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Resumo 
 

 

 

Nesse trabalho, investigamos o fenômeno de crescimento da superfície 

gerada pela deposição do tipo solido sobre solido (SOS) segundo as regras 

que definem os autômatos celulares estocásticos propostos por Grassberger 

(modelos A e B), e pela propagação de danos no modelo de Ising 

unidimensional submetido a uma dinâmica proposta por Hinrichsen e Domany 

(HD). Esses modelos não pertencem à classe de universalidade da percolação 

direcionada (DP) e apresentam novos valores para expoentes críticos, cuja 

origem se deve à conservação de paridade (PC).  Determinamos o expoente 

de persistência local θ, expoente de crescimento βw, válido em tempos curtos, 

assim como os outros expoentes críticos associados ao crescimento de 

superfície (α e z). Nossas estimativas para os expoentes βw, α e z, se 

comparam bem com os resultados obtidos a partir de razões de inteiros 

propostas por Jensen para os expoentes β, ||ν  e ν⊥ . Além disso, através da 

introdução de um campo externo no modelo A de Grassberger mapeamos a 

transição da classe de universalidade da PC para a DP através do expoente 

βw. 

 

Palavras-chave:  modelo de crescimento, autômato celular, propagação de 

danos, conservação de paridade 
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Abstract 
 
 

 

In this work, we investigated the phenomena of surface growth by the solid-on-

solid (SOS) deposition according to the rules that define the stochastic cellular 

automata proposed by Grassberger (A and B models), and the damage 

spreandig in an one-dimensional Ising model submitted to a dynamic proposed 

by Hinrichsen and Domany (HD). These models are known do not belong to the 

directed percolation universality class. They are characterized by different 

exponents, which are related to the parity conserving (PC). We estimated the 

local persistence exponent θ,  growth exponent βw, in short-time regimen, such 

as, other critical exponents associated to the surface growth (α and z). Our 

results for βw, α and z are in good agreement with those expected for parity 

conserving universality class. In the sequence, by introduction of an external 

symmetry breaking field on Grassbergers´s A model we studied the crossover 

from PC to DP universality class by surface growth. 

 

Keywords:  surface growth model, cellular automata, damage spreading, parity 
conserving  
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1. Introdução 
 

Um sistema dinâmico pode ser definido como sendo um conjunto de 

objetos interdependentes ou que interagem entre si, sendo que existem 

relações de causa e efeito nos fenômenos que ocorrem com os elementos do 

conjunto1. A maioria dos processos que presenciamos pode ser classificada 

como sistemas dinâmicos, por exemplo: o lento processo de oxidação dos 

metais, as mudanças climáticas, o nosso sistema econômico, a variação da 

inflação, a propagação de um foco de incêndio em uma floresta entre outros.  

Um sistema dinâmico é basicamente todo sistema em que uma ou mais 

de suas grandezas variam com o tempo. É fácil perceber que a área de um 

prego que estará enferrujada variará no decorrer do tempo em que o prego 

estiver exposto, assim como também em um incêndio, onde a área incendiada 

aumenta a partir dos focos com o decorrer do tempo. Da mesma maneira, o 

estado climático de um local varia no tempo, podendo um dia estar chuvoso e 

outro ensolarado, sendo influenciado também por outros fatores. 
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O estudo de sistemas dinâmicos nos permite fazer previsões sobre 

alguns eventos, estudar as consequências ou efeitos colaterais de várias 

ações, assim como testar e aperfeiçoar políticas e pesquisas. Se imaginarmos 

o caso de um incêndio em uma floresta, podemos, a partir de um estudo das 

variáveis do sistema no tempo determinar como o incêndio se desenvolverá. 

Dessa maneira, a contenção do incêndio poderia ser feita de forma simples e 

com pouca perda na fauna e na flora, abrindo clareiras nos lugares corretos e o 

combatendo com água nos locais onde a eficiência for maior.  

Esse poder de previsão comportamental e de teste de modelos faz com 

que o estudo dos sistemas dinâmicos case-se perfeitamente com a simulação 

e a modelagem computacional. Essas poderosas ferramentas, devido à 

revolução tecnológica das últimas décadas, cada vez mais nos permitem fazer 

cálculos sobre a movimentação da atmosfera, a fim de determinar o clima 

global; estudar o movimento dos sistemas planetários dentro da galáxia, 

determinando nosso destino no meio do cosmos ou até mesmo nos auxiliar em 

campanhas de vacinação, no gerenciamento para a otimização de transito, no 

combate a incêndios, na aplicação de políticas públicas, entre outras situações. 

Os sistemas ditos dinâmicos se dividem em pelo menos outras duas 

classes. Aqueles que são determinísticos e aqueles que são probabilísticos. 

Um sistema dinâmico determinístico é um sistema em que, dadas suas 

condições iniciais e sua forma de desenvolvimento pode-se saber seu estado 

em qualquer tempo futuro. Quanto a um sistema dinâmico probabilístico, em 

que se conhecem as condições iniciais, tudo que se pode dizer é que se sabe 

com certa probabilidade o estado futuro do sistema. 

Um caso comum de um sistema determinístico seria o lançamento 

obliquo de uma massa no vácuo, onde se pode determinar com precisão o 

local onde o objeto cairá, assim como sua velocidade máxima e o tempo de 

queda. Tudo que se precisa é da altura de lançamento e a velocidade inicial.  

Assim, com a mecânica newtoniana podemos tirar todas as informações sobre 

o movimento do objeto. 

No caso de um sistema probabilístico, os dados do sistema não nos 

possibilitam fazer previsões exatas dos acontecimentos. Um caso clássico é o 

conhecido random walk, ou o andar do bêbado2. Nesse sistema, consideramos 

um homem bêbado voltando para casa em um sistema unidimensional. O fato 
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de o homem estar bêbado faz com que não tenha controle de seus atos, sendo 

assim ele passa a andar aleatoriamente para esquerda e para a direita, a 

despeito da direção que fica sua casa. Não podemos dizer onde o bêbado 

estará depois de certo tempo, mas poderemos criar regiões de probabilidade 

onde seria mais provável de encontrá-lo. 

Apesar do avanço de diversas técnicas analíticas hoje disponíveis, as 

simulações numéricas se manifestam como principais parceiras no avanço da 

investigação de transições de fase. A alta velocidade de processamento e o 

acesso fácil aos computadores permitiram que as simulações numéricas se 

tornassem ferramentas rotineiras da mecânica estatística. Além da sua relativa 

simplicidade de aplicação, as simulações computacionais ainda dispõem de 

uma habilidade única para ilustrar e iluminar relações conceitualmente básicas. 

Em particular, no estudo de fenômenos críticos podem obter informações mais 

detalhadas e precisas do que as disponíveis por sistemas investigados em 

experimentos reais. 

Muitas são as ferramentas utilizadas no estudo de sistemas dinâmicos. 

Desde os primeiros avanços na área computacional até os dias de hoje, tanto a 

dinâmica molecular3 quanto o método Monte Carlo4,5,6,7,8 têm contribuído de 

forma significativa para a compreensão dos fenômenos críticos.  

Uma das ferramentas computacionais mais utilizadas pela física para 

procurar entender sistemas dinâmicos e fenômenos complexos são os 

chamados autômatos celulares (AC)9,10. 

Autômatos celulares (AC) são modelos matemáticos utilizados no estudo 

de uma grande variedade de sistemas caracterizados por interações locais, 

com aplicações nas áreas de física, química e biologia entre 

outras9,10,11,12,13,14,15. Pode-se definir um autômato celular como um conjunto de 

variáveis discretas dispostas sobre sítios de uma rede, caracterizando assim 

um espaço também discreto. A evolução temporal de um autômato dá-se 

através de uma dinâmica imposta, que atua sobre cada variável da rede 

levando em conta apenas a primeira vizinhança do sítio no qual está localizada 

essa variável. A dinâmica pode ser dada por regras locais probabilísticas ou 

determinísticas. Todos os sítios da rede são atualizados simultaneamente, e 

cada atualização síncrona realizada corresponde a um passo de tempo. Assim, 

o tempo também é definido de forma discreta. 
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Stephen Wolfram9,10, em 1983 teve o mérito de ser o primeiro a 

demonstrar que um autômato celular pode exibir comportamento complexo 

mesmo com regras locais. Sua classificação demonstra que tais regras podem 

levar a uma espécie de auto-organização, o que contribuiu inicialmente para 

uma maior compreensão de fenômenos de formação espontânea de padrões. 

Foram Domany e Kinzel16, entretanto, que introduziram os autômatos 

celulares probabilísticos em 1984. O modelo possui regras locais de curto 

alcance, tal como o modelo de Ising, mas diferencia-se exatamente por possuir 

uma transição de fases em d = 1. O autômato celular de Domany-Kinzel 

(DKCA) dependendo dos valores de suas probabilidades pode apresentar no 

tanto um estado absorvente, onde todos os sítios estão “congelados” no estado 

0, quanto pode permanecer indefinidamente com uma densidade de sítios 

diferentes de zero. Desse modo, o DKCA possui um único estado absorvente, 

e seu diagrama de fases possui uma linha de transição separando as fases 

congelada e ativa. Há uma conjectura afirmando que modelos com um estado 

absorvente devem pertencer genericamente à classe da percolação 

direcionada (DP)17.  

O estudo de fenômenos físicos e matemáticos, por terem grandezas 

mensuráveis numericamente, pode ser dividido em classes ou ordens, em que 

uma gama de eventos que tem comportamento semelhante se agrupa. No 

estudo de fenômenos dinâmicos e estatísticos temos o que chamamos de 

classes de universalidade10. Essas classes de universalidades estão ligadas a 

expoentes críticos relacionados às características do sistema. 

Em estudos posteriores, o autômato de Domany-Kinzel foi revisitado 

usando uma nova abordagem, baseada no mapeamento do autômato em um 

modelo de crescimento do tipo sólido sobre sólido18,19. Nessa formulação, o 

comportamento da rugosidade gerada pela deposição de partículas segundo as 

regras do autômato (1 = partícula; 0 = vazio) é estudado em função do tempo e 

do tamanho do sistema. No caso do autômato de Domany-Kinzel, Atman et al 

obtiveram os expoentes de crescimento para esse modelo confirmando que 

eles são os da percolação direcionada. 

