de Caminhadas Aleatórias com Perfil de Memória

Uniforme Reduzida (CAPMUR), vamos fazer uma introdução rápida sobre a doença cha-

mada amnésia. A amnésia pode ser definida como um estado mental patológico em que

a memória e o aprendizado estão afetados em proporções maiores que as demais funções

cognitivas em um paciente sem alteração do ńıvel de consciência [72]. Exitem dois ti-

pos de amnésia que vamos conceituar: a amnésia retrógrada e a amnésia anterógrada. A

amnésia retrógrada é caracterizada pela dificuldade de lembrar de informações do passado,

enquanto que a amnésia anterógrada é caracterizada pela incapacidade de lembrar novas

informações. A partir dessa conceituação clássica de amnésia, vamos introduzir um relato

de caso médico relacionado a amnésia retrógrada. Pressupõe-se que a amnésia retrógrada

seja comumente acompanhada por amnésia anterógrada, ou seja, pela habilidade de reter

novas informações ou aprender [72]. A compreensão da amnésia retrógrada isolada repre-

senta um grande desafio, uma vez que é dif́ıcil explicar como traços antigos de memória,

presumivelmente bem consolidados, não podem ser acessados, mas ao mesmo tempo novas

informações podem ser retidas e recordadas [72]. O modelo de CAE é o limite anaĺıtico

para o problemas de caminhadas aleatórias com perfil de memória, e este não compreende

posśıveis problemas que possam ocorrer na memória. Diante disso, um outro modelo foi

proposto por Cressoni et al [56]. A formulação desse modelo foi feita de maneira que

compreendesse alguns posśıveis defeitos de memória. A memória foi dividida da seguinte

maneira, (1 − f) a fração de memória deixada no esquecimento e f sendo a fração de

memória que o caminhante aleatório é capaz de lembrar. O parâmetro f é definido no

intervalo 0 6 f 6 1, sendo este o quantificador de dois casos limites: (a) quando f = 0 o

caminhante aleatório preserva a memória apenas no seu passo inicial, (b) no outro caso

limı́trofe quando f = 1 o problema recai no problema de CAE. Ainda quando as frações

de memória lembrada f e esquecida (1− f) representam os casos intermediários o cami-

nhante pode apresentar superdifusão para alguns valores espećıficos de f . Sua dinâmica

estocástica permanece semelhante a do modelo de CAE, distinguindo-se da mesma pela

seguinte caracteŕıstica, o instante de tempo t do passado é escolhido dentro do intervalo

[0, ft] e a probabilidade de sortear um determinado tempo no passado é dado por 1/ft.

Medidas do coeficiente de Hurst são apresentadas na figura 3.2, os resultados são medidos

para valores distintos de f e p.
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Figura 3.2: Comportamento do coeficiente de Hurst (aqui denotado por α) como função
do parâmetro de feedback p e da fração f da memória recordada pelos caminhantes. A
linha tracejada mostra o resultado anaĺıtico para o caso em que f = 1. No inset são
exibidos alguns resultados do segundo momento < x2

t > para alguns valores de p e f .
O processo exibe comportamento persistente tanto para p < 1/2 como para p > 1/2.
(Figura retirada da referência [56]).

A difusão anômala é caracteŕıstica do modelo de CAE que aparece para valores do

parâmetro de feedback p 6= 1. Enquanto a difusão normal surge para valores ao redor

de p = 1/2 e a fase de anti-persistência apresenta superdifusão (H > 1/2) para valores

de p < 1/2, esta também é chamada de persistência amnesticamente induzida. Este

resultado é muito interessante, pois o caminhante apresenta superdifusão numa região

onde o parâmetro de feedback negativo onde o comportamento deveria ser não persistente.

Na região de não persistente surgem oscilações log-periódicas, como os exibidos na figura

3.3. As amplitudes das oscilações log-periódicas aumentam cada vez mais na medida que

f diminui, até atingir o valor limite f = 1 fazendo com que o caminhante reproduza o

modelo de caminhadas aleatórias de elefante.

Um outro fato interessante, que foi introduzido no ińıcio desta seção, é o caso da amnésia

anterógrada. Para introduzir o efeito de amnésia no modelo é preciso considerar que não

é posśıvel levar em conta as correlações de memória de longo alcance após algum dano

na memória ocorrido no instante ta finito. Introduzido este efeito, o modelo mostra que

o comportamento do caminhante é baĺıstico (H = 1). A presença de amnésia persistente

induzida ocorre na região onde o parâmetro de feedback é (p < 1/2), e está associada uma
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Figura 3.3: Gráfico semi-logaŕıtmico do primeiro momento xt como função do tempo t,
com o parâmetro de correlação p = 0, 1 e vários valores de f . O inset exibe o gráfico de
xt/
√
t versus o tempo t. Perdas significativas de memória levam a oscilações log-periódicas

com grandes amplitudes. (Figura retirada da referência [56]).

transição de uma função de distribuição de probabilidade (FDP) Gaussiana com f = 1,

para uma FDP não-Gaussiana com f < 1, tal como mostram os resultados da figura 3.4.

Figura 3.4: Histograma mostrando a função densidade de probabilidade (FDP) da posição
< xt > da part́ıcula com parâmetro de feedback p = 0, 1. Para (a)f = 0, 8 (regime não
persistente) e (b)f = 0, 1 (amnésia persistente induzida). (Figura retirada da referência
[56]).
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3.3 Caminhadas aleatórias com perfil de memória

gaussiano

O modelo de caminhadas aleatórias com perfil de memória gaussiano foi introduzido por

Gislene et al [60]. Este surgiu com o objetivo de responder a seguinte pergunta: o que

ocorre com o caminhante aleatório se a sua memória inicial for apagada? A função de

distribuição de probabilidade Gaussiana é caracterizada por dois parâmetros, a média

< x > e o desvio padrão σ. A média representa o valor central da Gaussiana já que esta é

uma distribuição simétrica enquanto o desvio padrão caracteriza a largura da distribuição.

Quando o desvio padrão for grande, os valores das extremidades da gaussiana serão pouco

prováveis, enquanto os valores mais prováveis se encontram próximos do centro da gaus-

siana. Quando o desvio padrão, for suficientemente pequeno, a história inicial do processo

é destrúıda. Este modelo é não-Markoviano com tamanho de passo unitário +1 ou −1,

e a caminhada aleatória é unidimensional. Para um instante de tempo t, o caminhante

pode lembrar de um evento de seu passado utilizando um função densidade de probabi-

lidade gaussiana [60], a média e o desvio padrão são dependentes do tempo. A média

escolhida é sempre localizada no centro da evolução da série temporal, em t/2, onde t é o

tempo atual. O desvio padrão σ′ é dado por σt, onde σ é definido como o valor relativo

do desvio padrão, e a medida que σ vai diminuindo a memória dos instantes iniciais vai

sendo apagada. A gaussiana se desloca com a evolução do tempo, e a probabilidade de

acessar uma informação ocorrida no instante de tempo t′ do passado é dado por

P (t′) ∝ exp(−(t′ − t/2)2

2σ2t2
) (3.7)

a função P (t′) possui seu valor máximo localizado em t/2, o valor mais provável para ser

lembrado pelo caminhante é o correspondente a metade de sua vida. Valores de tempo

como t′ < 0 e t′ > t não possuem sentido f́ısico e são retirados da série. A dinâmica

estocástica é semelhante as dos modelos de caminhadas aleatórias não-Markovianas de

elefante e de Alzheimer.
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Figura 3.5: Gráfico do expoente de Hurst H em função do parâmetro de feedback p e
algumas larguras σ da gaussiana truncada. O parâmetro de p exerce um forte papel no
fenômeno de difusão. Tanto para a região de feedback negativo (p < 1/2) quanto para
a região de feedback positivo (p > 1/2) surge um comportamento superdifusivo. (Figura
retirada da referência [60]).

Figura 3.6: Comportamento do expoente de Hurst H como função do parâmetro de
feedback p e da largura da gaussiana σ.
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Figura 3.7: Gráfico semi-logaŕıtmico do primeiro momento 〈x〉 como função de t e alguns
valores de σ para p = 0, 1. O inset mostra o primeiro momento reescalado para tH .
(Figura retirada da referência [60]).

3.4 Caminhadas aleatórias com perfil de memória ex-

ponencial

O modelo de caminhadas aleatórias com perfil de decaimento exponencial foi introduzido

por Alves et al [61]. A função exponencial possui a caracteŕıstica de apresentar decai-

mento rápido. A constante de decaimento controlador desse decaimento, quanto menor

for a constante λ mais suavemente ocorrerá o decaimento. O comportamento da função

exponencial é exibido na figura 3.8 para diversos valores de λ. O processo de caminhadas

aleatórias com perfil de memória exponencial é feito basicamente trocando a função de

distribuição uniforme 1/t pela função de distribuição exponencial. Como a função de dis-

tribuição exponencial não possui longo alcance é de se esperar que a caminhada aleatória

seja Markoviana. No caso da distribuição exponencial, as correlações temporais podem ser

aproximadas arbitrariamente por processos de Markov e, segundo o Teorema Central do

Limite [28], não existe comportamento superdifusivo neste caso. No entanto, este modelo

mostra comportamento superdifusivo, o que representa um paradoxo. A solução deste

paradoxo está no fato de que o modelo é genuinamente não-Markoviano mesmo para

caminhadas aleatórias com perfil de exponencial [61]. A dinâmica estocástica é seme-

lhante a do modelo original de caminhadas aleatórias de elefante. No modelo de memória

exponencial, t′ é aleatoriamente escolhido utilizando uma função exponencial
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Figura 3.8: Comportamento da função exponencial para vários valores de λ. Para λ =
0, 09 (curva vermelha); 0, 5 (curva cinza); 0, 9 (curva azul) e 20 (curva preta). Pelas curvas
exibidas, fica evidente que a função exponencial decai mais lentamente quanto maior for
a constante de decaimento.

Pλ(t, t
′) = A exp(−λ(t− t′)

t
) (3.8)

onde A é a constante de normalização e o parâmetro λ é a constante de decaimento, que

classifica quão abruptamente ocorrerá ou não o decaimento da função exponencial. Este

modelo ainda não possui solução anaĺıtica e, para fazer a modelagem, uma aproximação

é feita considerando que o padrão da memória exponencial pode ser mapeado por uma

memória equivalente, na forma de uma janela retangular. Uma memória retangular não-

Markoviana possui o tamanho de memória igual a L = ft, sendo f o parâmetro que

fixa a fração de memória que é recordada pelo caminhante aleatório e, f varia segundo o

intervalo (0 < f < 1). A maneira de trazer à memória uma lembrança em t′ < t é dada

simplesmente pela probabilidade 1/L para (1 − f)t < t′ < t e zero em qualquer outro

caso. O caminhante pode lembrar apenas de uma fração f dos passos mais recentes.

