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RESUMO

Estudamos 0 diagrama de fases e 0 ponto tricritico da transi<;ao de
colapso em urn modelo de animais na rede quadrada, a partir da
expansao em serie da compressibilidade isotermica KT do sistema. Como
fun<;aodas variaveis x (fugacidade)e y = ellT (Te a temperatura reduzida),
a serie KT e analisada utilizando-se a tecnica dos aproximantes
diferenciais parciais. Determinamos opadrao de fluxo das trajetorias
caracteristicas de urn tipico aproximante diferencial parcial com ponto
fIxo estavel. Obtemos estimativas satisfatorias para a fugacidade
tricritica Xt = 0.024± 0.005 e a temperatura tricritica Tt = 0.54 ± 0.04.
Considerando somente campos de escala lineares, obtemos tambem 0

expoente de escala r = 1.4± 0.2 e 0 expoente "crossover" ¢J = 0.66± 0.08.
Nossos resultados estao em boa concordancia com estimativas previas
obtidas por outros metodos. Tambem estudamos urn processo de
polimeriza<;aoramifIcada atraves de simula<;6escomputacionais na rede
quadrada baseadas em urn modelo de crescimento cinetico generalizado
para se incorporar ramifIca<;6es e impurezas. A confIgura<;ao do
polimero e identifIcada com uma arvore-liga<;ao("bond tree") a fim de se
examinar os aspectos topologicos. As dimens6es fractais dos
aglomerados ("clusters") san obtidas na criticalidade. As simula<;6es
tambem permitem 0 estudo da evolu<;aotemporal dos aglomerados bem
como a determina<;ao das autocorrela<;6es temporais e expoentes
criticos dinamicos. Com rela<;ao aos efeitos de tamanho fInito, uma
tecnica de cumulantes de quarta ordem e empregada para se estimar a
probabilidade de ramifIca<;aocritica be e os expoentes criticos ve p. Na
ausencia de impurezas, a rugosidade da superficie e descrita em termos
dos expoentes de Hurst. Finalmente, simulamos este modelo de
crescimento cinetico na rede quadrada utilizando urn metodo de Monte
Carlo para estudar a polimeriza<;aoramifIcada com intera<;6esatrativas
de curto alcance entre os mon6meros. 0 diagrama de fases que separa
os regimes de crescimento finito e infinito e obtido no plano (T,b) (T e a
temperatura reduzida e b e a probabilidade de ramifIca<;ao).No limite
termodinamico, extrapolamos a temperatura 1" = 0.102± 0.005abaixo da
qual a fase e sempre infInita. Observamos tambem a ocorrencia de uma
transi<;aode rugosidade na superficie do polimero.



ABSTRACT

The phase diagram and the tricritical point of a collapsing lattice animal
are studied through an extended series expansion of the isothermal
compressibility Kr on a square lattice. As a function of the variables x
(fugacity) and y = eJIT (T is the reduced temperature), this series Kr is
investigated using the partial differential approximants technique. The
characteristic flow pattern of partial differential approximant
trajectories is determined for a typical stable fIxed point. We obtain
satisfactory estimates for the tricritical fugacity Xt = 0.024± 0.005and
temperature Tt = 0.54± 0.04.Taking into account only linear scaling fields
we are also able to get the scaling exponent r = 1.4 ± 0.2 and the
crossover exponent ¢J = 0.66± 0.08.Our results are in good agreement
with previous estimates from other methods. We also study ramifIed
polYmerizationthrough computational simulations on the square lattice
of a kinetic growth model generalized to incorporte branching and
impurities. The polYmerconfIguration is identifIed with a bond tree in
order to examine its topology. The fractal dimensions of clusters are
obtained at criticality. Simulations also allowthe study of time evolution
of clusters as well as the determination of time autocorrelations and
dYnamical critical exponents. In regard to fInite size effects, a fourth-
order cumulant technique is employedto estimate the critical branching
probability be and the critical exponents v and p. In the absence of
impurities, the surface roughness is described in terms of the Hurst
exponents. Finallywe simulate this kinetic growth model on the square
lattice using a Monte Carlo approach in order to study ramifIed
polYmerization with short distance attractive interactions between
monomers. The phase boundary separating fInite from infInite growth
regimes is obtained in the (T,b) space (T is the reduced temperature and
b is the branching probability). In the thermodYnamic limit, we
extrapolate the temperature T = 0.102± 0.005belowwhich the phase is
found to be always infInite. We also observe the occurrence of a
roughening transition at the polYmersurface.