O estudo dos modelos de spins tem um marco em 1925, quando Ernest 

Ising20 publicou um artigo que viria a se tornar a base para vários estudos no 

campo das transições de fase. O modelo de Ising consiste em um conjunto de 
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átomos dispostos em uma rede cristalina regular. Os átomos são descritos por 

suas variáveis de spin ±1 interagindo com sua primeira vizinhança de forma a 

abaixar a energia do sistema. Ising resolveu analiticamente o problema para 

uma dimensão, sem encontrar nenhuma transição de fase, e concluiu que 

também não deveria haver para dimensões mais elevadas. Todavia, Peierls e 

Osnager puderam demonstrar anos depois que tais transições eram possíveis 

em duas dimensões21. 

Apesar da simplicidade do modelo os casos de dimensões mais 

elevadas ou mesmo casos bidimensionais em que consideramos campos 

externos mostram-se complexos e desafiadores. O modelo que pode 

facilmente simular interações interatômicas serve como uma poderosa 

ferramenta para estudar comportamento de propriedades magnéticas. 

Em ambos os casos, modelos de spin e autômatos celulares, simulamos 

a evolução de um sistema no tempo, através das interações entre vizinhos, ao 

invés de resolver analiticamente uma equação para o sistema inteiro. Essa 

característica compartilhada nos permite utilizar o método de Monte Carlo 

como método de evolução do sistema. O método de Monte Carlo consiste em 

um estudo estatístico do comportamento de sistemas. Uma quantidade de 

dados é formada a partir de simulações de sistemas aleatórios submetidos às 

condições previstas, ao invés de resolver o conjunto de equações que regem o 

sistema. Quanto maior a quantidade de dados gerados, melhor fica a qualidade 

das medias do sistema e diminuindo incertezas estatísticas. 

Motivado por esses trabalhos, investigamos pelo método de crescimento 

de superfícies os autômatos de Grassberger (A e B)22 e a propagação de 

danos em modelo de Ising unidimensional proposto por Hinrichsen e Domany 

(HD)23. Tais modelos não pertencem à classe de universalidade da percolação 

direcionada (DP) e sim a da conservação de paridade (PC). Também 

ampliamos o estudo do modelo A de Grassberger quebrando a sua simetria, 

através do uso de probabilidades de atualização diferentes para sítios pares e 

ímpares da rede, fazendo que sua classe de universalidade passe da PC para 

DP. 
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1.1. Organização do Trabalho 

 
O trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 definimos 

os sistemas em equilíbrio, assim como os de não-equilíbrio, estabelecendo 

suas propriedades, como uma forma de classificá-las. Uma vez definidas estas 

classes revisamos os conceitos da percolação direcionada, para por fim iniciar 

os estudos acerca da conservação de paridade. No capítulo 3 é descrito de 

forma breve o método de Monte Carlo. No capítulo 4, investigamos os 

autômatos celulares de Grassberger (modelos A e B) utilizando um 

mapeamento dos autômatos em um modelo de crescimento do tipo sólido-

sobre-sólido (SOS).  No Capítulo 5, apresentamos os resultados da 

propagação de dano para a dinâmica HD usando o método de crescimento de 

superfícies. Finalmente, no Capítulo 6, apresentamos as nossas conclusões e 

algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
 

 

 

 

Transição de fase 
 

 

 

2.1. Transição de fase em processos longe 

do equilíbrio 

 

 Os sistemas estocásticos são em geral definidos como sendo um 

conjunto enumerável N de configurações possíveis das n partículas, em que n

N. A evolução do processo acontece através de transições instantâneas entre 

estados n→n’ a uma taxa maior que zero ����� � 0. Nos processos em 

equilíbrio, respeita-se o balanceamento detalhado, como se segue: 

 ��′�����′�� � ���������′                           (2. 1) 
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Para toda combinação de n e n’ com n ≠ n’. 

 Na temperatura crítica, e no limite termodinâmico (quando o tamanho do 

sistema tende ao infinito), a equação pode ser vista como uma maneira de 

dizer que os estados microscópicos do sistema são reversíveis.  Assim sendo, 

o simples fato de haver possibilidade de o sistema ficar preso a uma de suas 

configurações já se faz suficiente para classificá-lo como um sistema longe do 

equilíbrio24. 

 Dizer então que um sistema está longe do equilíbrio significa que ele 

possui estados absorventes dos quais não se pode escapar. Um sistema que 

possui ao menos um estado absorvente tem os demais estados chamados de 

transientes. 

 Uma característica intrínseca dos sistemas longe do equilíbrio é que 

apresentam transições de fase não apenas para estados estacionários 

absorventes, mas também para estados estacionários não triviais, ativos. Uma 

transição de fase ocorre uma vez que alguma propriedade macroscópica do 

sistema sofre uma mudança singular, ainda que no nível microscópico ela 

tenha sido suave. Tais transições são chamadas de transição de não equilíbrio 

ou transição de fase cinética24. 

 Na física estatística de equilíbrio as transições de fase contínuas são 

normalmente caracterizadas por leis de escala universais. No modelo de Ising 

para duas dimensões, por exemplo, o parâmetro de ordem na fase ordenada 

de magnetização desaparece próximo ao ponto critico IT - TcI
β, onde β é um 

expoente universal. Algo parecido ocorre com o comprimento de correlação, 

que diverge em IT - TcI
v, em que T é a temperatura do sistema, e Tc sua 

temperatura crítica. Na temperatura crítica o comprimento de correlação torna-

se infinito e o sistema passa a ser invariável sob as transformações de escala 

corretas. Algo parecido pode ser feito também para processos fora do 

equilíbrio. 

 Tomemos como parâmetro de ordem do processo de espalhamento da 

densidade de sítios ativos: ��	� � 
��∑ ���	��                                   (2. 2) 
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em que a equação representa o ensemble médio. Se considerarmos o caso de 

um sistema infinito, na fase ativa, ���� decai e eventualmente satura em algum 

valor estacionário de ρstat. A densidade estacionária varia continuamente com  

p – pc e desaparece no ponto crítico. Perto da transição de fase, o parâmetro 

de ordem varia de acordo com a lei de escala: ����� ~ �� � �	�
 ,                                              (2. 3) 

sendo que β é o expoente critico associado a densidade de partículas. O valor 

numérico encontrado para 1+1 dimensões é de β  0.277 e para 2+1 

dimensões o valor é de β  0.5827. 

Ao contrario dos processos em equilíbrio, fenômenos críticos fora do 

equilíbrio envolvem tempo como uma dimensão adicional. Uma vez que tempo 

e espaço são diferentes, diferenciamos suas propriedades, denotando �e 
. Os 

sistemas longe do equilíbrio são então caracterizados por dois comprimentos 

de correlação, ξ⊥ sendo o comprimento espacial e ξ‖ sendo o comprimento 

temporal. Perto da transição de fase, espera-se a divergência desses 

comprimentos:  ��~ |� � �	|��    e   ��~ |� � �	|�� ,                                  (2. 4) 

 
com expoentes críticos geralmente diferentes, ν‖ e ν⊥. No regime de escala os 

dois comprimentos de correlação são relacionados por ξ‖~ ξ⊥z, onde z = v‖/v⊥é 

chamado de expoente dinâmico. Na maioria dos casos, este trio (v‖,v⊥ e β) 

constitui nos expoentes fundamentais para a definição da classe de 

universalidade de um sistema. 

 As propriedades de escala para a densidade e o comprimento de 

correlação sugerem que um processo deve ser invariante sob dilatação x →Λx 

acompanhado por uma re-escala apropriada do tempo e o desvio da 

criticalidade ∆ = p – pc: 

X →Λx,t→Λzt,  ∆ → Λ-1/ν
⊥∆ ,  ρ → Λ-β/v

⊥ρ.         (2. 5) 

 Isso permite que se construam combinações invariantes de escala como 

t/xz, ∆t1/v
II e ∆x1/v⊥. Funções de escala universais só podem depender de 

relações invariantes em escala. 
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 Definimos agora então o conceito de última probabilidade de 

sobrevivência �� (ultimate survival probability), que é a probabilidade de que 

um sítio escolhido aleatoriamente pertença a um cluster infinito. Na fase ativa a 

probabilidade é finita e sua lei de escala é: ��~ �
�,                                         (2. 6) 

com um expoente critico β’. Apesar do fato de os expoentes β’ e β serem 

coincidentes para a percolação direcionada, em outros contextos podem ser 

diferentes, como por exemplo, em um caso com vários estados absorventes. 

Nesse caso o sistema é caracterizado não só pelo trio anteriormente 

mencionado, mas também pelo expoente β’25. 

 Ainda nos falta lidar com as propriedades de escala dependentes do 

tempo que são derivadas de sistemas infinitamente grandes. Há duas 

quantidades indispensáveis e complementares: a densidade de partículas ρ(t) 

começando com uma rede completamente ocupada e a probabilidade de 

sobrevivência P(t) de um cluster crescer dos sítios ativos ou da atividade do 

sistema ainda estar ativo em determinado passo de tempo. Seguem-se as leis 

de escala correspondentes: 

��	� � 	��� ��	 �
��� , ��	� � 	�����	�/���,              (2. 7) 

Na qual α e δ são expoentes críticos de decaimento e sobrevivência, 

respectivamente. As funções f e g são funções universais de escala, 

funcionando da mesma maneira em todos os modelos de percolação 

direcionada. Para argumentos pequenos ambos tendem a uma constante, 

entretanto, para argumentos muito grandes eles escalam de uma maneira que 

a dependência com o tempo se esvai: ���� ~ ���� , ���� ~ ����   �� � ∞�.                (2. 8) 

Na fase ativa as duas quantidades saturam em ρstat = ρ( ) ~ ���e �� �
��∞�~���. Comparando com as equações (2.3) e (2.6) temos25: � �  �  �! , " �  �#  �! .                             (2. 9) 

 

 



Capítulo 2:Transição de fase 

11 
 

 

2.2. Percolação direcionada 

 

Apesar de a percolação direcionada ser referida constantemente como 

um processo dinâmico, originalmente foi definido como um modelo geométrico 

de conectividade aleatória,sendo a percolação isotrópica sua forma geral. 