A ideia central desse modelo reside na determinação da fração efetiva de memória fef

do modelo de memória retangular, segundo o qual, o modelo retangular se comporta de

maneira equivalente ao modelo de memória exponencial, ou seja, as frações de memória
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desses modelos são iguais f = fef para um certo λ. O comprimento de memória efetiva

para o modelo exponencial é dada por

L =

∫ t

0

Pλ(t
′, t)

Pmax(t′, t)
dt′ (3.9)

onde Pmax(t
′, t) é o máximo valor de Pλ(t

′, t). Então, segue-se que

L =

∫ t

0

exp(−λ(t− t′)
t

)dt′ =
(1− exp(−λ))

λ
t (3.10)

de maneira que podemos reescrever

L = fef t (3.11)

com

fef =
(1− exp(−λ))

λ
. (3.12)

O comprimento efetivo da memória é a chave que permite fazer a conexão entre os dois

modelos, aproximando o modelo exponencial do modelo retangular. O modelo retangular

com L = fef t, é chamado de modelo simplificado e este foi estudado para modelar a

memória exponencial. Segundo o modelo simplificado, a equação de Fokker-Planck (FP)

para o propagador é aproximadamente

∂P (x, t)

∂t
=

1

2

∂2P (x, t)

∂x2
− α

ft

∂

∂x
{xP (x, t)− x[P (x, [1− f ]t) + g1−f ]} , (3.13)

Detalhes de sua derivação podem ser encontrados na referência [60]. O caso limite surge

quando λ −→ 0, para o qual temos que toda a memória é levada em conta f = 1,

recaindo na equação de FP do modelo de CAE. Para λ finito, a janela de memória cresce

linearmente com o tempo L = fef t.

Dos resultados numéricos, os autores observaram a existência de uma transição partindo

de um regime de difusão normal (H = 1/2) para um regime superdifusivo (H > 1/2) no

ponto p = 3/4, sendo este fato mostrado na figura 3.9, em que se observa, claramente, a

transição entre os dois regimes. Na figura 3.10 é exibido o comportamento do expoente

de Hurst H como função dos parâmetros p e exp(−λ) para vários valores de exp(−λ). Na

figura 3.9(a) é mostrado o comportamento do modelo de memória exponencial, enquanto

na figura 3.9(b) é exibido o expoente de Hurst para o modelo simplificado. Para o limite

de λ → ∞ os modelos exponencial e simplificado exibem comportamento Markoviano.

Para o outro extremo, que ocorre no limite de λ→ 0 os dois modelos recaem no modelo do

elefante. Estes resultados servem para reforçar o fato de que é posśıvel que uma caminhada

aleatória com perfil de memória exponencial apresente um caráter superdifusivo, desde

que a constante de decaimento seja dependente do tempo [60].
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Figura 3.9: Gráfico do comportamento do expoente de Hurst H como função do parâmetro
de feedback p para o modelo de memória exponencial. O inset destaca a região de
transição de regime, do regime difusivo (H = 1/2) para o regime superdifusivo (H > 1/2)
em p = 3/4.(Figura retirada da referência [61]).
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Figura 3.10: (a)Gráfico expoente de Hurst H como função dos parâmetros p e exp(−λ),
para vários valores de . (b)Comportamento de H para o modelo de memória retangular,
também em função dos parâmetros p e exp−λ. (Figura retirada da referência [61]).
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Caṕıtulo 4

Caminhadas aleatórias com perfil de

memória q-exponencial

4.1 Introdução

A Mecânica Estat́ıstica busca descrever o comportamento de sistemas formados por um

grande número de part́ıculas e para tal, são usados alguns conceitos e técnicas da teoria

da probabilidade. Por exemplo, ao jogar uma moeda a probabilidade de obter um dos

lados é 1/2, pois tem dois lados e cada face tem probabilidade igual de ser observada.

Na linguagem da Mecânica Estat́ıstica a quantidade de faces da moeda é chamado de

conjunto de microestados acesśıveis ao sistema, enquanto que na estat́ıstica, é chamado

de espaço amostral [33]. Existem várias distribuições de probabilidade associadas a pro-

cessos estocásticos como o que descrevemos acima, tal como a distribuição de Bernoulli,

a distribuição t de Student, a distribuição multinomial, a exponencial, etc. Algumas

dessas distribuições também estão relacionadas a fenômenos f́ısicos, tais como o fenômeno

de decaimento radioativo, a flutuação de fótons, os condensados de Bose-Einstein e

Fermi-Dirac, etc [1][72]. Existem alguns fenômenos que são caracterizados por grandes

flutuações, que não são descritos por distribuições gaussianas. Estas flutuações podem

ser, por exemplo, responsáveis por uma distribuição em lei de potência com cauda longa

como as distribuições de Lévy [74]. O objetivo final da f́ısica, segundo a referência [75],

é construir uma teoria que busca satisfazer as seguintes condições: (a)universalidade

(busca ser válida para todo o fenômeno), (b) ubiquidade (válida em qualquer lugar) e a

(c) eternidade (ser sempre válida - t→∞ ). Compartilhamos da opinião de que é muito

cedo para dizer que a f́ısica já se encontra em condições de construir uma teoria única.

Andam sendo feitos muitos esforços neste sentido. Uma dessas teorias, a nosso ver, é a

Mecânica Estat́ıstica não-Extensiva (MENE), esta foi proposta pelo prof. Constantino

Tsallis do Centro Brasileiro de Pesquisas F́ısicas (CBPF) [76].

Foi a MENE que nos levou a escolha da função q-exponencial ligada a teoria de Tsallis.
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Nosso interesse é o estudo do impacto da função q-exponencial no regime de difusão de

caminhadas aleatórias. Não vamos discorrer sobre a MENE, mas sim, nos concentraremos

nas caracteŕısticas da função q-exponencial que são importantes para o desenvolvimento

de nosso trabalho. A q-exponencial pode ser considerada como uma deformação da

função exponencial em relação ao parâmetro de deformação q segundo a referência [77].

A função q-exponencial é dada da seguinte maneira

expq(−λx) =



exp(−λx) ∀ q = 1

[1 + (1− q)(−λx)]
1

1−q ∀ q 6= 1 e 1 + (1− q)(−λx) > 0

0 ∀ q 6= 1 e 1 + (1− q)(−λx) ≤ 0

. (4.1)

A eq.(4.1) exibe o comportamento da função q-exponencial para os casos limı́trofes. Para

q = 1 a função recobra a função exponencial regular, e para q 6= 1 existem dois resultados

posśıveis para a q-exponencial. Quando seu argumento é positivo, i.e., 1+(1−q)(−λx) > 0

as deformações da função q-exponencial em relação ao parâmetro q aparecerão e quando

1 + (1 − q)(−λx) ≤ 0 a função é constante e igual a zero. O parâmetro λ é a constante

de decaimento generalizada.

A seguir apresentamos o comportamento da q-exponencial para vários valores de q a

constante de decaimento λ = 1.
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Figura 4.1: Comportamento da função q-exponencial para a constante de decaimento
λ = 1 e alguns valores escolhidos do parâmetro de deformação q. Para q = 1/2, q = 1 e
q = 3/2 a função decai rapidamente. Para os valores de q = 3 e q = 5 a função decai de
maneira mais suave.

(-
x
)

x

Figura 4.2: Comportamento da função q-exponencial para a constante de decaimento
λ = 1 e alguns valores escolhidos do parâmetro de deformação q. Para q = 10, q = 15,
q = 25 e q = 50 fica evidente que quanto maior for o valor de q mais suave será o
decaimento da função q-exponencial.
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O valor de λ = 1 foi convenientemente escolhido a favor do interesse de analisar o

efeito do parâmetro de deformação q sobre o comportamento da função q-exponencial.

Os valores de q foram divididos em três regiões, a primeira é para q < 1 , a segunda

região localiza-se em q < 1 e a terceira região é escolhida para valores de q > 1. Na

região q < 1, por exemplo, a curva de q = 1/2 decai muito mais rapidamente quando

comparada a curva de q = 1, quando a função se torna uma exponencial ordinária. Este

comportamento continua com valores crescentes de q. Na região de q > 1 as curvas

da função para o parâmetro de deformação q = 3/2, 3 e 5 decaem num ritmo mais

lento quando comparadas aos valores de q = 1 e q = 1/2. Na figura 4.2 é exibido o

comportamento do decaimento da exponencial generalizada para o parâmetro de forma

com os seguintes valores q = 10, 15, 25 e 50. Note que o decaimento vai ficando cada

vez mais suave a medida que q cresce. Quando o valor de q tender ao limite assintótico

q −→ ∞ a q-exponencial apresentará o caso de menor decaimento posśıvel, enquanto

que para o outro caso limı́trofe com q −→ 0 a q-exponencial exibirá o decaimento mais

abrupto posśıvel. Para exibir o comportamento da função q-exponencial foi escolhido o

valor da constante de decaimento generalizada λ = 1.

4.2 Caminhadas aleatórias não-Markovianas

Até o momento foram introduzidos os seguinte modelos de caminhadas aleatória não-

Markovianas: o modelo de caminhadas aleatórias do elefante (CAE) proposto por Schütz

e Trimper [41]; o modelo de caminhadas aleatórias de Alzheimer que exibe persistência

amnesticamente induzida e log-periodicidade [57]; o modelo de caminhadas aleatórias

com perfil de memória gaussiano [61] e o modelo de caminhadas aleatórias com perfil

de memória exponencial[62]. O modelo desta tese é denominado de modelo de caminha-

das aleatória com perfil de memória q-exponencial, inspirado no modelo de caminhadas

aleatórias com perfil de memória exponencial.

A notação escolhida é a mesma introduzida no modelo original de Schütz e Trimper [41].

A caminhada aleatória ocorre da seguinte maneira: o caminhante inicia na origem x0 no

tempo t0 = 0, em t > 0, com o primeiro passo fixado para a direita σ1 = +1. Após isso,

o caminhante pode dar um passo para a direita com probabilidade p ou um passo para

a esquerda com probabilidade 1− p. O caminhante guarda as informações de toda a sua

história. A posição do caminhante é descrito pela equação estocástica

Xt+1 = Xt + σt+1 (4.2)

65



No instante t+ 1 um tempo equiprovável t′ é escolhido do conjunto de tempos anteriores

1, 2, ..., t. A variável estocástica σt+1 = +1 é escolhida de acordo com a seguinte regra

σt+1 =

{
+σt′ com probabilidade p

−σt′ com probabilidade 1− p
. (4.3)

A posição do caminhante no tempo t é dada pela equação a seguir,

Xt =
t∑

t′=1

σt′ (4.4)

4.3 O modelo simplificado

O modelo simplificado é o modelo de caminhadas aleatórias com perfil de memória retan-

gular. Este modelo é anaĺıtico e foi estudado conjuntamente ao modelo de caminhadas

aleatórias com perfil de memória exponencial (CAPME) [60]. Nossa ideia principal é

mapear o modelo CAPME usando o modelo simplificado. O modelo simplificado pos-

sui um comprimento de memória dado por L = ft, onde L é o tamanho efetivo da

memória, f é fração de memória recente recordada pelo caminhante e t é o tempo atual

de todo o processo. A probabilidade de escolher uma lembrança no tempo t′ é 1/L para

(1− f)t < t′ 6 t. Uma caracteŕıstica inerente deste modelo é que o caminhante aleatório

pode recordar apenas uma fração f dos passos mais recentes.