1. INTRODU~"O

Macromoleculas tais como os acidos nucleicos (DNAe RNA),as

proteinas e os polissacarideos san polimeros de importancia

fundamental nos processos biologicos. Outros exemplos de polimeros

san alguns materiais naturais como a borracha, a madeira e os

materiais sinteticos usados na fabricac;ao de plasticos e fibras, todos
indispensaveis a civilizac;ao atual, essenciais ao vestuario, abrigo,

transportes, comunicac;aoe conveniencias da vida moderna.

o grande desenvolvimento da ciencia dos polimeros e a extensa

utilizac;aodos materiais polimericos na tecnologia tern contribuido para

urn interesse cada vez maior em varios problemas da fisica dos

polimeros. Esta e uma combinac;aopeculiar de conceitos basicos, ideias
e metodos da fisica molecular, termodinamica, mecanica estatistica e

fisica do estado solido.

Os polimeros lineares em soluc;ao tern sido objeto de estudo
teorico (Flory, 1969; de Gennes, 1975, 1978, 1979; Moore, 1977;

Duplantier, 1982; Baumgartner, 1982) e experimental (Nierlich et al.,

1978; Nishio et al., 1979) ha aproximadamente meio seculo. A
conhecida caminhada aleat6ria auto-exclusiva ("self-avoiding walk" -

SAW)pode descrever uma cadeia de polimero linear em soluc;aodiluida

nurn born solvente, onde os rnon6rneros tern rnaior afinidade pelo

1



solvente do que por mon6meros em outros pontos da cadeia. Com a

diminui~ao da temperatura ou da qualidade do solvente, as fon;as
atrativas entre os mon6meros tornam-se importantes e 0 polimero pode

colapsar no ponto tricntico de Flory ().

Os polimeros ramificados saD aqueles que podem apresentar
qUalquer configura~ao geometrica incluindo ramos ou ciclos.

Experimentalmente, os polimeros ramificados saD realizados na forma
de geis, onde ha algum tempo atras uma transi{Xio de colapso foi

verificada (Tanaka, 1981). Recentemente, urn mecanismo de colapso
seguido de expansao (0 volume varia com urn fator 103) foi encontrado

no gel acrilamida, numa mistura agua-acetona (Ikehara e Nishi, 1993).

Teoricamente, os polimeros ramificados em solu~ao diluida num born
solvente tern sido modelados por animais na rede (aglomerados

conectados de sitios vizinhos ocupados). Argumentos do tipo Flory

(campo medio) tern sido empregados na obten~ao dos expoentes cnticos
e tricnticos dos polimeros ramificados (Isaacson e Lubensky, 1981). A

introdu~ao de intera~ao atrativa (mon6mero-mon6mero) entre sitios
primeiros vizinhos pode conduzir a urn colapso do animal a baixas

temperaturas. Evidencias desta transi~ao foram fomecidas por muitas
tecnicas: matriz de transferencia em faixas bidimensionais (Derrida e

Herrmann, 1983), metodos de Monte Carlo (Dickman e Schieve, 1984;

Lam, 1987, 1988) e series (Gaunt e Flesia, 1990; Madras et al., 1990;

Gaunt, 1991; Flesia e Gaunt, 1992; Flesia et al. 1992, 1993). Dhar

(1987) provou a existencia da transi~ao de colapso num modelo
relacionado: 0 animal direcionado bidimensional.