Um modelo simples para a percolação isotrópica é a bond percolation 

em uma rede de d-dimensões.  Neste modelo (Fig.2.1), os canais dos poros 

são representados pelas ligações entre os sítios adjacentes da rede, que estão 

abertos com uma probabilidade p e fechados com uma probabilidade p’. 

Claramente, se p for suficientemente grande, a percolação vai ocorrer ao longo 

de toda a rede e atingir distancias arbitrariamente grandes. No entanto, se p for 

suficientemente pequeno, a profundidade da percolação será pequena, e boa 

parte da rede será impermeável. 

 

Fig. 2. 1: Bond percolation isotrópico representando a totalidade das ligações  (pretas e 
vermelhas) e direct bond percolation uma parcela delas (apenas vermelhas).  

 

A evolução gera então clusters, provenientes dos sítios nos quais a 

percolação deu início. O processo pode ter início em um ou mais sítios. O 

tamanho, ou massa do cluster pode ser definido pelo numero de sítios 

conectados por ele. Vale notar que diferentes origens podem gerar o mesmo 

cluster. 
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A percolação direcionada, introduzida em 1957 por Broadbent e 

Hammersley é uma variante anisotrópica da percolação isotrópica. Essa 

variante introduz uma direção específica no espaço. Os canais tornam-se uma 

espécie de válvula que funciona apenas em uma direção. 

A transição de fase é muito similar entre a percolação isotrópica e a 

direcionada. Em ambos os casos podem ser caracterizados pelo parâmetro de 

ordem ��, que é definido como a probabilidade de um sítio ser aleatoriamente 

selecionado e este gerar um cluster infinito. Sendo ��finito, o agente percolante 

pode se espalhar por toda a rede em distâncias arbitrariamente grandes, 

estado o qual é dado o nome de fase molhada (wet phase). Se ��desaparece o 

sistema recebe o nome de fase seca (dry phase), onde o alcance da 

percolação é finito. Em uma dimensão tanto a percolação isotrópica quanto a 

direcionada tem uma solução trivial: como em uma dimensão um cluster infinito 

requer todas as ligações abertas, a fase molhada consiste de apenas um 

ponto, p=1. Outro caso trivial é para o caso de um número infinito de 

dimensões. Como um sítio esta conectado a infinitos vizinhos, para se obter um 

cluster infinito basta qualquer valor para p>0. Consequentemente a fase seca é 

apenas um ponto no espaço, p=0. Para as redes finitas com duas ou mais 

dimensões existe uma transição de fase continua separando a fase molhada da 

fase seca com um valor crítico 0 <pc< 1.  Para valores de probabilidade 

maiores que a crítica o meio é permeável (��>0) e, para aquelas cujo valor é 

menor do que a crítica é impermeável (��=0)25. 

A percolação direcionada, no entanto, pode também ser interpretada 

como um processo dinâmico. Considerando o tempo como a direção de 

percolação, a percolação direcionada pode ser vista como um processo 

dinâmico em d+1 dimensões que descreve o espalhamento de um agente não 

conservativo. 

A interpretação dinâmica da percolação direcionada pode ser ilustrada 

por meio de um gráfico, onde os sítios da rede (1+1)-dimensões são 

enumerados na horizontal pela coordenada espacial discreta i e verticalmente 

pela variável temporal discreta t. Uma variável binária é associada a cada sítio, 

si(t). Se si(t)=1 o sítio está ativo (ocupado, molhado e etc.) enquanto se si(t)=0 o 

sítio está inativo (vazio, seco). A configuração total do sistema em determinado 
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tempo t é dada por s= {si}. A determinação dos estados futuros depende das 

regras do modelo de percolação direcionada que estiver em questão. 

Mesmo em simulações numéricas simples pode-se demonstrar que a 

evolução temporal da percolação direcionada muda significativamente na 

transição de fase. Em redes iniciais aleatórias, para p<pc o número de 

partículas decai exponencialmente até que o sistema atinja um estado 

absorvente; para p>pc o número médio de partículas satura em algum valor 

constante e em um ponto crítico da probabilidade o número de partículas decai 

vagarosamente e, os clusters remanescentes lembram estruturas fractais. Um 

comportamento similar é observado se o desenvolvimento temporal tiver inicio 

com apenas um sítio ativo24. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 2. 2: Representação da evolução temporal descr ita acima para a percolação 
direcionada. Da esquerda para a direita temos a) p> pc; b) p=p c e c) p<p c.  

 

 Para p<pc o numero de particular inicialmente aumenta por um curto 

período de tempo e depois decai exponencialmente. Para p>pc há uma 

probabilidade finita de que o cluster formado seja infinito. Neste caso ao 

espalhamento se dá em uma região triangular, o chamado cone de 

espalhamento. Para o ponto singular onde p=pc
 há uma probabilidade finita de 

um cluster critico ser criado a partir de um único sítio (Fig.2.2). 

Outra maneira que pode nos ajudar a visualizar o processo de 

percolação direcionada é colocá-lo em um esquema de reação-difusão de 

partículas. Associando a variável A aos sítios ativos e a variável  aos sítios 

vagos, temos: 
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Auto-aniquilação: A � , 

Difusão:  + A � A + , 

Criação de partícula: A � 2A, 

Coagulação: 2A � A. 

 Dependendo da configuração das ligações (directed bond percolation), 

cada partícula pode ativar dois sítios vizinhos no próximo passo de tempo. Se 

as ligações estiverem fechadas, a partícula se aniquila.Se, por outro lado, duas 

partículas atingem o mesmo sitio, elas se aglutinam, coagulam em apenas uma 

2A � A. Esse processo limita a quantidade de sítios ativos na rede. 

 

2.3. Classes de universalidade que diferem 

da percolação direcionada 

 

 Como visto nos capítulos anteriores, os modelos pertencentes à classe 

de universalidade da percolação direcionada possuem uma transição de fase 

com ao menos um estado absorvente. Espera-se, pelas conjecturas da 

percolação direcionada que exista, portanto um comportamento não 

pertencente à DP em sistemas com vários estados absorventes. Esse fato 

isolado, entretanto não automaticamente guiam para um comportamento não 

percolativo no ponto de transição. Mesmo um sistema com um número infinito 

de estados absorventes poderia pertencer à percolação direcionada. O 

comportamento não percolativo vem apenas da simetria entre dois estados 

absorventes do sistema. 

 Grassberger durante os anos 80 descobriu os primeiros exemplos do 

que ele observou como “um novo tipo de fenômeno cinético crítico” (“a new 

type of kinetic critical phenomena”), em certo autômato celular estocástico em 

uma dimensão. O expoente da densidade β� 0.6�2� em 1+1 dimensões, que é 

significantemente diferente do expoente comum para a percolação direcionada.  

 Até então duas classes de universalidade com transições não 

pertencentes à percolação direcionada foram encontradas, a conservação de 

paridade (PC) e percolação direcionada com simetria Z2 (DP2). A classe de 
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universalidade PC é representada predominantemente por caminhadas 

aleatórias de ramificação-aniquilação com número par de criações de 

partículas, onde o número de partículas modulo 2 é conservado (na 

representação de spins encontrarmos números impares, na representação por 

kinks conserva-se múltiplos de 2). Já a classe de universalidade DP2, que 

também é referida como Ising Direct Class, introduz dois estados absorventes 

simétricos. Essas classes de universalidade coincidem em uma dimensão 

espacial e são frequentemente consideradas idênticas, porém, diferencia-se 

em dimensões superiores. 

 

2.4. Conservação de paridade 

 

 

 A conservação de paridade é representada predominantemente por 

caminhadas aleatórias de ramificação-aniquilação em um número par de 

criações de partícula. Essas caminhadas aleatórias não conservativas são 

definidas pelo esquema reação-difusão: 

AnA )1( +→
λ        ,          

,2 ∅→
α

A
                   

(2. 10) 

Em que n = 2,4,6... denota o numero da partícula criada. Como sendo parte 

essencial do processo, este processo conserva o numero de partículas modulo 

2. Em contraste com a DP, a PC começando com um numero impar de 

partículas não pode atingir um estado vazio, uma vez que ao menos uma 

partícula remanescerá. Sendo assim, números pares e impares de partículas 

nas condições iniciais levam a morfologias de clusters diferentes. 

 As propriedades relaxação dos modelos da conservação de paridade em 

sua fase subcrítica diferem significativamente daquelas para a percolação 

direcionada. No modelo DP a densidade de partículas decai exponencialmente 

����~exp��� ��� � , enquanto na PC a densidade decai algebricamente em um 

limite de longo tempo. A evolução temporal no processo da PC na fase inativa 

é governada pelo processo de aniquilação 2� �
� �. 2524 
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Método de Monte Carlo 

 

 
 

A ideia básica do método de Monte Carlo6,7,8 vem do início da teoria das 

probabilidades, que se deu com Pascal em uma análise de um jogo de cartas 

ininterrupto. Com a terminologia moderna, podemos chamar as apostas de 

uma experiência, utilizando o método de Monte Carlo para calcular o valor 

ganho por um cassino por meio de taxas de ganho e perda típicos por hora. É 

um custo computacional caro, mas os cassinos podem garantir que funciona 

bem. 

O método de Monte Carlo foi amplamente utilizado e discutido durante o 

período da segunda guerra mundial, em pesquisas envolvendo o projeto 

Manhattan e a construção da bomba atômica. Estudos envolvendo a difusão de 

nêutrons e as reações em cadeia que se seguem na hora da explosão da 

bomba foram simulados em grandes computadores como o ENIAC e 
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FERMIAC. Já outro supercomputador da época era o MANIAC, utilizado para 

estudar a cascata de novas partículas que surgem após a colisão de partículas 

subatômicas, dentre outros assuntos.  