Para mapear o modelo de CAPME é preciso calcular a fração de memória efetiva fef que

faz com que os dois modelos se comportem de maneira equivalente.

L = fef t (4.5)

com

fef =
(1− exp(−λ))

λ
. (4.6)

Agora vamos derivar a equação de Fokker-Planck do modelo simplificado. Para encontrá-

la vamos começar definindo as seguintes variáveis. A primeira é ηd(t), o número efetivo de

passos que o caminhante executa para a direita; e a segunda é ηe(t), o número de passos

que o caminhante anda para a esquerda. A quantidade de passos dados para a direita no

intervalo de tempo [t, t − L] é ∆ηd = ηd(t) − ηd(t − L) e o número de passos dados para

a esquerda é ∆ηe = ηe(t)− ηe(t−L). As probabilidades efetivas do caminhante andarem

para a direita e para a esquerda são, respectivamente

P+
ef (t, x) =

∆ηd
L

p+
∆ηe
L

(1− p) (4.7)

P−ef (t, x) =
∆ηe
L
p+

∆ηd
L

(1− p) (4.8)
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Tomando a diferença entre as equações 4.7 e 4.8 no tempo t > 0

P+
ef (t, x)− P−ef (t, x) =

∆ηd −∆ηe
L

p+
∆ηe −∆ηd

L
(1− p) (4.9)

obtemos o valor de v para o instante t+ 1

veft+1 = P+
ef (t, x)− P−ef (t, x) (4.10)

Recordando as seguintes relações ηd(t)+ηe(t) = t e ηd(t−L)+ηe(t−L) = t−L. Subtraindo

essas duas relações obtemos que ηd(t) + ηe(t) − ηd(t − L) + ηe(t − L) = ∆ηd + ∆ηe =

t− (t− L) = L.

Agora usando ηd(t) e ηe(t) podemos escrever as seguintes relações xt = ηd(t) + ηe(t) + x0

e xt−L = ηd(t − L) + ηe(t) + x0. Fazendo a diferença entre elas, obtemos xt − xt−L =

ηd(t) + ηe(t) + x0 − (ηd(t − L) + ηe(t) + x0) = ∆ηd − ∆ηe. E substituindo na equação

∆ηd + ∆ηe = L, obtemos xt − xt−L = 2∆ηd −L, resultando em ∆ηd = (L+ xt − xt−L)/2.

De maneira semelhante encontramos ∆ηe = (L− xt + xt−L)/2.

Substituindo estas relações na equação 4.10

veft+1 = ∆ηd−∆ηe
L

p+ ∆ηe−∆ηd
L

(1− p)

= L+xt−xt−L−L+xt−xt−L
2L

p+ (L−xt+xt−L−L−xt+xt−L)

2L
(1− p)

= (2p−1)
L

(xt − xt−L)

= α
L

(xt − xt−L)

(4.11)

onde α = 2p− 1.

Agora vamos encontrar a probabilidade condicional do caminhante está na posição x no

instante t fornecidas as condições iniciais da posição do caminhante em x0 no instante

t = 0.

P (x, t+ 1|x0, 0) = P (x+ 1, t|x0, 0)P−(t, x+ 1) + P (x− 1, t|x0, 0)P+(t, x− 1) (4.12)

Usando as relações ∆ηd + ∆ηe = L e ∆ηd −∆ηe = xt − xt−L = x−G(x) conjuntamente

com as equações 4.7 e 4.8, reescrevemos ∆ηd e ∆ηe da seguinte maneira

∆ηd = x−G(x) + ∆ηe

= L+xt−xt−L
2

= L+x−G(x)
2

(4.13)
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∆ηe = −x+G(x) + ∆ηd

= L−xt+xt−L
2

= L−x+G(x)
2

(4.14)

e substituindo as relações 4.13 e 4.14 nas probabilidades P+
ef (x, t) e P−ef (x, t), obtemos

P+
ef (t, x) = L+x−G(x)

2L
p+ L−x+G(x)

2L
(1− p)

= 1
2
(1 + (2p− 1)x−G(x)

L
)

= 1
2
(1 + αx−G(x)

L
)

(4.15)

P−ef (t, x) = L−x+G(x)
2L

p+ L+x−G(x)
2L

(1− p)

= 1
2
(1− (2p− 1)x−G(x)

L
)

= 1
2
(1− αx−G(x)

L
)

(4.16)

onde α = 2p− 1. Substituindo as relações 4.15 e 4.16 na eq.(4.12).

P (x, t+ 1|x0, 0) = P (x+ 1, t|x0, 0)P−(t, x+ 1) + P (x− 1, t|x0, 0)P+(t, x− 1)

= P (x+ 1, t|x0, 0)[1
2
(1− αx+1−G(x+1)

L
)]

+ P (x− 1, t|x0, 0)[1
2
(1 + αx−1−G(x−1)

L
)]

(4.17)

Antes de continuar, vamos introduzir a seguinte notação P (x−x0, t−t0) para o propagador

P (x, t|x0, t0) e vamos subtrair P (x, t) dos dois lados da eq.(4.17), dessa maneira segue-se

que

P (x, t+ 1)− P (x, t) = P (x+ 1, t)[1
2
(1− αx+1−G(x+1)

L
)]

+ P (x− 1, t)[1
2
(1 + αx−1−G(x−1)

L
)]− P (x, t)

= P (x+1,t)−2P (x,t)+P (x−1,t)
2

− α
2L

[(x+ 1−G(x+ 1))P (x+ 1, t)

− (x− 1−G(x− 1))P (x− 1, t)]

(4.18)
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Para t grande podemos escrever L = ft e G(x) = x(1−f)t

P (x, t+ 1)−P (x, t) =
P (x+ 1, t)− 2P (x, t) + P (x− 1, t)

2
− α

ft
[xP (x, t)− x(1−f)tP (x, t)]

(4.19)

E tomando o limite do continuo, obtemos

∂P (x, t)

∂t
=

1

2

∂2P (x, t)

∂x2
− α

ft

∂

∂x
[xP (x, t)− x(1−f)tP (x, t)] (4.20)

Prosseguindo com a derivação da equação de FP, podemos dizer que o deslocamento

x(1−f)t pode estar correlacionado com o deslocamento x = xt através da seguinte relação

x(1−f)t = xh1−f (x, t) o que define a função h1−f (x, t). Calculando o valor esperado de

x(1−f)t

< x(1−f)t >=

∫ +∞

−∞
xh1−f (x, t)P (x, t)dx (4.21)

que também pode ser escrito como a baixo

< x(1−f)t >=

∫ +∞

−∞
xP (x, (1− f)t)dx (4.22)

e com estas duas maneiras de escrever o valor esperado de x(1−f)t encontramos uma relação

para h1−f (x, t) dada por

h1−f (x, t) =
P (x, (1− f)t)

P (x, t)
+
g1−f (x, (1− f)t)

P (x, t)
. (4.23)

Onde g1−f (x, (1− f)t) é outra função estocástica que satisfaz a seguinte condição∫ +∞

−∞
xg1−f (x, (1− f)t)dx = 0. (4.24)

Finalizamos a dedução da equação de FP para o modelo simplificado, escrevendo-a em

sua forma final, como vista a baixo. Também destacamos o seguinte resultado, quando

λ→∞, o que leva a f = 1 de maneira que a eq.(4.25) recai na equação de FP do modelo

de Schütz e Trimper

∂P (x, t)

∂t
=

1

2

∂2P (x, t)

∂x2
− α

ft

∂

∂x
{xP (x, t)− x[P (x, [1− f ]t) + g1−f (x, [1− f ]t)]} , (4.25)
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4.4 O modelo de caminhadas aleatórias com perfil de

memória q-exponencial

Nosso modelo é uma caminhada aleatória capaz de lembrar eventos do passado se-

gundo um perfil de memória descrita por uma função de distribuição de probabilidade

q-exponencial [77]. A distribuição de probabilidade que é usada para trazer à memória

uma lembrança do passado do conjunto 1, 2, ..., t é a função q-exponencial, escrita da

seguinte maneira

P (t′, t) = expq(−λ(t− t′)) (4.26)

e o termo q-exponencial se escreve da seguinte maneira

expq(−λ(t− t′)) = [1 + (1− q)(−λ(t− t′))]
1

1−q , (4.27)

e constante de decaimento generalizado λ = 1 e q é o parâmetro de deformação da

função. Todo o processo de análise está centrado no comportamento das caminhadas

aleatórias em relação ao parâmetro de deformação q.

4.4.1 O comprimento de memória efetivo

O procedimento para calcular o comprimento de memória é semelhante ao utilizado na

referência [61]. Mapeamos o modelo de caminhadas aleatórias com perfil de memória

q-exponencial usando o modelo simplificado. Para isso, calculamos o comprimento de

memória

L =

∫ t

0

Pλ(t
′, t)

Pmax(t′, t)
dt′ (4.28)

Pmax(t
′, t) = max[P (t′, t)] = 1 (4.29)

L =

∫ t

0

expq(−λ(t− t′))dt′ (4.30)

segue-se que

L =

∫ t

0

[1 + (1− q)(−λ(t− t′))]
1

1−q dt′ =
1

λ(2− q)
[1− (1− (1− q)λt)

2−q
1−q ] (4.31)

A partir desse resultado vamos encontrar o comprimento de memória em cinco regiões.

(a) Para q < 1

lim
t→∞

L =
1

λ(2− q)
(4.32)

(b) Para q = 1

lim
t→∞

lim
q→1

L =
1

λ
(1− exp(−λt)) =

1

λ
(4.33)
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(c) Para q ∈ (1, 2)

L =
1

λ(2− q)
[1− (1− (1− q)λt)|

2−q
1−q |] (4.34)

(d) Para q = 2

lim
t→∞

lim
q→2

L =
1

λ
ln(t) (4.35)

(e) Para q > 2

L =
1

λ(2− q)
[1− (1− (1− q)λt)

2−q
1−q ] (4.36)

Podemos reescrever da seguinte maneira

L =
1

λ(q − 2)
[−1 + (1− (q − 1)λt)

2−q
1−q ] (4.37)

e tomando um t muito grande

L =
((q − 1)λt)

2−q
1−q

λ(q − 2)
= Ct

2−q
1−q (4.38)

e C = [λ(q−1)]
q−2
q−1/λ(q−2). Estes resultados podem ser organizados da seguinte maneira

L =



1
λ(2−q) , 0 ≤ q < 2

ln t
λ

, q = 2

Ct
q−2
q−1 , q > 2

. (4.39)

Note que para o caso em que 0 6 q < 1, a q-exponencial eq. (4.27) é definida no intervalo

t− 1/[λ(1− q)] ≤ t′ ≤ t. É conhecido que a função exponencial não leva a superdifusão,

exceto no caso em que a constante de decaimento λ depende do tempo [61]. A função

q-exponencial é uma generalização da função exponencial para o limite q → 1, i.e.,

lim
q−→1

expq(−(t− t′)) = exp(−(t− t′)). (4.40)

reproduz o comportamento da função exponencial e neste a caminhada aleatória apresenta

comportamento difusivo Markoviano (H = 1/2).