Urn modelo altemativo no estudo da polimeriza~ao e 0

denominado rrwdelo de crescimento cinetico (Majid et aI., 1984;

Herrmann, 1984; Lyklema, 1986). Este e mais realista do que 0 SAWno

sentido de que a extremidade da cadeia e repelida pelos sitios ocupados
e, caso existam sitios adjacentes vazios, continua seu crescimento
necessariamente. Recentemente, L. S. Lucena, C. Tsallis e

colaboradores generalizaram 0 modelo de crescimento cinetico,



incorporando dois novos parametros: a probabilidade de ramifica(:ao b e

a concentrac;ao de impurezas c (Lucena et al., 1994). Este novo modelo
de crescimento de polimeros ramifieados exibe uma transic;ao finita-

infinita (no espac;o (b,c)) que se deve basieamente a competic;aoentre

ramifieac;6ese obstaculos.
No presente trabalho, nosso objetivo e estudar dois modelos de

polimeros ramificados: os animais na rede e 0 modelo de crescimento

cinetieo generalizado. Primeiramente, consideramos a transic;ao de

colapso em urn modelo de animais na rede com interac;6es atrativas
entre sitios primeiros vizinhos e, para estudar 0 comportamento

multicritieo do sistema, aplicamos urn metoda de analise de series, os

aproximantes diferenciais parciais (Fisher, 1977). Em seguida,

estudamos os aspectos topologieos e dinamieos do modelo de
crescimento cinetieo, analisando os efeitos de tamanho finito do sistema

atraves do emprego de uma tecniea de intersecc;ao de cumulantes
(Binder, 1981, 1987, 1990) para localizac;ao do ponto critieo e

estimativa dos expoentes critieos. Finalmente, inc1uimos, no sistema,

forc;as atrativas de curto alcance entre os monomeros e, atraves do

desenvolvimento de urn metoda de Monte Carlo, incorporamos urn novo

parametro: a temperatura reduzida T. Obtemos a linha de transic;ao
finita-infinita no plano (T,b).

Nos topieos abaixo, apresentamos 0 conteudo principal de cada

urn dos proximos capitulos desta Tese e de seus elementos de pos-texto
(anexo, referencias e apendiee).

Capitulo 2: consideramos 0 problema da analise assintotiea de

series de potencias (Guttmann, 1989); nosso principal objetivo e
estudar a teoria dos aproximantes diferenciais parciais, introduzidos por

Fisher (1977) em resposta a necessidade de urn metoda que permitisse

investigar urn comportamento multicritico complicado ao analisar series
de duas (ou rp.ais)variaveis.

Capitulo 3: apresentamos urn breve retrospecto do estudo dos

polimeros lineares, onde definimos 0 ponto de Flory () da transic;ao de



colapso de cadeias em soluc;;ao;abordamos 0 problema da transic;;aode
colapso em polimeros ramificados, definindo os modelos de animais na
rede, suas propriedades termodinamicas, geometricas e seus

parametros criticos; apresentamos tambem uma ampla visao dos

principais resultados dos modelos estudados na literatura.

Capitulo 4: empregamos a teoria dos aproximantes diferenciais

parciais no estudo do comportamento multicritico da expansao em serie

da compressibilidade isotermica Kr(x,y) (x e a fugacidade e y = el/
r) de

urn modelo de animais na rede quadrada (com interac;;oesatrativas
entre sitios primeiros vizinhos); 0 metodo, aplicado pela primeira vez

neste sistema, nos permite estimar 0 ponto tricritico e os expoentes da

transic;;aode colapso, obtendo ainda 0 padrao de fluxo das trajetorias

caracteristicas (Dnody e Neves, 1996a).