O método de Monte Carlo é muitas vezes atribuído a John von 

Neumann, Stanislas Ulam e Enrico Fermi, apesar de que a ideia original foi 

descrita pela primeira vez em um famoso artigo de Nicolas Metropolis, Ariana 

W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller e Edward Teller4. 

Monte Carlo hoje em dia é utilizado rotineiramente em vários campos, da 

simulação de fenômenos físicos complexos, como o transporte de radiação na 

atmosfera terrestre, e no mundano, como a simulação de um jogo de bingo. 

Uma vez que as funções de distribuição de probabilidade são 

conhecidas, o método de Monte Carlo pode simular o sistema. Muitas 

simulações são então realizadas e o resultado é tomado como uma media de 

todas as simulações. Em muitas aplicações práticas, pode-se determinar o erro 

médio, e então realizar o numero de simulações de monte Carlo necessárias 

para atingir tal erro. 

O método consiste basicamente em gerar novas configurações para o 

sistema de acordo com a dinâmica pré-estabelecida. A sequência criada pela 

evolução do sistema cria um caminho no espaço das configurações, em que o 

tempo, é o “tempo de Monte Carlo”. O tempo de Monte Carlo se refere ao 

tempo necessário para que em média, todos os sítios do sistema sejam 

visitados uma vez. 

Genericamente designam-se por método de Monte Carlo todos os 

métodos computacionais onde é cabível o exame de propriedades de uma 

distribuição de probabilidade, gerando uma grande amostra de certa 

distribuição e então poder estudar as propriedades estatísticas nessa amostra. 

A sequência construída em cima das regras inerentes aos modelos 

segue um caminho, uma trajetória no espaço das configurações em que cada 

passo dessa trajetória é contabilizado de forma que estatisticamente todos os 

sítios do sistema tenham sido atualizados ao menos uma vez. Podemos 

escrever então a equação para que obtenhamos a probabilidade ����� de um 

sistema estar em um estado n em um determinado tempo t: 
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(3. 1) 

Sendo a equação mestra para o sistema25. Em que ����é a taxa de 

transição do estado m para o estado n. Sendo no equilíbrio o primeiro termo da 

equação igual a zero, basta que: 

nmmmnn WtPWtP →→ = )()(
                       (3. 2) 

Qualquer taxa de transição que satisfaça esse balanço pode ser levada 

em conta em uma simulação de Monte Carlo, e até mesmo em modelos fora do 

equilíbrio. 

O problema é contornar o que não podemos simular uma rede infinita. 

Veremos mais tarde que podemos utilizar condições de contorno para 

minimizar este efeito, agora, contudo, nos atemos ao erro inerente ao processo 

por ele ser finito: apenas em sistemas infinitos ocorrem transição de fase. Há 

que se transferir tais informações de um sistema finito para o limite 

termodinâmico. 

Na década de 70, Fisher et al propuseram uma teoria de escala para 

sistemas finitos, sendo essa muito útil para auxiliar na  extrapolação para o 

limite termodinâmico das simulações de Monte Carlo. Segundo a teoria, a 

energia livre dada a partir das variáveis T e H de um sistema finito é dada pela 

função8: 

)(),( /1/)2( υυα τLFLTLF −−

=
                     (3. 3) 

sendo que α, ν e F é uma função universal que envolve a combinação de τ�� ��  

com τ � �T 
 T�� �� .⁄  Derivando-se apropriadamente a energia livre tem-se a 

forma de escala para varias funções da termodinâmica: 
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(3. 4a,b,c) 

Sendo que M(τL1/v), X(τL1/v) e C(τL1/v) são funções de escala. Derivando 

essas equações, e em uma delas (3.4c) utilizando um segundo argumento na 
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função de escala F em (3.3), HL(γ+β)/v, onde H é um campo conjugado ao 

parâmetro de ordem8. 

 Esse importante resultado nos permite obter expoentes de escala 

mesmo para sistemas finitos. Ainda assim, é interessante para nós que apesar 

de podermos trabalhar com redes finitas, utilizemos as maiores que pudermos. 

Além disso, também devemos nos preocupar com os efeitos de borda que 

podem ocorrer em um sistema. Estes podemos controlar, utilizando as 

chamadas condições de contorno na rede, qual estudaremos junto aos 

autômatos celulares. 

 Um profundo estudo a cerca do método de Monte Carlo foi realizado por 

Landau e Binder8 em um livro que guia por todos os aspectos das simulações 

envolvendo Monte Carlo. Em determinado momento eles elucidam os passos 

dados segundo Metropolis3, para simular um sistema de Monte Carlo. 

(1) Escolha um estado inicial; 

(2) Escolha um sitio i; 

(3) Calcule a variação de energia E que resulta da troca de estados; 

(4) Gere um numero aleatório r em que 0 <r < 1; 

(5) Se r satisfizer as condições de probabilidade, troque os estados; 

(6) Volte para (2); 

Esse sistema nos permite então que o método de Monte Carlo possa ser 

utilizado em diferentes sistemas, como modelos de spins e autômatos 

celulares. 
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Caracterização por crescimento de 

superfícies dos autômatos celulares 

estocásticos de Grassberger 

 

 

 

4.1. Autômatos celulares 

 

Autômatos celulares (CA) são modelos matemáticos utilizados no estudo 

de uma grande variedade de sistemas caracterizados por interações locais, 

com aplicações nas áreas de física, química e biologia entre outras. Os CA 

foram conceitualmente desenvolvidos na década de 1950 pelo matemático 

John Von Neumann levando em conta sugestões de Stanislaw Ulam, com o 

objetivo de simular padrões de auto-reprodução através de representações 

discretas do espaço e do tempo. 
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O modelo de CA é composto por uma rede de sítios de mesmas 

dimensões, onde cada uma delas evolui de acordo com as características e 

interações das vizinhas, sob um conjunto de regras simples e iguais para todos 

os componentes da rede. Importante ressaltar que os sítios da rede são 

atualizados simultaneamente, e cada atualização corresponde a um passo de 

tempo 

Cada sítio representa um estado de armazenamento de uma ou mais 

variáveis, podendo ser discretas ou contínuas, conectadas entre si, formando 

uma rede. Essa rede pode ser unidirecional, ou seja, uma linha de células com 

vizinhos a sua direita ou esquerda; bidimensional, com vizinhos nos limites 

superior, inferior, laterais e diagonais; ou tridimensional, formando uma 

distribuição espacial, onde a vizinhança dos autômatos é acrescida dos 

vizinhos à frente e atrás. Os vizinhos são aqueles capazes de influenciar 

mudanças no estado de uma célula local, sendo cada estado avaliado sob um 

conjunto de regras que vai determinar onde ocorrerá a mudança. Cabe lembrar 

que o conjunto de regras, determinísticos ou probabilísticos, previamente 

determinados, se aplica a todas as células, e gera um N número de 

combinações que podem ocorrer na vizinhança.  

Se tivermos um dado número de estados possíveis s e determinarmos o 

número de vizinhos como sendo n, o número de regras de atualização 

possíveis cresce com ��� . Assim sendo um pequeno aumento no número de 

vizinhos aumenta enormemente o número de regras de atualização possíveis. 

Outro fator relevante na análise matemática destes modelos é o cuidado 

com os fenômenos de borda. Se imaginarmos uma rede quadrada 10x10, os a 

borda do sistema compreende 40% do total da rede, ao passo que em uma 

rede 100x100 esse valor cai para 4%. O aumento da rede tende então a 

diminuir a influencia da borda. Entretanto, ainda podemos nos utilizar de 

condições de contorno, a fim de minimizar ainda mais os efeitos. Para os fins 

do nosso trabalho utilizamos as condições periódicas de contorno, em que o 

último sítio torna-se o vizinho à esquerda do primeiro, e o primeiro, vizinho à 

direita do último (para o caso unidimensional). Vale lembrar que no limite 

termodinâmico não importam as condições de contorno.   

No caso dos autômatos celulares cujas regras são determinísticas 

podemos, dadas às condições iniciais, dizer o estado do sistema em qualquer 
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outro momento. As regras determinísticas dependem apenas do estado do sítio 

e os estados de seus vizinhos. Um sistema regido a partir de regras 

determinísticas promove diferentes padrões em seu desenvolvimento global.  

Os autômatos celulares determinísticos em uma dimensão foram 

profundamente estudados por Stephen Wolfram9, em 1983. A ideia básica era 

encontrar os estados correspondentes para a atualização de cada célula em 

t+1 baseado nos valores da sua vizinhança (à sua esquerda, à direita e o seu 

próprio valor). Sendo o número de regras possíveis é dado por ��� . Teremos 

2�� �256 autômatos celulares elementares, sendo cada um interpretado por 

um número binário de 8-bits.  Essa família de 256 autômatos celulares 

elementares é conhecida como “regras de Wolfram”, e os números associados 

com cada regra como “notação de Wolfram”. 

Por exemplo, veja a figura 4.1, a regra descrita por : 111 → 0, 110 →0, 

101 →0, 100 →1, 011 → 1, 010 → 1, 001 → 1 e 000 → 0, é associado ao 

número binário 01101110, que é igual a 2 + 4 + 8 + 16, ou seja 30, sendo 

portanto chamada de regra 30. 

 

111 110 101 100 011 010 001 000  

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

0 0 0 1 1 1 1 0  

128 64 32 16 8 4 2 1  

                                    16   +    8   +   4    +    2         = 30 

Regra 30 

Fig. 4. 1:Ilustração de como o número da regra de u m AC é obtida a partir de suas regras 
de atualização. 