Um resultado anaĺıtico importante é a equação de Fokker-Planck (FP) para o modelo

q-exponencial. A equação de FP foi obtida na seção 4.3. Esta envolve a definição de uma

probabilidade condicional discreta relacionada à posição x do caminhante no tempo t+ 1,

sendo fornecida a posição anterior x0 no tempo t = 0. Então, para um instante de tempo

t suficientemente grande o comprimento de memória L = ft, onde 0 ≤ f ≤ 1 é a fração
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de memória recente. Neste ponto é importante notar que a dependência de q é impĺıcita

a f de acordo com as relações para o comprimento de memória efetivo (4.39). Por isso, a

equação de FP para o nosso modelo é dada logo abaixo

∂P (x, t)

∂t
=

1

2

∂2P (x, t)

∂x2
− α

ft

∂

∂x
{xP (x, t)− x[P (x, [1− f ]t) + g1−f (x, [1− f ]t)]} (4.41)

4.4.2 Método de análise do regime de difusão

Os tipos de difusão relacionados ao caminhante aleatório podem ser estudados através da

lei de escala do desvio quadrático médio em relação ao tempo. O desvio quadrático médio

é definido da seguinte maneira < (x− < x >)2 >∼< x2 >= t2H , onde H é o expoente

de Hurst [79][80]. Esta aproximação é válida desde que o primeiro momento da posição

do caminhante cresça mais lentamente do que o segundo momento. Nas figuras 4.3-4.6

exibimos os comportamentos do primeiro e do segundo momentos para alguns valores

de q. Fica evidente que o segundo momento cresce mais rapidamente do que o primeiro

momento. O regime é denominado anômalo para H 6= 1/2 e normal para H = 1/2.

Para H > 1/2 o regime é denominado superdifusivo e para H < 1/2 o regime é chamado

subdifusivo. No modelo que estamos trabalhando, vamos usar o expoente de Hurst para

classificar os regimes de difusão do caminhante aleatório. E para calculá-lo usamos o

gráfico log-log de < x2 >= t2H , onde H é a inclinação da curva 4.7.

100

tx10

10

Figura 4.3: Comportamento do primeiro momento da posição em função do tempo. Os
parâmetros numéricos são 104 caminhadas, tempo da ordem de 107, p = 0, 8 e q = 1, 2.

72



tx10

Figura 4.4: Comportamento do segundo momento da posição em função do tempo. Os
parâmetros numéricos são 104 caminhadas, tempo da ordem de 107, p = 0, 8 e q = 1, 2.

3

tx10

Figura 4.5: Comportamento do primeiro momento da posição em função do tempo. Os
parâmetros numéricos são 104 caminhadas, tempo da ordem de 107, p = 0, 8 e q = 25.

4.4.3 O transiente superdifusivo

Nosso trabalho apresenta um fenômeno que denominamos de transiente superdifusivo.

Este fenômeno é caracterizado pela existência de um tempo ts que denominamos tempo
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12

tx10

Figura 4.6: Comportamento do segundo momento da posição em função do tempo. Os
parâmetros numéricos são 104 caminhadas, tempo da ordem de 107, p = 0, 8 e q = 25.

log(t)

Figura 4.7: Gráfico log-log da relação de escala < x2 >= t2H . Os parâmetros numéricos
são 104 caminhadas, tempo da ordem de 107, p = 0, 8 e q = 1, 2. O coeficiente de Hurst é
numericamente igual a inclinação da curva.

de transiente superdifusivo, a partir do qual as caminhadas aleatórias começam a mudar

de regime, saindo do regime superdifusivo para o regime difusivo. O tempo ts não ca-
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racteriza sozinho o transiente superdifusivo, mas está associado a um valor especifico do

parâmetro de deformação q para o qual o transiente tem inicio. Para encontrar a relação

entre q e ts que indicamos acima, tomemos as relações matemáticas para o comprimento

de memória L dado pelo conjunto de equações (4.39). Como estamos modelando as cami-

nhadas aleatórias com perfil de memória q-exponencial usando o modelo simplificado [61],

vamos usar o fato de que para o modelo simplificado o comprimento é dado por L = ft

e que para f < 1/2 as caminhadas aleatórias não apresentam superdifusão [61]. Dessa

maneira, podemos encontrar os valores de tempo e do parâmetro de deformação apropria-

dos para o surgimento do transiente superdifusivo. Segundo as relações da eq.(4.39) para

q > 2, encontramos

L = Ct
q−2
q−1 (4.42)

e se tomarmos para o modelo simplificado L = t/2 tal que

Ct
q−2
q−1 = t/2 (4.43)

encontramos a relação matemática entre o tempo t = ts e o parâmetro q apropriado para

o surgimento da superdifusão igual a

t = (2C)q−1 (4.44)

Por exemplo, usando a equação 4.44 e usando um tempo de transiente da ordem de 106

encontramos que o parâmetro de deformação é q ∼ 25. Pela relação 4.44 é posśıvel obter

tanto t em função de q quanto q em função de t. Ou seja, o resultado também pode

ser explicado da seguinte maneira: para q ∼ 25 o tempo para o qual a superdifusão

começará a mudar de regime, passando do regime superdifusivo (H > 1/2) para o regime

difusivo (H = 1/2) é da ordem de 106. Alguns resultados para a relação dos pares ts e q

apropriados para o surgimento do transiente superdifusivo encontram-se nas figuras 4.8 e

4.9. Observando-se, inicialmente, a figura 4.10 percebe-se o comportamento do expoente

de Hurst H com 1/q para valores distintos tempo ts iguais a 103, 105 e 107. Notamos o

comportamento de H → 1/2 enquanto t → ∞. Os distintos valores de tempo mostram

claramente o efeito de transiente superdifusivo.

Segundo os resultados da figura 4.10 e as relações para o comprimento de memória (4.39)

o coeficiente de Hurst tenderá (H → 1/2) quanto maior for o tempo e no limite assintótico

todo o regime superdifusivo desaparece, dando lugar a um processo com regime totalmente

Markoviano.

Na figura 4.12 são mostrados os valores de pc em função do parâmetro de forma q. Os

valores do parâmetros pc são os valores de p associados com os valores de q para os quais

nós primeiramente observamos o fenômeno da superdifusão (H > 1/2).
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Figura 4.8: Comportamento de q em função de t. O gráfico mostra a evolução do
parâmetro de forma da função q-exponencial dado o tempo de transiente superdifusivo no
intervalo de 10 < ts < 106.
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Figura 4.9: Comportamento de q em função de t. O gráfico mostra a evolução do
parâmetro de forma da função q-exponencial dado o tempo de transiente superdifusivo no
intervalo de 10 < ts . 103.
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Figura 4.10: Comportamento do expoente de Hurst H para p = 0, 85 e diversos valores
do tempo de transiente ts. As médias foram calculadas para os tempos de 103, 105 e 107,
e 104 caminhadas. As medidas do expoente de Hurst mostram o fenômeno do transiente
superdifusivo. Observando o inset fica evidente que o expoente de Hurst é maior para
tempos menores.

Figura 4.11: Comportamento do segundo momento da posição com o tempo no gráfico
log-log para ts = 105. Para ts fixo o expoente de Hurst aumenta a medida que q cresce.
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Figura 4.12: Comportamento de pc em função do parâmetro de forma q. A superdifusão
aparece mais rapidamente quão maior for o valor de q.

As figuras 4.13 e 4.14 mostram o comportamento para o expoente de Hurst para o

tempo de 107 e 104 caminhadas e alguns valores de q. Para este tempo 107, vemos que

o efeito de transiente superdifusivo desaparece para valores pequenos de q, tipicamente

q . 3/2. Para valores grandes de p e q o expoente de Hurst é maior do que 1/2. Para

q = 3/2 o transiente superdifusivo é observado pela primeira vez em p ∼ 0, 95 e para o

maior valor de q = 25 a transição é primeiramente exibida para p ∼ 0, 7.
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Figura 4.13: Comportamento do expoente de Hurst H como uma função de p. As médias
foram calculadas para um tempo de 107 e 104 caminhadas. Diversos valores de q são
exibidos. A caminhada do elefante é exibida para termos de comparação (linha vermelha
cont́ınua). Para q = 1 (asteriscos) a caminhada é Markoviana. O transiente superdifusivo
ocorre primeiramente para q = 3/2 (triângulos invertidos) e cresce para q = 2 (ćırculos) ,
q = 5/2 (triângulos) e q = 25 (cruzes de cor verde).
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Figura 4.14: Comportamento do expoente de Hurst H como função dos parâmetros p e
q para o modelo q-exponencial. As médias foram calculadas para um tempo de 107 e 104

caminhadas no intervalo de 1 6 q 6 25.
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4.4.4 Os limites do comportamento difusivo

No modelo de caminhadas aleatórias com perfil de memória q-exponencial existem dois

casos limites. No primeiro, q é fixado e t → ∞ o modelo reproduz uma caminhada

aleatória Markoviana (H = 1/2). No segundo, ocorre quando t é fixado e q →∞. Neste

limite o caminhante aleatório reproduz o modelo de Schütz e Trimper. A seguir, vamos

mostrar que estes dois casos existem.

No primeiro caso, em que q é fixado e t→∞, vamos usar as relações (4.39) conjuntamente

com a definição do comprimento de memória do modelo simplificado L = ft para encontrar

os valores de f .

(a) Para 0 ≤ q < 2

lim
t→∞

f =
1

λt(2− q)
= 0 (4.45)

(b) Para q = 2

lim
t→∞

f =
1

λt
ln(t) = 0 (4.46)

(c) Para q > 2

lim
t→∞

f = Ct
1

1−q = 0 (4.47)

Desta maneira obtemos que no limite de t → ∞ e q fixado, nosso modelo comporta-se

como uma caminhada aleatória Markoviana.

Para o segundo caso limite, tomemos a relação para o comprimento de memória entre os

modelos simplificado e o de caminhadas aleatórias com perfil de memória q-exponencial

L = Ct
q−2
q−1 = ft. Segundo o modelo simplificado [60], o resultado da caminhada aleatória

do elefante é reobtido quando f = 1. Então, vamos encontrar o valor de f no limite de

q →∞.

f = Ct
q−2
q−1

t

=
[λ(q−1)]

q−2
q−1

λ(q−2)
t
q−2
q−1

t

= [λ(q−1)]
q−2
q−1

λ(q−2)
t

1
1−q

(4.48)

Tomando o limite de q →∞, obtemos

limq→∞ f = limq→∞
[λ(q−1)]

q−2
q−1

λ(q−2)
t

1
1−q = 1 (4.49)

O que mostra que o nosso modelo recai nas caminhadas aleatórias do elefante.