Capitulo 5: descrevemos 0 modelo de crescimento cinetico em
sua forma original (Majidet aI., 1984) e tambem na forma generalizada

por Lucena et al. (1994) para incorporar a possibilidade de ramificar;;oes

e a presenc;;ade impurezas; mostramos os principais resultados obtidos
por Lucena et al., dentre os quais a curva critica separando as fases

finita e infinita no espac;;o (b,c); apresentamos ainda como a

criticalidade auto-organizada do sistema pode ser atingida atraves de

uma regra dinamica global, proposta recentemente por Andrade et aI.

(1996).

Capitulo 6: estudamos novos aspectos do modelo de crescimento
cinetico generalizado, sua topologia e dinamica, e aplicamos uma teoria

fenomenologica de "finite size scaling" (metodo de intersecc;;ao

cumulantes - Binder, 1981, 1987, 1990) para obter as probabilidades
de ramificac;;aocriticas be e para estimar os expoentes criticos f3 e v;

descrevemos a rugosidade da superficie do polimero em termos dos

expoentes de Hurst (Nevese Dnody, 1995).

Capitulo 7: inc1uimos,no modelo de crescimento cinetico, forc;;as

atrativas de curto alcance entre os mon6meros e, atraves do emprego de



urn metodo de Monte Carlo, introduzimos a temperatura reduzida T no

sistema; no plano (T,b), obtemos 0 diagrama de fases que separa os

regimes de crescimento finito e infinito; verificamos que a transiyao de
rugosidade na superficie do aglomerado deve manifestar-se em todas as

temperaturas (Onodye Neves, 1996b).
Capitulo 8: apresentamos as conc1usoes e perspectivas;

primeiramente, propomos uma enumerayao de animais na rede

generalizada para 0 caso em que ha dois tipos de sitios ocupados, que
podera ser aplicada no estudo de heteropolimeros; com relayao ao

estudo da polimerizac;;aoramificada atraves do modelo de crescimento

cinetico, propomos 0 caIculo de funyoes termodinamicas do sistema
(calor especifico e compressibilidade isotermica) no "ensemble grand

canonico", com a introduyao do parametro fugacidade, ao lado da
temperatura.

Anexo: abordamos a teoria de "finite size scaling" e estudamos

urn metodo de intersecc;;aode cumulantes (Binder, 1981, 1987, 1990);
considerando que na criticalidade a funyao de distribuiyao do

parametro de ordem apresenta uma mudanya substancial, mostramos
como este metodo pode localizar 0 ponto critico de urn sistema e estimar
os expoentes criticos.

Referencias: san apresentadas em ordem alfabetica de autor, de
acordo com 0 sistema de chamada alfabetico.

Apendice: apresentamos a realizac;;aoexperimental da transiyao

de colapso em polimeros ramificados; descrevemos os resultados das
experiencias desenvolvidas com 0 gel poliacrilamida, onde ha algum

tempo atras uma transic;;aode colapso foi detectada pelo grupo liderado
por T. Tanaka, no M.LT..



2. ANALISE DE EXPANSOES EM SERIES DE
POTENCIAS

2.1 INTRODU~AO

Expans6es em series de potencias podem ser desenvolvidas em

muitos modelos de rede para varias dimens6es. Estas expans6es podem
ser utilizadas no calculo das propriedades do modelo, particularmente
na regiao critica.

Neste capitulo, consideramos 0 problema da analise assint6tica
de series de potencias (Guttmann, 1989), com especial interesse no
metodo dos aproximantes diferenciais parciais (Fisher, 1977).

Inicialmente, descrevemos brevemente dois metodos para analise
de series de uma unica variavel, 0 metodo da razao (Domb e Sykes,

1956) e os aproximantes de Pade (Pade, 1892). Em seguida,

apresentamos os aproximantes de Canterbury (Chisholm, 1973), que se
constituem numa generalizac;ao dos aproximantes de Pade, para

func;6es de duas variaveis. Finalmente, abordamos a teoria dos

aproximantes diferenciais parciais, introduzidos por Fisher em resposta

a necessidade de urn metodo que permitisse investigar urn
comportamento multicritico complicado ao analisar series de duas (ou
mais) variaveis.