 
Na figura seguinte é mostrado o padrão formado pela regra 30, para 

uma cadeia de L = 31 e com evolução de 16 passos de tempo. Os sítios 

ocupados estão mostrados em preto e os vazios em branco. 
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Regra 30 
                               
                               
 0    0    0    1    1    1    1    0  
 
 

Fig. 4. 2: A evolução de um autômato celular partin do de um estado inicial todo zero, 
com exceção de um spin central na primeira linha. O  spin 0 está sendo representado 
pela cor branca e o spin 1 pela cor preta. O exempl o da figura é do autômato celular da 
regra 30, cujas regras estão apresentadas logo após  as 16 atualizações do autômato. 

 
Stephen Wolfram, também classificou os autômatos de acordo com as 

propriedades dinâmicas que eles apresentavam: 

Classe I: O autômato celular evolui para um estado estacionário único. 

Essa classe corresponde a um modelo continuo cuja solução converge para 

um ponto fixo estável. 

Classe II: O estado estacionário destes modelos corresponde a um ciclo 

periódico de padrões. Estes períodos podem variar de tamanho, contudo, 

geralmente são longos. Esta classe é a mais comum nos estudos de Wolfram, 

em que dois padrões alternam entre si no tempo. 

Classe III: Apresenta comportamento similar a dinâmica caótica, uma 

vez que não apresenta periodicidade, obtendo-se uma sucessão aleatória de 

padrões. 
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Classe IV: Apresenta a formação de padrões complexos que não tem 

periodicidade obvia. Pode-se notar a presença de estruturas persistentes 

localizadas ou que se propagam na rede que não há na classe III. 

 

 

a. Regra 136 (10001000) 

 

 

b. Regra 23 (00010111) 

 

 

d. Regra 90 (01011010) 

 

d. Regra 184 (10111000) 

 

Fig. 4. 3: Classes de autômatos celulares determiní sticos. Em (a), temos a evolução para 
um estado homogêneo; em (b) evolução para estados s imples ou configurações 
periódicas, em (c) formação de padrões caóticos e e m (d), estruturas complexas 
localizadas. 

 

De modo geral Wolfram teve o mérito de ser o primeiro a demonstrar 

que um autômato celular pode exibir comportamento complexo mesmo com 

regras locais. Sua classificação demonstra que tais regras podem levar a uma 

espécie de auto-organização, o que contribuiu inicialmente para uma maior 

compreensão de fenômenos de formação espontânea de padrões. 

Mas foram Domany e Kinzel16 que introduziram os autômatos celulares 

probabilísticos em 1984, considerando que as variáveis aleatórias discretas σi 

poderiam assumir dois valores, tal como nos autômatos estudados por 
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Wolfram. Domany e Kinzel introduziram taxas de transição probabilísticas, 

),|()|( 11 +−
′′=′ iiiDKii σσσωσσω  e que assumem uma forma totalística, 

 

p0≡ω(1|00) = 0               p1≡ω(1|10) = ω(1|01);          p2≡ω(1|11) 

 

Obviamente, ),|1(1),|0( 1111 +−+−
′′−=′′ iiDKiiDK σσωσσω . 

 

O modelo possui regras locais de curto alcance, tal como o modelo de 

Ising, mas diferencia-se exatamente por possuir uma transição de fases em d = 

1 (lembrando que a outra dimensão é a temporal). Dependendo dos valores de 

p1 e p2, o autômato celular de Domany-Kinzel (DKCA) pode apresentar no 

regime estacionário tanto um estado absorvente, onde todos os sítios estão 

“congelados” no estado 0, quanto pode permanecer indefinidamente com uma 

densidade de sítios ativos no estado 1. Desse modo, o DKCA possui um único 

estado absorvente, e seu diagrama de fases possui uma linha de transição 

separando as fases congelada e ativa. Há uma conjectura afirmando que 

modelos com um estado absorvente devem pertencer genericamente à classe 

da percolação direcionada (DP). As evidências numéricas confirmam essa 

conjectura24,25,26, exceto para um dos pontos terminais, (p1 = 0.5, p2 = 1), onde 

o comportamento assintótico pertence à classe de universalidade da 

percolação direcionada compacta (CDP). Nesse ponto terminal, a  

transição de fases é descontínua, pois, de fato, o sistema possui dois estados 

absorventes: o estado “congelado”, e o estado completamente ocupado. Em 

1991 Martins et al encontraram uma nova fase no DKCA, que foi denominada 

fase caótica e é associada à propagação de danos envolvendo um par de 

autômatos. Os resultados provenientes das simulações numéricas de Martins 

et al. e de simulações feitas, posteriormente, por outros autores25,26 indicam 

que o diagrama de fases do DKCA exibe três fases: congelada, ativa e caótica. 
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Fig. 4. 4: Diagrama de fases do autômato de Domany- Kinzel. 

 

Mais recentemente, o autômato de Domany-Kinzel foi revisitado usando 

uma abordagem diferente, baseada no mapeamento do autômato em um 

modelo de crescimento do tipo sólido sobre sólido (SOS). Nessa formulação, o 

comportamento da rugosidade gerada pela deposição de partículas segundo as 

regras do autômato (1 = partícula; 0 = vazio) é estudado em função do tempo e 

do tamanho do sistema.  

No caso do autômato de Domany-Kinzel, Atmam et al obtiveram os 

expoentes de crescimento para esse modelo confirmando que eles são os da 

percolação direcionada18,19. 

Motivado por esses trabalhos, decidimos investigar os autômatos A e B 

de Grassberger que sabidamente não pertencem à classe de universalidade da 

percolação direcionada.  
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4.2. Autômatos celulares estocásticos A e B de 

Grassberger 

 

O modelo A de Grassberger é um autômato celular probabilístico que é 

uma combinação da regra 94 (segundo a notação de Wolfram) com a regra 22,  

 

Modelo A  
011 110 

 

t 111 101 010 100 001 000 

↓ 
t+1 0 0 1 1 1 0 

0 com prob. P 

 1 com prob. 1-p  

 

 

 

e o modelo B da regra 50 com a regra 122. 

 

Modelo B  
011 110 

 

t 111 101 010 100 001 000 

↓ 
t+1 0 1 0 1 1 0 

1 com prob. P 

 0 com prob. 1-p  

 

 

Eles são protótipos de uma nova classe de universalidade, conhecida 

como PC (parity conserving)17,22. 

 O parâmetro de ordem nesses dois autômatos não é mais a densidade 

de partículas e sim a densidade de kinks (paredes de domínio entre a região de 

sítios ativos e os não ativos). 
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0 1 1 1 1 0 2 kinks  

  
 

 
   

 

0 1 0 1 1 0 4 kinks  

 

 

Fig. 4. 5: Os números (0 e 1) representam as variáv eis de trabalho, para as quais se 
aplicam as regras de atualização do autômato. Os kinks são variáveis binárias que 
indicam a existência de paredes de domínios (passan do de 0 para 1 ou o contrário). 

 

Note que a soma dos pares de vizinhos diferentes (kinks) e vizinhos 

iguais (11 ou 00) é constante e igual ao número total de pares. Por isso, 

frequentemente se usa o número de pares de vizinhos iguais como o 

parâmetro de ordem. Isso é particularmente útil quando se tem muitas paredes 

de domínio no sistema, como  ocorre nos casos que veremos a seguir. 

Em ambos os modelos A e B, as partículas (kinks) dos autômatos de 

Grassberger são conservadas as partículas tipo módulo 2. 

 

    X  → 3X               reprodução 

    2X → 0                aniquilação 

  

Para p = 0 podemos observar (Fig.4.6) que, tanto para o modelo A 

quanto para o modelo B, partindo de condições iniciais aleatórias, o sistema 

evolui rapidamente para um estado estacionário.  

Para um valor de p≠0 muito pequeno, teremos uma pequena 

probabilidade de 011 → 0 no modelo  A  e  uma  pequena  probabilidade de 

011 → 1 para o modelo B.  O surgimento de novos kinks é contrabalançado 

pela sua aniquilação (Fig.4.7).  

Nota-se que em ambos os modelos existem dois estados simétricos 

(simetria Z2) absorventes (estado absorvente é aquele que pode ser atingido 

pelo sistema mas dele não se pode sair).  Para o modelo A, ele consiste nas 

linhas verticais fixas (Fig.4.6a): 
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=

ímpari

pari
i 1

0
σ e 

=
ímpari

pari

0

1
σ  

 

e para o modelo B corresponde ao padrão de um tabuleiro de xadrez (Fig.4.6b) 

com a troca de branco por preto.  

 

 

(a) (b) 

Fig. 4. 6: Padrão  criado,  com p = 0  e  configura ção  inicial  aleatória   para   (a)  modelo  
A  e (b) modelo B 

 
 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 4. 7: Padrão  criado  a  partir  de  uma  conf iguração  inicial  aleatória   para   um  
valor   de p pequeno. (a) Corresponde ao modelo A c om p = 0,05, e (b) ao modelo B com 
p = 0,20. 
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No entanto, acima do valor da probabilidade crítica, um único kink 

(nesse caso um par 11) é suficiente para criar uma completa desordem no 

sistema (Fig.4.8). 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 4. 8: Padrão criado a partir de uma configuraç ão inicial que alterna spins com 
exceção de um  kink  central,  sendo  p >p cr .  (a) Mostra  a  evolução  utilizando o modelo 
A com p = 0,27 e (b) mostra o modelo B com p = 0,65  

 

Já para p = 1, o padrão criado para o modelo A é o mesmo da regra 22, 

e para o modelo B o da 122 (de acordo com a notação de Wolfram) (Fig.4.9 e 

Fig.4.10) , ambos com regras determinísticas e reconhecidamente caóticos. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 4. 9: Padrão criado a partir de uma configuraç ão inicial que alterna spins com 
exceção de um  kink  central, sendo p = 1 (a)  Mostra a evolução utili zando o modelo A , 
(b) mostra o modelo B.  
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(a) 
 

(b) 

 

Fig. 4. 10: Padrão criado, com p = 1 e configuração  inicial aleatória para (a) modelo A e 
(b) modelo B. 