Na figura 4.15 são apresentadas medidas do expoente de Hurst para os limites do modelo

de caminhadas aleatórias com perfil de memória q-exponencial.
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p

Figura 4.15: Casos limite para as caminhadas aleatórias com perfil de memória q-
exponencial.
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Caṕıtulo 5

Conclusão

Um dos grandes desafios relacionadas ao problema da caminhada aleatória é a introdução

de correlações de memória na dinâmica. Um modelo constrúıdo com esse objetivo é o

modelo de caminhadas aleatórias de elefante (CAE). Isto é feito associando-se a ele a

propriedade de gravar as decisões de toda a sua história, o que confere a caminhada uma

caracteŕıstica de caminhada não-Markoviana. A CAE possui uma memória uniforme e

baseada nela uma lembrança é trazida para a memória com uma probabilidade de 1/t.

A probabilidade cŕıtica de transição ocorre em pc = 3/4. Neste ponto o processo sai do

regime difusivo para o regime superdifusivo. Existem outros modelos derivados das CAE

que também incorporam a caracteŕıstica de gravação de toda a história do caminhante e

diferem das CAE pela escolha da função de distribuição de probabilidade, que é usada

para resgatar uma lembrança do passado. Por exemplo, o modelo caminhadas aleatórias

de Alzheimer incorpora o esquecimento utilizando a construção de uma memória parcial

com a probabilidade de trazer uma lembrança do passado dada por 1/ft, onde f é a

fração de memória lembrada pelo caminhante e (1 − f) a fração de memória esquecida.

Na região de feedback negativo p < 1/2 surgem oscilações na variável posição do tipo

log-periódicas. Outro modelo, é o modelo caminhadas aleatórias com perfil de memória

gaussiano que utiliza uma distribuição de probabilidade gaussiana para recobrar uma

lembrança do passado. Este incorpora a possibilidade de apagar os passos iniciais da

memória do caminhante e permite investigar a existência de eventos que são mais lem-

brados do que outros. Outra variante é o modelo de caminhadas aleatórias com perfil

de memória exponencial, que resolve o aparente paradoxo de uma memória com perfil

exponencial poder exibir difusão anômala. Este comportamento é explicado pelo fato

da constante de decaimento ser dependente do tempo. Por fim, apresentamos o modelo

caminhadas aleatórias desta tese denominado de Modelo de Caminhadas Aleatórias com

Perfil de Memória q-exponencial. Estudamos numericamente o problema de caminhadas

aleatórias com perfil de memória q-exponencial e usamos o segundo momento da posição

para estimar o expoente de Hurst < x2 >= t2H . No limite assintótico t → ∞ não é es-

perado comportamento superdifusivo, em razão da caminhada aleatória reproduzir uma

82



caminhada Markoviana. No entanto, um transiente superdifusivo foi encontrado para

q & 3/2 em caminhadas aleatórias de tamanho finito, que é caracterizado pelo surgimento

da superdifusão e transição do regime superdifusivo para o regime difusivo no limite de

t → ∞. Deste comportamento é que surge a denominação de transiente superdifusivo.

Outro resultado importante está relacionado a equação de Fokker-Planck, que foi derivada

com uma dependência impĺıcita do parâmetro q associado ao tamanho do comprimento

de memória. Foi abordado o caso em que λ = 1, para a valiar o impacto do parâmetro

de deformação q sobre as caminhadas aleatórias. É fácil perceber que a constante de

decaimento λ < 1 apenas aumenta o tamanho do comprimento de memória favorecendo

o aparecimento antecipado da superdifusão, fazendo corresponder valores maiores para o

expoente de Hurst H. De maneira semelhante, para λ > 1, favorece a redução do compri-

mento de memória e, consequentemente leva a valores do coeficiente de Hurst menores,

ou seja, nenhuma mudança qualitativa é esperada para λ 6= 1.

Assintoticamente existem dois casos limites para o nosso modelo, o primeiro ocorre quando

t é fixado e q →∞, e o segundo quando q é fixado e t→∞. No primeiro caso, obtemos a

o Modelo de Caminhada Aleatória do Elefante, no limite assintótico q →∞, e no segundo

caso, retomamos a caminhada Markoviana, quando t→∞.

Estes resultados aumentam nossa compreensão sobre o comportamento superdifusivo em

caminhadas aleatórias e, deixa em aberto o caminho para novas possibilidades de estudo

de caminhadas aleatórias não-Markovianas com outros perfis de memória.
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Caṕıtulo 6

Apêndice A

O problema da caminhada aleatória

Introdução

O problema da caminhada aleatória representa uma atividade e é uma ferramenta muito

atraente para quem faz ciência, e por isso, vale a pena listar algumas caracteŕısticas que

evidenciem sua importância. Primeiro ele é simples, isso não significa que foi trivial

resolvê-lo; em segundo lugar, apresenta uma fenomenologia riqúıssima; e em terceiro, é

uma ferramenta de estudo para muitos fenômenos qúımicos e f́ısicos, além de aplicações

na economia [1-39]. Neste caṕıtulo faremos uma breve revisão de alguns conceitos e

resultados significantes para o problema do caminhante aleatório, tal como o Teorema

Central do Limite. Também vamos usar este problema para introduzir as técnicas de

cálculo utilizadas para calcular o expoente de Hurst H tanto quanto introduzir, através

dele, as terminologias dos fenômenos difusivos. E por fim, o parâmetro de feedback

p é incorporado na dinâmica do sistema. Para isso, vamos considerar uma caminhada

aleatória unidimensional como modelo para descrição de uma série temporal.

Solução numérica para o problema do caminhante

aleatório: Aplicação em Java

Nesta seção, haverá uma forte concentração na apresentação da solução numérica do

problema da caminhada aleatória. Por isso, esta sessão pode ser pulada, por todos que

já tenham experiência em programação cient́ıfica. O algoritmo que será mostrado, foi

desenvolvido na linguagem de programação Java. A aplicação em Java resolve o problema

da caminhada aleatória em uma dimensão, e vamos usá-la para:(a) introduzir um pouco

sobre a linguagem de programação Java; (b)falar sobre as boas práticas de programação,

quando abordarmos os métodos do programa; (c) falar sobre alguns erros que podem
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surgir na execução do programa e (d)introduzir a análise numérica do expoente de Hurst

no problema da caminhada aleatória Markoviana.

Aplicação em Java: Computação cient́ıfica

A computação cient́ıfica (CC) não trata do uso de métodos ou formulas para a solução

de problemas numéricos, mesmo que a ideia de fórmula esteja relacionada à śıntese de

um racioćınio e não a um subterfúgio para não raciocinar; é comum associá-la a receitas

prontas para a solução de todos os problemas posśıveis. A CC trata de ideias, e estas

envolvem conhecimentos técnicos, cient́ıficos e até filosóficos. Esta ideia é semelhante a

desenvolvida na seção anterior, quando apresentamos a solução exata para o caminhar

do bêbado, no entanto, para resolver o problema do bêbado utilizando uma simulação

computacional, estão envolvidas ideias voltadas para o cálculo numérico. Mas antes de

tentar resolver um problema, é preciso entende-lo, e fazer as associações corretas segundo

a lógica de programação e posteriormente com o paradigma da linguagem de programação

que está sendo usada. Não obstante, começaremos entendendo a dinâmica do problema

do caminhante aleatório (assim como na seção anterior) e o associaremos a dinâmica na

solução numérica. Segue-se a descrição do problema da caminhada aleatória unidimensi-

onal: uma part́ıcula inicia seu trajeto na origem O no tempo t = 0, em t > 0, um número

aleatório 0 < r < 1 é sorteado, a part́ıcula percorre a distância +1 caso o parâmetro de

correlação seja p > r ou −1 caso p < r. Este processo se repete N vezes. A equação

associada a este processo estocástico é

xN =
N∑
i′=1

xi (6.1)

onde xi = +1 e xi = −1 são os dois pontos de correlação posśıveis neste processo. Por

isso, esta equação define uma caminhada aleatória. Por este processo estocástico muitas

estat́ısticas podem ser obtidas, tais como, a segundo momento da posição < x2 > e

a variância < σ2 >. O expoente de Hurst, para uma caminhada aleatória, é obtido

considerando ( segundo o método da variância x tempo ) que a variância escala com

o tempo total do processo segundo a seguinte relação < σ2 >= t2H . Quando a caminhada

é Markoviana o primeiro momento da posição é < x >= 0 no limite assintótico, e por

isso, o expoente de Hurst pode ser estimado segundo a aproximação < x2 >∼ t2H .

Aplicação em Java: Conceitos de programação orientada a obje-

tos e o código em Java

Os conceitos fundamentais sobre Java foram observados da referência [79], e sua aplicação

em caminhada aleatória pode ser contemplada em diversos exemplos no livro dos autores
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Harvey Gould, Jan Tobochnik e Wolfgang Christian[4]. Compreendido o problema, e sa-

bendo como se deve proceder, apresentamos a solução numérica em Java para o problema

do caminhante aleatório. Uma solução numérica não poderia deixar de passar pelo nosso

crivo, devido a sua importância nas soluções cient́ıficas e tecnológicas do mundo contem-

porâneo. Ainda que os f́ısicos não sejam programadores, podemos dizer que os f́ısicos

sabem programar, mas, para um f́ısico que está iniciando em programação cient́ıfica, pro-

gramação é um desafio e não adianta mostrar, como abaixo, uma solução numérica de um

problema espećıfico. É preciso por a mão na massa, e por isso, nesta seção mostraremos

um código em Java e discorreremos sobre seus métodos.
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1 /* 
2 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
3 * Centro de Ciências Exatas e da Terra 
4 * Departamento de Física Teórica e Experimental 
5 * Programa de Pós-graduação em Física 
6 * Autor: Thiago Rafael da Silva Moura 
7 * Application: randWalk1D.java 
8 * Objective: Simulate the random walk problem in one dimension. 
9 */ 
10
11 import java.io.*; 
12 import java.util.*; 
13 public class randWalk1D{ 
14    public int TIME;/*Time of each process*/ 
15    public int totalWalkers; /*Total walkers number*/
16    public int[] position;/*Position of the walker*/ 
17    public int[] positionSquared;/*Squared position of the walker*/ 
18    public double[] probability; /*probability*/
19   
20    /*Construct the suitable variable for the walk*/ 
21   public randWalk1D{ 
22        TIME = 1000000; 
23        totalWalkers = 10000; 
24        position = new int[TIME]; 
25        positionSquared = new int[TIME]; 
26        probability =  new double[2*(TIME+1)]; 
27    }/*End of the constructor of the class*/ 
28   
29    /*Clear the values in the memory*/ 
30    public void initialize(){ 
31       /*Cleaning the moments vector*/ 
32        for( int time = 0; time < TIME; time++ ){ 
33             position[time] = 0; 
34             positionSquared[time] = 0;     
35        }/*End of loop for*/ 
36        
37        /*Cleaning probability vector*/ 
38        for( int p = 0; p < 2*(TIME+1); p++ ){ 