Aplicamos 0 metodo dos aproximantes diferenciais parciais em
urn problema fisico real no capitulo 4. Em particular, estudamos a

;_i ~ ~. " • '. U i ~\:;A t;
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transic;;aode colapso em polimeros ramificados (Onody e Neves, 1996a)
e utilizamos a tecnica na an8.lise da expansao em serie da

compressibilidade isotermica do sistema, Kr (x,y), como func;;aodas

variaveis fugacidade x e peso de Boltzmann y.

2.2 ANALISE DE SERIES DE UMA VARIAVEL

Proximo ao ponto critico onde ocorre uma transic;;aode fase, 0

comportamento de uma func;;aotermodinamica do sistema, f(z), e

tipicamente expresso por

(z ~z;).

As constantes A, ZC e A saGchamadas, respectivamente, amplitude da

singularidade, ponto critico e expoente critico. A forma assintotica (2.1)

corresponde ao termo de ordem dominante e, em muitos casos, termos

de correc;;aotambem devem ser considerados (Guttmann, 1989).

Os parametros A, z c e A podem ser determinados atraves de

uma analise da expansao em serie de potencias de f(z). Considere que

a expansao de Taylor de f(z), em tomo de z = 0, seja conhecida ate

determinada ordem, isto e,
00

f(z) = L an zn ,
n=O

com an conhecido para n = 0,1,···,N .

Suponhamos que, na expansao (2.2), possamos definir 0 limite

Zo = limn-+oo lani-lln• Entao, a serie converge para Izl<zo e diverge para

Izl>zo. Correspondentemente, deve haver no minimo uma singularidade

(ponto nao analitico) sobre 0 circulo de convergencia Izl=zo.

o metodo da razao (Domb e Sykes, 1956, 1957) e geralmente
usado para determinar a singularidade que reside no eixo real e e



dominante. Suponha que a singularidade dominante de alguma fun~a.o

f(z) esteja sobre 0 eixo real positivo em z = Zo = Zc • A aplica~ao do

metodo consiste no ca.lculo das razoes de coeficientes sucessivos,

an 1( A-I (1) )rn =- =- 1+--+0 -z '
an-1 Zc n n

que variam linearmente com 1/ n conforme n ~ 00 (verGuttmann, 1989).

A intersec~ao em 1/n = 0 conduz ao valor de Zc , enquanto que a

inclina~ao permite estimar A.

Os aproximantes de Pade (Pade, 1892) foram introduzidos na
fisica por Baker e Gammel (1961) e primeiramente aplicados aos

fenomenos criticos por Baker (1961). Aocontrfuio do metodo da razao,

os aproximantes de Pade permitem estudar simultaneamente diversas

singularidades que residem em qualquer local do plano complexo z.

o aproximante de Pade [L,M] de uma fun~ao f(z), cuja expansao

em serie e dada por (2.2), e a razao de urn polinomio PL (z) de grau L

por urn polinomio QM(Z) de grau M,

Os coeficientes PO'PP""PL e qpqz, ... ,qM sao escolhidos tal que a

expansao de [L,M] concorde com a expansao de f(z) ate ordem L +M,

f(z) = [L,M] + O(ZL+M+l) •

Como mostrado por Baker (1965), os coeficientes assim escolhidos sao
unicos. 0 metodo direto e geralmente usado para gerar os aproximantes

de Pade. Os coeficientes de ZL+l ate ZL+M em (2.5) fomecem M equa~oes

lineares simultaneas para qpqz, ... ,qM . A substitui~ao da solu~ao deste



sistema nas L + 1 equac;6es lineares obtidas ao equaciouar o~

coeficientes de ZO ate ZL emj2.5) condy~tao, aQs coeficientes de &..
r-
ate PL . Na pratica, a soluc;aodas equac;6esmatriciais correspondentes

..... -
e feita no computador e envolveinversao de matrizes.