 

 

 

 

 

4.4. Representação de interfaces 

 

 A partir de uma rede unidimensional finita, com L sítios indexados por 

1,2,...,i L=  faremos a deposição das partículas a cada instante de tempo, 

usando as regras dos autômatos de Grassberger,onde os kinks correspondem 

às partículas que serão depositadas na superfície, por analogia com o modelo 

sólido sobre sólido (SOS)18,19, portanto, independente da altura já atingida 

naquele sítio.  
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Fig.4.11: Representação de crescimento SOS (esquerd a), sem vacâncias, e à direita, 

modelo que apresenta vacâncias. 

 

Para analisar o crescimento de superfícies, duas funções são 

importantes: a altura média e a rugosidade da superfície. Para uma rede 

unidimensional de tamanho L a altura média é dada por: 

,),(
1

)(
1
∑
=

=

L

i

tih
L

th
                                         

(4. 1) 

onde ),( tih  é a altura da coluna i  no tempo t . Se a taxa de deposição das 

partículas for constante, a altura média cresce linearmente com o tempo. A 

rugosidade ),( tLw mede as flutuações da altura da interface, e é definida como: 

2

1

])(),([
1

),( ∑
=

−=

L

i

thtih
L

tLw
                      

(4. 2) 

 Na figura a seguir, apresentamos o esquema da deposição das 

partículas baseadas na atualização do CA que segue as regras do modelo B de 

Grassberger (exibidas na Fig. 4.11a). Uma possível realização é mostrada na 

Fig. 4.11.b até o instante t = 5 (utilizando cores diferentes para o sistema em 

cada instante) e ao lado dela (na Fig. 4.11c) a respectiva configuração de kinks 

que vai determinar a deposição na superfície (kink = 1 deposita uma partícula e 

kink = 0 não deposita). O crescimento da superfície está mostrado, também até 

o instante t = 5, na Fig. 4.11d. ainda com cores para permitir a visualização 

detalhada da deposição. 

 



Capítulo 4: Caracterização por crescimento de superfícies dos AC estocásticos de Grassberger 

 

34 
 

 

 

Fig. 4.11: Em (a) está apresentada a regra de atual ização do modelo B de Grassberger, 

que atualiza a rede unidimensional de spins como mo strada em (b). A cada atualização 

do CA, a representação de spins é transformada em u ma representação de kinks (c), e 

esses kinks correspondem às partículas que serão depositadas s obre a superfície. Em 

(d) mostramos o perfil obtido utilizando o mapeamen to SOS e a altura média em t = 5 

(sendo que cada unidade do tempo é um passo de Mont e Carlo, PMC). As flutuações em 

torno da altura média fornecem uma medida da rugosi dade. 

 

 Os conceitos de escala no estudo da rugosidade de superfícies possuem 

um surpreendente poder de predição. São simples de manipular e permitem 

relacionar quantidades e expoentes aparentemente independentes. 

 Para compreender os conceitos de escala é importante analisar o que 

acontece com a rugosidade de uma superfície durante o seu crescimento. 

Estas variáveis podem ser estudadas através de leis de escala, que têm 

bom poder de previsão. Tais leis de escala relacionam as grandezas obtidas 

com a análise do crescimento da superfície com expoentes, que por sua vez é 

um dos parâmetros para determinar a classe de universalidade do sistema.  

 Se fizermos uma simulação numérica e gerarmos uma superfície rugosa, 

a partir de um modelo de Grassberger, por exemplo, perceberemos a presença 
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de mais de uma fase de crescimento. Cada fase do crescimento da superfície é 

descrito por uma diferente lei de escala.  

 

Fig. 4.12:Figura esquemática da evolução da rugosid ade com o tempo (PMC). 

 
A primeira fase do crescimento é aquela que precede o tempo de 

crossover (passo de tempo em que mais da metade das amostras atingiram um 

estado absorvente), o que significa dizer t<<tx, a lei de escala que temos é: 

βttLw ~),( .                                                        (4. 3) 

 Em que a rugosidade é proporcional ao tempo elevado ao expoente �. O 

crescimento da rugosidade e de outras grandezas relacionadas a ela pode ter 

comportamento diferente levando-se em consideração o intervalo de 

tempo.Nesse caso, o comportamento é dividido em duas partes, sendo � o 

expoente de crescimento dinâmico da rugosidade. À medida que a superfície 

se desenvolve uma nova fase de crescimento pode aparecer mais branda e em 

alguns modelos chega a saturar. Esse momento, contudo, depende do 

tamanho da rede. 
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Fig. 4.13: Figura esquemática da dependência da rug osidade de saturação e do tempo 

(PMC) limite em função do tamanho da rede. 

 

Essa fase de crescimento pode, quando atinge a saturação (momento a 

partir do qual o valor da rugosidade fica constante), ser relacionada à outra lei 

de escala, em que a rugosidade de saturação varia de acordo com o tamanho 

da rede elevado a um expoente α, conhecido como expoente da rugosidade: 

αLLws ~)(
.                                                         

(4. 4) 

 Alem disso, o tempo limite para a saturação também varia com o 

tamanho da rede, sendo relacionado à outra lei de escala, em que o tempo 

limite varia com o tamanho da rede elevado a um expoente z, que é chamado 

expoente dinâmico: 

z
x Lt ~ .                                                   (4. 5) 

Em que o tempo limite para saturação, ou tempo de crossover é o passo 

de tempo em que mais da metade das amostras já atingiram a saturação. Além 

disso, podemos mostrar que os expoentes α , β  e z  não são independentes, 

como proposto por Family e Vicsek27. Dividindo w  por sw todas as curvas 

passam a saturar em um mesmo valor, mas com tempos de saturação 

diferentes. Matematicamente obtemos: 





xs t

t
f

tw

tLw
~

)(

),(

.                                          
(4. 6) 
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Na segunda transformação realizamos uma re-escala do tipo t/tx, 

correspondente a um deslocamento lateral das curvas, fazendo com que o 

tempo de saturação também coincida. Utilizando as equações obtemos:  





zL

t
fLtLw α~),(

.                                   
(4. 7) 

 As curvas agora passam a colapsar em uma única curva, caracterizadas 

pela função de escala f(u). 

 

Fig. 4.14: (a) Curvas obtidas para a rugosidade ant es das transformações. (b) Curvas 

obtidas após a divisão por ws de cada curva. (c) Após a segunda transformação, e m que 

se faz uma transformação de escala no tempo (passan do a trabalhar com t/t x no eixo 

temporal) teremos um colapso das curvas em uma únic a curva. 

 
 Analisando a figura fica evidente que existem dois regimes diferentes de 

escala. Se 1<<u  a função de escala varia segundo uma lei de potência, e se 

1>>u  a função permanece constante. A relação abaixo descreve isto: 




>>
<<=

.1  constante

,1
)(

use

useu
uf

β

                          
(4. 8) 

 Se fizermos a aproximação de xt  pela esquerda e pela direita, temos: 



Capítulo 4: Caracterização por crescimento de superfícies dos AC estocásticos de Grassberger 

 

38 
 

β
xx ttw ~)(  (esquerda)                                    (4. 9), 

αLtw x ~)(  (direita)                                  (4. 10) , 

o que fornece αβ Ltx = . Portanto, utilizando eq. 4.6 concluímos que: 

w

z β
α
=

                                                
(4. 11) 

logo, os três expoentes críticos não são independentes entre si. Esta relação é 

válida em qualquer processo que obedeça a lei de escala (4.7). 

 Uma outra grandeza que também analisamos foi a persistência local28 

que é definida como a quantidade de sítios que não trocaram seus estados 

locais desde o tempo inicial até o tempo t. Podemos escrever a persistência 

local como: 

�����~����,                                                        (4. 12) 

sendo �� o expoente de persistência local.  

Na utilização do método do crescimento de superfícies podemos dizer 

que a persistência local seria a quantidade de sítios que sempre sofrem a 

deposição de partículas no transcorrer do tempo, ou dos sítios que nunca 

sofrem deposição de partículas. 

 Apesar de mais de uma década de pesquisas com a persistência local, 

poucos são os resultados analíticos, e ainda se questiona se esse expoente 

pode ser considerado universal. 

  

 

 

4.5. Resultados 

 

 As probabilidades críticas dos modelos A e B de Grassberger foram 

obtidas a partir da evolução temporal da rugosidade na rede. Como se pode 

observar na Fig. 4.15, em um gráfico log-log de rugosidade contra o tempo 

para o modelo B, na probabilidade crítica é onde ocorre o maior intervalo de 
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crescimento da rugosidade. Fora da probabilidade crítica a rugosidade atinge 

um valor de saturação. 

 

Fig. 4.15: Gráfico log-log da evolução temporal da densidade rugosidade no modelo B 

para  vários  valores   de  p.  Usamos L = 500 e 500 amostras. 

 

Os valores de βw em função de p para os modelos A e B são mostrados na Fig. 

4.16. Na probabilidade crítica, 

   


=
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cp  
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Fig. 4.16: Evolução do expoente de crescimento βw como função de p para os modelos A 

e B. O tamanho do sistema é L=15000 com 500 amostra s para cada valor de p. O máximo 

de  βw indica a transição. A probabilidade crítica encont rada para o modelo A foi de p c = 

0,133(1)  e para o Modelo B p c = 0,5495(5).  

 

4.5.1. Determinação dos expoentes βw, α, z. 

Uma vez confirmada a pc para os dois modelos, começamos a empregar 

o mapeamento SOS para obter os expoentes de escala dos modelos de 

Grassberger,  

O expoente β w foi obtido diretamente da relação: wtLw β~),( ∞ , válida 

em tempos curtos, trabalhando com rede de tamanho L = 15 000. As condições 

iniciais são distribuições aleatórias com 50% dos sítios ativos. A Fig. 4.17 

ilustra essa simulação. 
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Fig. 4.17: Evolução da rugosidade com o tempo para uma simulação  com L = 15000 para 

t<<tx e 500 amostras do modelo A em pc = 0.133 e outra para  o  modelo  B  em pc = 

0.5495. 