Figura 6.1: Código em java para o caminhante aleatório em uma dimensão. (Parte 1)
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39             probability[p] = 0; 
40       }/*End of loop for*/ 
41        
42    }/*End of class initialize*/ 
43 
44    public void randomWalkers(){ 
45        
46         int x = 0; 
47         double p = 0.99;/*Probability transition parameter*/ 
48        
49              /*Loop of the number of walkers*/ 
50             for( int walkers = 0; walkers < totalWalkers; walkers++ ){ 
51             
52               /*Set the initial position at zero for all walkers*/ 
53               x = 0; 
54               /*Time of each walk*/ 
55               for( int time = 0; time < TIME; time++ ){ 
56         
57                    x += ( p > Math.random() ) ? 1 : -1; 
58         
59                    position[time] += x; 
60                    positionSquared[time] += x*x; 
61                    
62                    probability[TIME+x-1] += 1.;  
63                    //System.out.println("x = " + position[time]); 
64              }/*End of time loop*/ 
65        
66          }/*End of walkers loop*/ 
67        
68  }/*End of method randomWalkers*/ 
69
70 public void saveData(){ 
71
72    int norm = totalWalkers;/*Normalization*/ 
73    double[] x = new double[TIME]; 
74    double[] xSquared = new double[TIME]; 
75    double[] variance = new double[TIME];/*Constrution of the variance 
vector*/ 
76   

Figura 6.2: Código em java para o caminhante aleatório em uma dimensão. (Parte 2)
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77    try{ 
78         PrintWriter dataX = new PrintWriter( new 
FileOutputStream("position.dat"),true); 
 79        PrintWriter dataXSquared = new PrintWriter( new  
FileOutputStream("positionSquared.dat"),true); 
 80       PrintWriter dataV = new PrintWriter( new 
FileOutputStream("variance.dat"),true); 
 81      
 82       for( int time = 0; time < TIME; time++ ){ 
 83        
 84            x[time] = (double)( position[time]/(norm) );/*First moment*/ 
 85            xSquared[time] = (double)( positionSquared[time]/
(norm) );/*Second moment*/ 
 86            variance[time] = xSquared[time] - x[time]*x[time];/*Variance*/
 87            
 88           dataX.println(" " + time + " " + x[time] + " "); 
 89            dataXSquared.println(" " + time + " " + xSquared[time] + " "); 
 90            dataV.println(" " + Math.log(time) + " " + 
Math.log(variance[time]) + " "); 
 91        
 92       }/*End of time loop*/ 
 93       
 94        dataX.close();/*Close the position file*/ 
 95        dataXSquared.close();/*Close the squared position file*/ 
 96        dataV.close();/*Close the position file*/ 
 97       
 98     }/*End of block try*/ 
 99        catch( IOException ioex ){ 
100                System.out.println(“Input/Output error!”);
101    }/*End of block catch*/ 
102
103    }/*End of method saveData*/ 
104
105  
106  public void saveDataHistogram(){ 
107  
108       int norm = 0;/*Normalization*/ 
109       
110      try{ 

Figura 6.3: Código em java para o caminhante aleatório em uma dimensão. (Parte 3)
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 111           PrintWriter dataP = new PrintWriter( new 
FileOutputStream("probability.dat"),true); 
 112           
 113          for( int time = 0; time < 2*(TIME+1); time++ ){ 
 114                
 115                dataP.println(" " + time + " " + probability[time] + " "); 
 116            
 117          }/*End of time loop*/ 
 118           
 119           dataP.close();/*Close the probability file*/ 
 120           
 121       }/*End of block try*/ 
 122      catch( IOException ioex ){ 
 123                    System.out.println(“Input/Output error!”);
 124       }/*End of block catch*/ 
 125  
 126  }/*End of method saveDataHistogram*/ 
 127
 128   
 129   public static void main( String[] args )throws IOException, 
FileNotFoundException{ 
 130       
 131       randWalk1D walker = new randWalk1D(); 
 132           
 133       walker.initialize(); 
 134       walker.randomWalkers(); 
 135       walker.saveData(); 
 136       walker.saveDataHistogram(); 
 137       
 138    }/*End of method main*/ 
 139   
 140 }/*End of class randWalk1D*/

Figura 6.4: Código em java para o caminhante aleatório em uma dimensão. (Parte 4)
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A linguagem Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, e por isso

trata-la sem incorporar os conceitos de orientação a objetos, leva a uma abordagem

incompleta e a má compreensão do que é a Programação Orientada a Objetos (POO).

Para planejar uma aplicação orientada a objetos é preciso identificar os objetos (tal

como uma linguagem de programação estruturada está centrada na identificação de

procedimentos, a POO está centrada na identificação dos objetos). É preciso identificar

os elementos do mundo real, que estão relacionados com o problema, para a realização

das tarefas. Podemos listar três atividades envolvidas em um projeto orientado a objetos:

(a) Identificar os objetos envolvidos e representá-los como classes.

(b) Identificar as caracteŕısticas relevantes dos objetos e sua representação em forma de

atributos.

(c) Notar as diversas ações realizadas e de serviços prestados por esses objetos e

associá-los a seus respectivos métodos.

Antes de entrar na descrição do programa nomeado de Código1, vamos introduzir alguns

conceitos fundamentais como os de objeto, classe, atributos, construtores e métodos.

Também mostraremos algumas convenções gráficas para a representação de classes,

métodos, etc; que estão em conformidade com a UML (Unified Modeling Language -

Linguagem de Modelagem Unificada). A UML trata-se de uma linguagem que procura

unificar diversos artefatos dentro de uma aplicação, e fora dela, que compom os sistemas

computadorizados, e para os f́ısicos esta pode tornar-se bastante útil, com a tendência

das simulações computacionais ficarem cada vez maiores e complexas, a representação

gráfica oferecida pela UML pode permitir a compreensão imediata acerca da simulação a

ser implementada.

Objeto

Um objeto, no mundo real, é qualquer entidade que apresente algum significado. E todo

objeto possui caracteŕısticas próprias, a estas caracteŕısticas dar-se o nome de atributos.

Da perspectiva conceitual da UML, as pessoas também são tratadas como objetos,

baseando-se no fato de que as pessoas possuem caracteŕısticas (atributos) e também

possuem a capacidade de realizar ações. Um abjeto é representado por uma elipse, e

dentro dela é colocado um rótulo identificador do objeto que ela representa. Na figura

6.5 é exibido um exemplo de diagrama de objetos.
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Figura 6.5: Diagrama de objetos. Representação de objetos segundo a UML.

Classe

A parte mais significativa num projeto orientado a objetos é a identificação de

grupos de objetos com atributos comuns ou que realizem as mesmas ações. Mas ter

atributos em comum não significa que os objetos são iguais. Quando objetos possuem

atributos em comum isso significa que estes pertencem a mesma categoria. Uma classe

serve basicamente para isso, ela representa um conjunto de objetos com caracteŕısticas

comuns e são formadas por atributos e métodos. Um exemplo de classe, é a classe

Cliente apresentada na figura 6.6.

Para declarar uma classe em Java basta escrever

public class Cliente(){}

A palavra public indica o tipo de classe, neste caso é uma classe pública, e pode ser

substitúıda por private (privada), por exemplo, para maiores detalhes vejo a referência

[35].
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Figura 6.6: Diagrama de classes. Representação da classe cliente segundo a UML.

Atributos

Como uma classe é constrúıda para representar um conjunto de objetos que apresentam

caracteŕısticas comuns, essas caracteŕısticas são captadas por meio de dados chamados

atributos. Ou seja, na implementação de uma classe cada caracteŕıstica comum dos

objetos que ela representa é mapeada para um atributo. Na figura 6.6 os atributos estão

posicionados na parte superior do diagrama de classes. Logo após o nome da classe

(Cliente), e estes são Nome, Endereço, Telefone, e-mail, cpf, rg, Nascimento,

todos do tipo primitivo String. Na verdade String e uma classe, para maiores detalhes

veja a referência [81]. Para fazer uso dos atributos de uma classe em um programa é

necessário criar um ou mais objetos a partir dessa classe, de maneira que cada objeto

criado pode armazenar informações distintas de cada um desses objetos.

Figura 6.7: Atributos da classe Cliente.
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Métodos

Os métodos apresentam tarefas e ações realizadas pelos objetos e são implementa-

dos no interior das classes as quais os objetos pertencem. Os métodos, assim como os

atributos, devem apresentar um tipo e um identificador. Um método possui um tipo

de dado, e este está relacionado com o método que este refere-se ao valor que ele irá

produzir depois de executado. Os métodos da classe Cliente são: comprar(), pagar()

e devolver(). Estes métodos representam ações de um cliente em uma loja. A sintaxe

de um método do tipo void, pode ser

void comprar(){

}

Construtores

Os construtores são métodos com caracteŕısticas especiais, sendo convocados para

reservar espaço na memória do computador que vai ser ocupado por um novo objeto;

como também podem ser usados para inicializar os atributos com valores predefinidos.

Um construtor sempre leva o mesmo nome da classe, não possui um tipo de retorno

e não pode ser precedido por quaisquer dos tipos de qualificadores. Na classe Cliente

o construtor também recebe o nome Cliente(). Por exemplo, o construtor da classe

Cliente pode ser escrito da seguinte maneira

Cliente(){
nome =;

endereço =;

telefone =;

e−mail =;

}

Aplicação em Java: Diagrama de classes

Introduzidos estes conceitos iniciais, agora, podemos olhar o código em Java randWalk1D

mostrado nas figuras 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, e construir o diagrama de classes do código

randWalk1D. O processo de construção de uma aplicação não ocorre no sentido que

estamos apresentando aqui, onde apresentamos o código fonte em Java e vamos construir

o diagrama a partir do código. Para construir uma aplicação, é feita a abstração e

posteriormente a modelagem do problema, são constrúıdos os diagramas de classes,
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de casos de uso, etc; então é realizada a implementação segundo os diagramas da

UML do problema. Mas, para um primeiro contato esta nossa abordagem se torna

pertinente, principalmente para quem nunca teve contado com a UML. Prosseguire-

mos com a construção do diagrama de classes para o programa randWalk1D. Veja

na figura 6.1, as linhas de 1 a 9 comportam informações sobre o implementador do

código, e de forma direta, descreve o objetivo da aplicação. Nas linha 11 e 12 são

declarados conjuntos de pacotes que facilitam o trabalho do implementador, tal como

na linha 11 é importado o conjunto de pacotes, programas, etc, que estão relacionados

a entrada e sáıda, através da instrução importjava.io.∗. Entre as linhas 13 e 140 se

encontra a classe randWalk1D, dentro dela se encontram seus atributos, construtor

e métodos. Os atributos dessa classe se encontram entre a linhas 14 e 18, e são os seguintes

14 public int TIME;/*Time of each process*/

15 public int totalWalkers; /*Total walkers number*/

16 public int[] position;/*Position of the walker*/

17 public int[] positionSquared;/*Squared position of the walker*/

18 public double[] probability; /*probability*/

na linha 14 é definido o tempo total do processo, na 15 a quantidade de cami-

nhantes que vão realizar este processo no tempo especificado TIME, a posição e a

posição ao quadrado são definadas nas linhas 16 e 17, e a variável probabilidade é

declarada na linha 18. Todos os atributos, neste caso, são públicos do tipo int ou do tipo

double. Note que ao lado da declaração das variável é feito um comentário sobre cada

uma delas, comentar o código é importante; dizer o que um atributo representa e/ou o

que um método faz, pode fazer com que alguém que precise olhar o código (inclusive

quem o implementou) possa entende-lo com mais facilidade. Afinal, quem escreve algo

como um livro, um texto, uma poesia, um documento, não o faz para si mesmo, mas

para os outros, caso contrário escrito não possui valor.