 
A seguir, são obtidos os expoentes α  e z com as relações αLLw ~),( ∞ , 

válida em tempos longos e z
x LLt ~)( na região intermediária. Trabalhamos com 

10000, 5000, 3000, 2500, 1500, 1000, 500 e 250 amostras  no  ponto  crítico pc 

= 0.5495  para  o modelo B,  pc = 0.133  para o modelo A em sistemas com L = 

50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 e 1500 sítios, respectivamente. A rugosidade 

de saturação é obtida após todas as amostras atingirem o estado absorvente, 

fazendo a média dos valores finais das rugosidades.  
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Fig. 4.18: Expoente de rugosidade α  para o modelo A e para o modelo B de 

Grassberger. As linhas correspondem à regressão lin ear considerando uma lei de 

potência e fornecem os valores do expoente de rugos idade α . 

 

 Para determinar o tempo limite, )(Lt x , acompanhamos o comportamento 

da fração de amostras com pelo menos um sítio ativo ao longo do tempo 

(Fig.4.20). O tempo limite é definido como o momento no qual metade do 

número inicial de amostras atinge o estado congelado, na probabilidade crítica.  

No detalhe da Fig. 4., é mostrado o comportamento tipo lei de potência do 

tempo limite em função do tamanho do sistema; as inclinações destes gráficos 

correspondem ao expoente z . 
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Fig. 4.20: Expoente dinâmico z para a representação  de interfaces para o modelo A de 

Grassberger. É mostrada a evolução temporal da dens idade ρ(t) de amostras ativas, em 

sistemas de diversos tamanhos. A linha horizontal r essalta o valor ρ = 0.5 que 

corresponde ao tempo limite t x. No detalhe é mostrado o tempo limite t x em função do 

tamanho dos sistemas. 
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Fig. 4.19: Expoente dinâmico z para a representação  de interfaces para o modelo B de 

Grassberger. É mostrada a evolução temporal da dens idade ρ(t) de amostras ativas, em 

sistemas de diversos tamanhos. A linha horizontal r essalta o valor ρ = 0.5 que 

corresponde ao tempo limite. No detalhe é mostrado o tempo limite t x em função do 

tamanho dos sistemas.  

 

Para verificar a lei de escala de Family-Vicsék na criticalidade, usamos 

os valores estimados para os expoentes para colapsar as várias curvas de 

rugosidade, obtidas em sistemas com diferentes tamanhos, em única curva, 

como mostrado na Fig. 4.20 e Fig. 4.21. Note que os colapsos corroboram a 

hipótese de Family-Vicsék. 
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Fig. 4.20: Colapso das curvas w(L,t) x t para o modelo A de Grassberger. Em (a) 

observamos várias curvas para diferentes tamanhos d e sistema; em (b), realizamos a 

normalização das rugosidades de saturação; em (c), normalizamos o tempo, obtendo 

uma única curva colapsada. 
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Fig. 4.21: Colapso das curvas w(L,t) x t para o modelo B de Grassberger.  

  

Considerando que os expoentes β  e z não são independentes e 

obedecem às seguintes relações, 

 

||

1 ν
ββ −=w

⊥

=
ν

ν ||z
wzα β= ⋅

                 (4. 13) 

podemos determinar os expoentes teóricos para os modelos da classe de 

universalidade da conservação de paridade (PC) e da percolação direcionada 

(DP) sabendo que para PC, 

 

13

14
β =

4

13
|| =ν

13

7
ν⊥ =

                                
(4. 14) 

e para DP. 
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199

720
β =

15
26

|| =ν
79

72
ν⊥ =

.                              
(4. 15) 

Na tabela 4.1 estão apresentados os resultados obtidos para os 

expoentes de escala dos modelos A e B de Grassberger, cada um deles na sua 

respectiva probabilidade crítica, e os expoentes conjecturados para modelos da 

classe de universalidade PC e DP. 

 

Tabela 4.1: .Valores dos expoentes β, α e z para os modelos A e B de Grassberger. 

Expoentes  

Valores  

Modelo A 

de 

Grassberger 

para 

pc = 0.133(1) 

Modelo B 

de 

Grassberger 

 para 

pc = 0.5495(5) 

Conjecturados 

para os 

modelos da 

classe de 

universalidade 

PC 

Conjecturados 

para os modelos 

da classe de 

universalidade 

DP 

βw 0.716(4) 0.715(4) 0.714 0.8405 

 1.257(8) 1.253(5) 1.2495 1.3286 

 1.758(8) 1.756(8) 1.750 1.5808 

 

Podemos verificar que os expoentes críticos calculados para o modelo 

de crescimento obtido através das regras que definem os autômatos celulares 

estocásticos (modelo A e B) de Grassberger se comparam bem com os valores 

pertinentes aos modelos que pertencem à classe de universalidade PC e muito 

diferentes dos da DP. 

 

 

 

 

 

 

α
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4.5.2.  Transição da classe de conservação de parid ade para 

percolação direcionada 

 

Podemos ainda provocar uma transição entre a classe de universalidade 

da conservação de paridade para percolação direcionada no modelo A de 

Grassberger. Estendendo este modelo de maneira que ocorra quebra da 

simetria Z2 para estado absorvente. Isso pode ser feito favorecendo-se uma 

das fases absorventes “1010101” ou “0101010”, deslocando-se a rede em um 

sítio. Logo, modificando-se as probabilidades temos: 

 

T 111 110 101 100 011 010 001 000 

t+1 0 1-p’ 0 1 1-p’ 1 1 0 

 

Sendo que p’ =p+ ω em sítios ímpares e p’=p- ω em sítios pares. 

A localização p’ crítica para cada novo valor de ω foi determinado 

fazendo um gráfico do expoente de crescimento da rugosidade βw em função 

de p’. O máximo valor de βw corresponde ao p’ critico.  
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Fig. 4.22: Expoente de crescimento βw versus p’, para diferentes valores do campo 

externo ω. O máximo de cada curva corresponde ao p’ crítico.  

 
Com as informações obtidas de p’ crítico, podemos relacionar o valor do 

expoente de crescimento βw com seu respectivo ω. É fácil perceber a transição 

do valor típico da conservação de paridade βw = 0.716 para a percolação 

direcionada βw = 0.84. 
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Fig. 4.23: Gráfico relacionando o expoente de cresc imento βw com os seus respectivos 

ω. O valor de βw sai de aproximadamente 0,72 para 0,84, mudando da conservação de 

paridade para a percolação direcionada. 

 

Um expoente que determinamos e que ainda não havia sido 

determinado para um modelo de conservação paridade foi o expoente da 

persistência local θl. A persistência local, denotada por P(t), é a probabilidade 

dos sítios que sempre sofrem a deposição de partículas no transcorrer do 

tempo. Tanto para o modelo A como para o B obtemos o valor próximo de       

θl ~1,11. 
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Fig. 4.24:  Persistência local por tempo para o mod elo A e B de Grassberger para o 

tamanho de rede L=50000 e 5000 amostras.  

 

Uma vez que não temos valores de persistência local para outros 

modelos de PC para comparar, decidimos realizar o mesmo procedimento para 

o expoente θl descrito para o expoente de crescimento βw no Modelo A de 

Grassberger com a introdução de um campo externo. 

Assim através de um gráfico (Fig. 4.25) de θl em função de ω pudemos 

visualizar a transição do valor de θl~1.11 para θl~1.50.  

 

100 1000

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0.01

0.1

 

 

P
(t

)

t

Modelo B   θ
l
= 1.113(5)

Modelo A   θ
l
= 1.109(4)



Capítulo 4: Caracterização por crescimento de superfícies dos AC estocásticos de Grassberger 

 

52 
 

 

Fig. 4.25: Expoente θl pelo valor de ω no seu respectivo p’ crítico. Podemos observar a 

ascensão do expoente da persistência local até o va lor da percolação direcionada. 

Modelo A 

 

Embora não saibamos o valor de θl para modelos de conservação de 

paridade, os valores estimados para os modelos percolação direcionada em 1 

dimensão estão em boa concordância com o valor encontrado28. 
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Capítulo 5 
 

 

 

 

Caracterização da propagação de dano 

do modelo de Ising unidimensional com 

a dinâmica de Hinrichsen e Domany 
 

 

5.1. Propagação de dano  

O método da propagação de dano é uma técnica introduzida por 

Kauffman29 no contexto dos autômatos celulares, que consiste em monitorar a 

evolução temporal de duas amostras que inicialmente diferenciam-se entre si 

apenas em uma determinada e conhecida porcentagem de sítios. Em outras 

palavras, duas configurações iguais são geradas e um dano inicial é provocado 

sobre uma delas, alterando o estado de sítios aleatoriamente escolhidos, a 

seguir, ambas são colocadas para evoluir no tempo sujeitas à mesma regra e o 

dano ou distância de Hamming entre as configurações é medida ao longo do 

tempo, 
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)),()(( ttD
N

i
ii∑ −= τσ

                               
(5. 1) 

 

onde iσ  é o estado do sítio i, e iτ  é o estado do mesmo sítio na réplica. 

 Nos casos em que as duas configurações evoluem no tempo sobre 

trajetórias muito próximas no espaço de fases, ou seja, quando ao final da 

simulação N →∞, os estados das duas redes apresentam as mesmas 

configurações,veja a Fig.5.1, pode-se dizer que o sistema apresenta-se em 

uma fase cicatrizada.    

 

 

Fig. 5. 1: Representação de um sistema onde não oco rre a propagação de dano com uma 
alteração inicial 

 
Por outro lado quando as duas redes apresentam configurações distintas 

depois de um grande número de passos,veja a Fig.5.2, diz-se que o sistema 

encontra-se em uma fase em que o dano se propaga, o que alguns autores 

chamam de fase caótica, onde não acontece a cicatrização do dano inicial. 
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Fig. 5. 2: representação de sistema onde ocorre o e spalhamento de dano a partir apenas 
uma mudança na configuração inicial. 

 
 Para a evolução temporal das duas amostras elege-se a dinâmica a ser 

obedecida (Glauber, Metropólis ou banho térmico)4 e utiliza-se a mesma 

sequência de números aleatórios. 

Como a energia no instante t  é dada por: 

 

( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑=−=Η−
i j

jiii
B

tKthcomtth
Tk

,, σσ

   
(5. 2) 

 

onde TkJK B= , ( ) 1±=tiσ  e a soma estende-se sobre vizinhos mais próximos, 

todas as dinâmicas podem ser implementadas a partir de uma “probabilidade 

de transição” ( )tpi  dada por: 

 

( ) ( )
( ) ( )thth

th

i
ii

i

ee

e
tp

−+
=

                                 
(5. 3) 

 

 A diferença virá da forma como usaremos essa probabilidade. Por 

exemplo, na dinâmica de banho térmico o novo estado do spin iσ  é obtido 

comparando um número aleatório r com a probabilidade do spin ser +1 no 

próximo passo (não depende do valor anterior do spin). Assim, teremos: 
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( ) ( )[ ]rtpt ii −=+ sinal1σ  .                                 (5. 4) 

 

Na dinâmica de Glauber a probabilidade de inverter um dado spin 

depende explicitamente do estado de iσ  no instante t. Portanto, dependendo 

do valor anterior do spin iσ ,o número aleatório será comparado a diferentes 

partes do intervalo de probabilidades.  Logo teremos: 

 

( ) ( )[ ] ( )
( )[ ] ( )


−=−−−
+=−+=+

11sinal

1sinal
1

tsertp

tsertp
t

ii

ii
i

σ

σ
σ  .                 ( 1) 

 

Finalmente, para a dinâmica de Metropolis um novo estado para o spin é 

proposto, verificando-se, a seguir, se a energia da nova configuração é menor 

ou maior do que a da configuração anterior. Na primeira situação, a nova 

configuração é aceita sem restrição; caso contrário a nova configuração ainda 

pode ser aceita, mas com uma probabilidade igual a exp(-β∆E), sendo  ∆E  o 

acréscimo de energia da velha para a nova configuração. Novamente, é 

possível exprimir o novo estudo usando a função sinal: 

 

( ) ( )[ ] ( )
( )[ ] ( )

 −=−−
+=−+=+

−

+

1sinal

1sinal
1

tsertp

tsertp
t

ii

ii
i

σ

σ
σ  .                  (5. 5) 

 

só que dessa vez )(tpi  é dada por: 

 

( ) ( )( )th
i

ietp 2,1min m

=
±

 .                                     (5. 6) 

 

Pelo fato da propagação de dano, para um mesmo sistema, apresentar 

diferentes resultados de acordo com o algoritmo empregado é dito que a 

propagação não é uma propriedade intrínseca do sistema. Ela depende da 

dinâmica. Há vários resultados conflitantes o que levou Hinrichsen e 

Domany23a proporem uma classificação que eles consideram objetiva para a 
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propagação. No entanto, é consenso, qualquer que seja a dinâmica 

(convencional) adotada a propagação de dano no modelo de Ising 

unidimensional não é observada. Foi tentando superar essa barreira e 

provavelmente inspirados no autômato de Domany-Kinzel que Hinrichsen e 

Domany (que nesse trabalho será chamado de HD) propuseram modificações 

na dinâmica que pudessem levar à propagação no modelo unidimensional de 

Ising.  

 

 

5.2. Dinâmica de Hinrichsen e Domany  

 

Na dinâmica sugerida por Hinrichsen e Domany,  são utilizadas 

alternativamente  duas regras para a atualização dos spins 
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(5. 7) 

 

e a de Glauber: 

 

( ) ( )[ ] ( )
( )[ ] ( )
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(5. 8) 

  

Para que isso venha a ocorrer é introduzido um segundo parâmetro 

10 ≤≤ λ , que indicará qual dessas dinâmicas será seguida. A cada atualização 

é gerado um número aleatório adicional ( r~ ). Se λ≥r~  a regra (5.7) será 

aplicada; em caso contrário, a dinâmica de Glauber (5.8) será a obedecida23. 

 A união dessas duas dinâmicas pode ser expressa da seguinte forma: 
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em que ( ) 1±=tiσ , ( )tpi  “probabilidade de transição” que é dada por: 

 

( ) ( )
( ) ( )thth

th

i ii

i

ee

e
tp

−+
=

                                        
(5. 10) 
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(5. 11).                    

  

 

 

 

 

5.3. Resultados e Discussão  

 

 Duas réplicas foram geradas aleatoriamente de tal forma que tivessem a 

metade dos sítios diferentes entre si e que apresentassem o número de kinks 

na rede resultante igual a metade do tamanho da rede trabalhada. As réplicas 

foram evoluídas utilizando a mesma sequência de números aleatórios e a 

atualização das redes foram realizadas de forma síncrona. 

Fixando a temperatura ( TkJ β/ ) em 0,25 e variando o λ, foi possível 

determinar o seu valor crítico λc, que foi obtido a partir da evolução temporal da 

rugosidade na rede. Como se pode observar na Fig.5.3, em um gráfico log-log 

de rugosidade contra o tempo, na probabilidade crítica é onde ocorre o maior 

intervalo de crescimento da rugosidade.  
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Fig. 5. 3: Gráfico de rugosidade por tempo para dif erentes valores de λ, sendo que o 
valor crítico é aquele que tem a inclinação mais po sitiva. 

 

Os valores de βw em função de são mostrados na Fig.5.4.  

 

Fig. 5. 4: Evolução do expoente de crescimento βw como função de p para a dinâmica 
HD. O tamanho do sistema é L=10000 com 250 amostras  para cada valor de p. O máximo 
de  βw indica a transição. O λ crítica encontrado foi de 0,82(1).  
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Uma vez confirmada o λc começamos a empregar o mapeamento SOS 

para obter os expoentes de escala da rugosidade. 

 

Contrapomos a rugosidade com o tempo, a fim de extrairmos o expoente 

βw (Fig.5.5). A região de interesse é representada abaixo e se restringe a 

tempos muito menores que o tempo de crossover:  

 

Fig. 5. 5: Gráfico log-log de rugosidade por tempo no λc, com L= 15000 e 500 amostras 
cujo coeficiente angular é βw = 0,704(5). 

  

Em seguida determinamos o valor do expoente α, que é obtido através 

do gráfico da rugosidade saturação em função do tamanho da rede (Fig.5.6). 

10000 100000 1000000
10000

100000

 

 

w

t

β
w
= 0.704(5)



Capítulo 5:Caracterização da propagação de dano do modelo de Ising 1-D com a 
dinâmica HD 

61 
 

 

Fig. 5. 6: Gráfico de rugosidade de saturação por t amanho de rede. O coeficiente angular 
da reta é o expoente α. Para cada ponto da rede foram realizada 500 amost ras. 

 

 Por fim determinamos o tempo limite, )(Lt x , acompanhando o 

comportamento da fração de amostras com pelo menos um sítio ativo ao longo 

do tempo (Fig.5.7). No detalhe da Fig.5.7 é mostrado o comportamento tipo lei 

de potência do tempo limite em função do tamanho do sistema; a inclinação 

deste gráfico corresponde ao expoente z . 
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Fig. 5. 7: Expoente dinâmico z para a representação  de interfaces para a dinâmica HD. É 
mostrada a evolução temporal da densidade ρ(t) de amostras ativas, em sistemas de 
diversos tamanhos. A linha horizontal ressalta o va lor ρ = 0.5 que corresponde ao tempo 
limite t x. No detalhe é mostrado o tempo limite t x em função do tamanho dos sistemas. 

 

 Estes resultados são muito próximos dos encontrados para o modelo A e 

B de Grassberger e consequentemente estão em boa concordância com os 

valores esperados para o modelo de conservação de paridade. 

 

Tab.5.1: Tabela com os valores dos expoentes críticos do modelo HD assim como os 

conjecturados para os modelos de conservação de paridade e a percolação direcionada. 

Expoentes  

Valores  

Dinâmica de 

Hinrichsen e 

Domany 

Conjecturados para 

os modelos da classe 

de universalidade PC 

Conjecturados para 

os modelos da 

classe de 

universalidade DP 

βw 0.704(5) 0.714 0.8405 

 1.25(2) 1.2495 1.3286 

 1.76(3) 1.750 1.5808 
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Considerações finais 
 

Durante o trabalho buscamos compreender a natureza de sistemas 

longe do equilíbrio, através do estudo de alguns modelos que pertencem à 

classe de universalidade da conservação de paridade. Buscamos fazer isso 

através de um método simples e eficiente que é o de crescimento de 

superfícies. 

No que tange aos autômatos celulares estocásticos de Grassberger (A e 

B), obtivemos resultados em boa concordância com os esperados para os 

expoentes associados ao crescimento (α, βw e z), como também para o 

expoente relacionado à persistência local (θl). Além disso, através de uma 

quebra de simetria imposta ao modelo A (alterando a probabilidade em sítios 

pares e ímpares) ele passou da conservação de paridade para a percolação 

direcionada. Sendo que essa transição pode ser visualizada mapeando dois 

diferentes expoentes, o da rugosidade βw e o da persistência local θl. 

Para a propagação de dano da dinâmica proposta por Hinrichsen e 

Domany obtivemos os mesmos expoentes associados ao crescimento de 

superfícies (α, βw e z). Os valores desses expoentes são similares a aqueles 

obtidos para os modelos de Grassberger,uma vez que os mesmo pertencem a 

mesma classe de universalidade da conservação de paridade.  
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Para um estudo futuro seria interessante a determinação do expoente da 

persistência global, uma vez que existe um discordância se os valores da 

persistência local e global possuem os mesmos valores, ou mesmo que eles 

são universais. 

Por fim o método de crescimento de superfícies se mostrou bastante 

eficiente na manipulação e caracterização de diferentes modelos e na 

determinação de transições de fase, além de nos possibilitar obter resultados 

ainda não obtidos, como a transição da conservação de paridade para a 

percolação direcionada, assim como os expoentes associados a conservação 

de paridade. 
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