No construtor (20-27), os atributos TIME e totalWalkers são inicializados, enquanto

para os vetores position, positionSquared e probability é reservado espaço na memória

6.1. No método initialize(), para todos os vetores é atribúıdo o valor zero para limpar a

memória de algum reśıduo pré-existente a criação dos vetores (29-42).

No método randomWalkers é implementada a parte do código responsável pela dinâmica

do processo. Cada caminhante inicia na posição x0 = 0 no tempo t = 0, e num tempo

t > 0 é sorteado um número 0 < r < 1, tal que se o parâmetro de correlação for p > r,

o caminhante anda um passo para a direita +1, e caso contrário, o caminhante anda

um passo para a esquerda −1. O parâmetro de correlação p > 1/2 implica dizer que

o caminhante possui correção positiva enquanto que p < 1/2 implica que o caminhante

possui correlação negativa. Os pontos máximos de correlação negativa e positiva ocorrem
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em p = 0 e p = 1, respectivamente.

Os métodos para salvar os dados também são responsáveis por calcular as médias. O

primeiro deles é o método saveData() compreendido entre as linhas 70-103. Neste são

salvos os dados do primeiro momento da posição < x >, do segundo momento da posição

< x2 > e da variância σ2. O expoente de Hurst H é estimado utilizando os dados que

são salvos por este método. O primeiro momento da posição tende a localizar-se próximo

da origem, e por isso, pode ser aproximado como < x >∼ 0, implicando que a variância

pode ser aproximadamente σ2 ∼< x2 >, e o expoente de Hurst pode ser calculado

utilizando o metodo grafico calculando o coeficiente angular na curva da figura 6.2.

H =
1

2

lg(< x2 >)

lg(t)
(6.2)

O método implementado entre a linhas 106-126, é o método saveDataHistogram(), nele

é calculado o histograma da caminhada aleatória. Um tratamento comum aos métodos

que salvam os dados, é o tratamento de exceções. O tratamento de exceções é muito

importante para qualquer aplicação, na nossa aplicação é feito o tratamento da exceção

de entrada e sáıda de dados. Mais informações podem ser vistas na referência [35].

O último método é o main(String[]args), é o principal método, sem ele não há execução

do programa e também nele é feita a criação do objeto (linha 131). Feita esta breve

descrição do programa, prossigamos mostrando o diagrama de classes para o programa

randWalk1D.

Figura 6.8: Diagrama da classe RandWalk1D.
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O Coeficiente de Hurst para o Caminhante Aleatório

O coeficiente de Hurst é responsável por medir as correlações que existem em uma série

temporal. No problema que estamos tratando, o cálculo do coeficiente de Hurst H serve

para classificar o regime de difusão da caminhada aleatória.

Um processo Markoviano é classificado como tendo um comportamento difusivo normal,

i.e, sem memoria quando (H = 1/2). As simulações foram feitas para uma caminhada

aleatória com o tempo de 105, 102 caminhantes e parâmetro de correlação p = 1/2. O

primeiro momento da posição, o caminhante em média fica próximo da origem < x >∼ 0.

Vemos este comportamento na figura 6.9. Na figura 6.10 é mostrado o comportamento

do segundo momento da posição em função do tempo. Com o valor esperado da posição

girando entorno de zero, a variância pode ser aproximada por σ2 ∼< x2 >= t2H . Na

figura 6.11 é mostrado o gráfico log-log para estimar o coeficiente de Hurst que neste caso

é H = 1/2.
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Figura 6.9: Primeiro momento da posição para uma caminhada Markoviana. Para um
tempo de 105, 102 caminhantes e parâmetro de correlação p = 1/2.
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Figura 6.10: Segundo momento da posição para uma caminhada Markoviana. Para um
tempo de 105, 102 caminhantes e parâmetro de correlação p = 1/2.

Conclusão

Ao longo deste capitulo mostramos o problema da caminhada aleatória com dinâmica

Markoviana, para representar uma série temporal, por isso a escolha de uma caminhada

aleatória unidimensional. O problema foi trabalhado analiticamente para mostrar carac-

teŕısticas fundamentais da ferramenta de trabalho desta tese. As simulações numéricas

apresentam conformidade com as previsões anaĺıticas. O expoente de Hurst é estimado

no valor de H = 1/2 para o parâmetro de correlação no intervalo de 0 < p < 1, como

esperado. A aplicação mostrada no código randWalk1D é apropriada para a solução da

caminhada aleatória, mas apresenta um problema no seu desenvolvimento. As simulações

numéricas necessitam, comumente, de muita memória computacional, então resolver o

problema de maneira otimizada não é muito apropriado, por isso é preciso estar sempre

salvando os dados da simulação na memória, para posteriormente calcular as médias e

estimar todos os parâmetros que sejam necessários.
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Figura 6.11: Gráfico log-log do segundo momento da posição e do tempo, para uma cami-
nhada Markoviana. Os resultados são exibidos para um tempo de 105, 102 caminhantes e
parâmetro de correlação p = 1/2. O expoente de Hurst é estimado calculando a inclinação
da reta.
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Figura 6.12: Comportamento do expoente de Hurst H para o processo difusivo regular
(Markoviano). Não há correlações de memória positiva (p > 1/2) ou negativa (p < 1/2)
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Apêndice B

Cálculo do comprimento de memória

Neste caṕıtulo vamos mostrar como é mapeada a função q-exponencial e calcular o

comprimento de memória L [76].

Mapeando a função q-exponencial

Vamos considerar x um número aleatório uniformemente distribúıdo no intervalo de

[0, 1). Considerando a função q-exponencial

expq(−λy) =



exp(−λy) ∀ q = 1

[1 + (1− q)(−λy)]
1

1−q ∀ q 6= 1 e 1 + (1− q)(−λx) > 0

0 ∀ q 6= 1 e 1 + (1− q)(−λx) ≤ 0

. (6.3)

que deve satisfazer a seguinte relação de normalização, com y = t− t′,∫ 1

0

expq(−λy)

A
dy = 1 (6.4)

onde A é a constante de normalização. No intervalo considerado, a distribuição uniforme

é normalizada ∫ 1

0

dx = 1 (6.5)

Um mapeamento das distribuições é feita pela seguinte relação, usando o módulo das

distribuições

| 1
A

expq(−λy)Ady| = |dx| (6.6)

e integrando os dois membros∫ t−t′

0

expq(−λy)

A
dy = ±

∫ x

0

du (6.7)
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1− [1 + (1− q)(−λ(t− t′))]
2−q
1−q

1− [1 + (1− q)(−λt)]
2−q
1−q

= ±x (6.8)

Para q ε (1, 2), 2−q
1−q < 0 e dessa forma [1+(1−q)(−λ(t−t′))]

2−q
1−q > 0 e [1+(1−q)(−λt)]

2−q
1−q >

0. Sendo assim, a razão acima é sempre positiva. Agora para o caso em que q > 2, então,
2−q
1−q < 0 implica que [1 + (1 − q)(−λ(t − t′))]

2−q
1−q < 0 e [1 + (1 − q)(−λt)]

2−q
1−q < 0, e mais

uma vez a razão acima permanece positiva. Então, vamos encontrar a relação para t− t′,
segue-se que

1− [1 + (1− q)(−λ(t− t′))]
2−q
1−q = (1− [1 + (1− q)(−λt)]

2−q
1−q )x (6.9)

[1 + (1− q)(−λ(t− t′))]
2−q
1−q = 1− (1− [1 + (1− q)(−λt)]

2−q
1−q )x (6.10)

t− t′ = 1− [1− (1− [1 + (1− q)(−λt)]
2−q
1−q )x]

1−q
2−q (6.11)

Essa transformação pode ser usada para todo o intervalo q ε (1,∞), exceto para q = 2.
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a b s t r a c t

We propose a random walk model with q-exponentially decaying memory profile. The
q-exponential function is a generalization of the ordinary exponential function. In the limit
q → 1, the q-exponential becomes the ordinary exponential function. This model presents
a Markovian diffusive regime that is characterized by finite memory correlations. It is well
known, that central limit theorems prohibit superdiffusion forMarkovianwalks with finite
variance of step sizes. In this problem we report the outcome of a transient superdiffusion
for finite sized walks.

© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The randomwalk model is widely used to describe microscopic transport processes which are characterized by intrinsic
randomness. This model and its generalization, the Continuous Time Random Walk (CTRW) set out by E.W. Montroll and
G.H.Weiss, are important tools for the study of physical, chemical and economical phenomena [1–3]. One important problem
of the random walks is the inclusion of memory correlations in dynamics. The corresponding non-Markovian processes
represent a challenge for physicists and mathematicians. The memory effects are incorporated heuristically for physical
observables [4] and important for some phenomena, such as turbulence [5] and anomalous diffusion [6]. In organicmaterials
the CTRW is used to describe anomalous transport phenomena [7,8]. In industrial applications, random walk models are
important to describe and build new devices, such as amorphous materials used in xerography machines [9] and optical-
memory devices [10]. The type of diffusion of a randomwalker can be determined by studying the asymptotic scaling of the
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mean square displacement (MSD) with time. The MSD is defined by

1x2


=


(x − ⟨ x ⟩)2


∼ t2H where the asymptotic

scaling exponent is known as the Hurst exponent [1–3]. The regime is anomalous for H ≠ 1/2 and normal for H = 1/2. For
H < 1/2 (H > 1/2) the regime is termed subdiffusive (superdiffusive). In the model described in the next section we use
the Hurst exponent to determine the diffusion regimes of the random walker. We briefly discuss our results in relation to
q-Central Limit Theorem (q-CLT) [11,12].

2. The model

We study amodel derived from the elephant randomwalkmodel (ERW) proposed by G.M. Schütz and S. Trimper [4]. The
ERW is termed non-Markovian because the walker keeps a record of the entire history of the walk. The ERWmodel presents
a transition from a normally diffusive scape regime to a superdiffusive regime at pc = 3/4. Some variants of this model have
been proposed, such as the (truncated) ‘Gaussian randomwalk’ [13], the randomwalkwith exponentialmemory profile [14]
(with exact and numerical solutions leading to an unexpected superdiffusive regime) and the Alzheimer randomwalkmodel
which exhibits amnestically induced superdiffusion and log-periodic corrections to scaling [15]. The random walk driven
by a q-exponential memory is inspired by the recently proposed exponential memory profile model [14].

We use the same notation introduced in the original ERW [4]. The elephant random walk is described as follows: the
walker starts at the origin x0 at time t0 = 0, and at t > 0 it moves one step to the left or to the right. The walker keeps a
record of the entire history of the walk and the process is described by the stochastic equation

xt+1 = xt + σt+1. (1)

An equiprobable time t ′ is chosen from the previous time set {1, 2, . . . , t} at a time t +1. The stochastic variable σt+1 =
+1

is then chosen by the following rule

σt+1 =


+σt ′ with probability p
−σt ′ with probability 1 − p. (2)

The first step is always chosen to the right, i.e., σ1 = +1. The position at time t thus follows

xt =

t
t ′=1

σt ′ (3)

and the second moment is given by Ref. [14]

⟨x2(t)⟩ =



t
3 − 4p

, p <
3
4

t ln t, p =
3
4

t4p−2

(3 − 4p)Γ (4p − 2)
, p >

3
4

(4)

which are exact relations valid in the asymptotic limit. The diffusion regime is therefore normal for p < 3/4 and
superdiffusive for p > 3/4. For p = 3/4 the walk is marginally superdiffusive. The exact propagator is reported to be a
Gaussian distribution for all regimes [4], and is described by the following equation

P(x, t) =
1

√
4πD(t)

exp


−
(x − ⟨x(t)⟩)2

4πD(t)


(5)

with

D(t) =
1

8p − 6


t
t0

4p−3

− 1


(6)

where D(t) is the diffusion coefficient. It was found recently that the superdiffusive regime is actually characterized by a
non-Gaussian distribution [16].

Our model is proposed as a randomwalk capable to remember past memory events with a memory profile described by
the q-exponential probability distribution function. In the ERW model the previous time t ′ is chosen from a uniform distri-
bution, whereas in this model, a number from the set {1, 2, . . . , t} is randomly chosen from a q-exponential distribution,
written as

P(t, t ′) = A expq(−λ(t − t ′)) (7)

where

expq(−λ(t − t ′)) = [1 + (1 − q)(−λ(t − t ′))]
1

1−q , (8)

104



T.R.S. Moura et al. / Physica A 453 (2016) 259–263 261

with decay constant λ = 1. The parameter A is normalization constant and q is a dimensionless parameter which adjusts
the shape of the function.

In the next section we discuss the results obtained by mapping the q-exponential model onto the rectangular memory
model with recent memory. We show that the q-exponential memory profile model leads to a transient superdiffusion for
suitable values of q.

3. Results

We estimate suitable q values for specific input times by mapping the q-exponential model to the rectangular memory
profile model through the effective memory length equation [14],

L =

 t

0

Pλ(t ′, t)
Pmax(t ′, t)

dt ′ (9)

resulting in the following relations

L =



1
λ(2 − q)

, 0 ≤ q < 2

ln t
λ

, q = 2

Ct
q−2
q−1 , q > 2.

(10)

These relations are valid in the asymptotic limit and the constant C is defined as C = [λ(q − 1)]
q−2
q−1 /λ(q − 2). Note that for

the case of 0 6 q < 1, the q-exponential (Eq. (8)) is defined only in the interval t − 1/[λ(1 − q)] ≤ t ′ ≤ t .
It iswell known that exponentially decayingmemory correlations cannot lead to superdiffusion. However, superdiffusion

can occur if a time dependent decay constant is associated with the exponential behavior (see Ref. [14]). As q → 1 the q-
exponential becomes the ordinary exponential function, i.e.,

lim
q−→1

expq(−(t − t ′)) = exp(−(t − t ′)). (11)

The Central Limit Theorem (CLT) is of fundamental importance in Statistical Mechanics and a cornerstone in Statistics.
According to q-CLT in the limit q → 1 the random walk is completely Markovian and thus no superdiffusion should arise
[11,12].

We can obtain the Fokker–Planck (FP) equation for the square model equivalent to the q-exponential decaying model by
following the exact same lines of Ref. [14]. This involves the definition of a discrete conditional probability that the walker
is at the position x at time t + 1 given the earlier position x0 at t = 0 (see Ref. [14] for details). Then, for large L = ft
(where 0 ≤ f ≤ 1 is a fraction of the recent memory) we can easily show that an approximate FP for the propagator can be
written as

∂P(x, t)
∂t

=
1
2

∂2P(x, t)
∂x2

−
α

ft
∂

∂x
{xP(x, t) − x[P(x, [1 − f ]t) + g1−f ]}, (12)

with the definition of the stochastic function g1−f ≡ g1−f [x, (1− f )t] satisfying


+∞

−∞
xg1−f dx = 0. Note that the dependence

on q is implicit in f according to Eq. (10).
Fig. 1 shows the behavior of the Hurst exponent with 1/q for different values of the time step length ts, namely, 103, 105

and 107. We see that H → 1/2 as t → ∞. The different values for the time step length show the transient superdiffusion
effect more clearly. The mathematical relations in (Eq. (10)) are then used to find a transient superdiffusion time related
with a specific value of q. It is known that, for the memory profile consisting of a uniform squared memory pattern of
memory length L = ft , there is no superdiffusion for f < 1/2 [17]. So we look for a suitable time for the onset of a transient

superdiffusion. For q > 2, we found L = Ct
(q−2)
(q−1) , and if we get L = t/2, we have Ct

(q−2)
(q−1) = t/2, and therefore we can write

the transient superdiffusion time as, t = (2C)q−1, which is used to find the relation between q and t . For example, for an
input transient time of the order of t ∼ 106, we find q ∼ 25. This means that for q ∼ 25, t ∼ 106 is the time at which
superdiffusion will start to change regime, from a superdiffusive (H > 1/2) to a diffusive regime (H = 1/2). Thus, in the
asymptotic limit all transient superdiffusion vanish and the walk becomes Markovian.

Figs. 2 and 3 show the behavior of the Hurst exponent for 107 time steps and 104 runs and for a wide range of q values.
We see that the transient superdiffusion disappears for small values of q (typically q . 3/2). For large values of p and q,
the Hurst exponent is greater than 1/2. For q = 3/2, where transient superdiffusion is first observed, the transient regime
starts at p ∼ 0.95, and for the highest value q = 25 the transient transition starts at p ∼ 0.75. It is interesting to note that
there are two possible case limits in this model: one in which t is kept fixed and q → ∞ and another in which q is fixed and
t → ∞. In the first case we get the ERW model in the asymptotic limit. In the second case H → 1/2 even for large values
of t .
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Fig. 1. Plot of the Hurst exponent H for p = 0.85 and several values of ts . The averages are calculated for 103 (squares), 105 (circles) and 107 (triangles)
time steps with 104 runs. The values for the Hurst exponents show the transient superdiffusion phenomena. From the inset, it becomes evident that the
Hurst exponent is larger for small times.

Fig. 2. Plot of the Hurst exponent H as a function of p. The averages are calculated for 107 time steps with 104 runs. Several values of q are shown. The
Elephant Model is shown for comparison (continuous red line). For q = 1 (asterisks) the walk is the usual Markovian walk (H = 1/2). The transient
superdiffusion phenomena (H > 1/2) first appear for q = 3/2 (inverted triangles), and grow for q = 2 (circles), q = 5/2 (triangles) and q = 25 (green
crosses).

Fig. 3. Plot of the Hurst exponent H as a function of both parameters q and p for the q-exponential memory model. The averages are calculated for 107

time steps with 104 runs and 1 6 q 6 25, according with Eq. (10). As the parameter q grows the transient superdiffusion becomes more evident.

4. Conclusions

We numerically study a random walk model with a q-exponentially decaying memory profile along with the second
moment ⟨x2⟩ ∼ t2H , to estimate the Hurst exponent. Although no superdiffusion should be expected according to the q-
Central Limit Theorem, a transient is surprisingly found for q & 3/2. The transient superdiffusion disappears in accordance
with the q-CLT. The Fokker–Planck equation is also derived with an implicit q-dependence associated with the memory
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size. We only consider the case λ = 1. It is easy to notice that λ < 1 only increases the memory range and therefore favors
superdiffusion, leading to higher values for the corresponding Hurst exponents. The opposite happens for λ > 1. However,
no qualitative changes should occur for λ ≠ 1. Exact results associated with non-Markovian regimes are rare. It is thus
important to be able to map non-linear memory search algorithms to analytically treatable ones. These results broaden our
knowledge on the importance of the memory search mechanism and its overall effects on the diffusive properties of the
walker. The results shown here pave the way for treating other non-Markovian memory patterns in future work.
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S. Deheuvels, R.A. Garćıa, W. J. Chaplin, et al, Rotation and magnetism of Kepler

pulsating solar-like stars, ApJ, 756, 19, (2012).

[27]

S. Rucinski, K. Carroll, R. Kuschnig, J. Matthews, P. Stibrany, The MOST Astero-

seismology Mission: Ultraprecise Photometry from Space, Adv. Space Res., 31, 371,

(2003).

[28]

M. Auvergne, P. Bodin, L. Boisnard, et al, The CoRoT satellite in flight: description

and performance, AA, 506, 411, (2009).

[29]

W.J. Borucki, D. Koch, G. Basri, et al, Kepler Planet-Detection Mission: Introduc-

tion and First Results, Science, 327, 977, (2010).

[30]

H.A. Munro; Lucretiuis, De Rerum natura II, Cambridge: Deighton Bell, 41, 114,

(1986).

[31]

J. Ingenhousz, Nouvelles expériences et observations sur divers objets de physique,

T. Barrois le jeune, (1785).

110



[32]

R. Brown, A brief account of microscopical observations made in the months of June,

July and August,(1827),on the particles contained in the pollen of plants; and on the

general existence of active molecules in organic and inorganic bodies, Phil. Mag., 4,

161,(1828).

[33]

M.F. Shlesinger, J. Klafter, G. Zumofen. Above, below and beyond Brownian motion,

AJP, 67, 12, 1999

[34]

A. Einstein, On the movement of small particles suspended in a stacionary liquid

demanded by the molecular kinetic theory of heat, Ann. Phys., 17, 549, (1905).

[35]
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