Se a expansao em serie de f(z) e conhecida ate ordem ZN , entao

os aproximantes [L,M] podem ser distribuidos numa tabela de Pade,

com L + M ~ N . Os aproximantes diagonais [n,n], ou qualquer sequencia

diagonal proxima [n+ j,n], convergemmais rapidamente.

Considere f(z) dada por (2.1) com A = A(z) analitica em z = Zc e

defina Ac = A(zc). Entao,

f(z) d< (1-J}+O(I- ~)]

D(z)=~lnf(z) ~( -A ) [l+0(z-zJ],
dz z-z c

tern somente urn polo simples em Zc (Baker, 1961). Uma vez que os

aproximantes de Pade podem representar polos simples exatamente, os
aproximantes da serie D(z) , conhecidos como aproximantes Dlog Pade,

devem convergir mais rapidamente do que os da serie f(z), os quais

podem apresentar urn ponto de ramificac;ao. Se urn aproximante tern

urn polo na vizinhanc;ade Zc' sua localizac;aofornecera uma estimativa

de Zc' enquanto 0 correspondente residuo sera uma estimativa de -A .

2.3 DESENVOLVIMENTO DE METODOS PARA ANALISE DE
SERIES DE DUAS VARIAVEIS

Chisholm e seus colaboradores generalizaram os aproximantes de

Pade, desenvolvendo aproximantes para a analise de series de duas ou

mais variaveis (Chisholm, 1973; Chisholm e McEwan, 1974; Chisholm e

Jones, 1975; Chisholm e Roberts, 1976). 0 desenvolvimento de tais

aproximantes tornou-os subsequentemente conhecidos como

aproximantes de Canterbury (ver sec;ao2.4). Contudo, deve-se observar

9



que, para que a aplicac;aodo metoda de Pade seja bem sucedida, e
sempre preferivelconsiderar a derivada logaritmica de modo a converter

a func;ao com uma singularidade algebrica simples em uma func;ao

racional.
o comportamento singular mais simples que se pode esperar em

uma func;aode duas variaveis e

onde A(y) varia suavemente. Neste caso, a derivada de Inf(x,y) em

relac;ao a x produz uma func;ao racional e, assim sendo, pode-se
esperar que tais aproximantes de Canterbury (sec;ao2.4) representem a

func;aorazoavelmente bem. Mesmo isto requer que a linha critica xc(y)

varie suavemente e seja nao singular. Entretanto, os casos

interessantes onde duas linhas criticas encontram-se num ponto
multicritico, ou onde a unica linha critica termina num ponto, originam

tipos de descontinuidades que os aproximantes de Canterbury nao

podem representar. Fisher (1977) entao desenvolveu 0 metodo dos
aproximantes diferenciais parciais (ver sec;ao2.5) para analisar func;oes

com este tipo de comportamento critico.
Func;oes de uma unica variavel apresentam comportamento

continuo e suave exceto no ponto singular, onde observa-se uma

singularidade de lei de potencia. Para func;oes de duas variaveis, 0

comportamento esperado e uma linha singular, ao inves de urn ponto,

tal que

f(x,y)r:::o A(x,y)[ x - xc(Y) rr +B(x,y)

onde A, B e Xc san func;oesanaliticas de seus argumentos. Este tipo de

comportamento pode ser analisado fIxando-se sucessivos valores de y e

aplicando-se qualquer urn dos metodos padroes para uma unica
variavel. Outro comportamento esperado, 0 mais tipico, corresponde a
situac;ao onde f(x,y) possui duas linhas singulares distintas,

provavelmente com expoentes criticos distintos, que se encontram num
ponto multisingular. Este comportamento, conforme veremos na sec;ao

2.5, sera analisado pelo metodo dos aproximantes diferenciais parciais.

10



Apresentamos, em seguida, a definic;;aodos aproximantes de

Canterbury e urn estudo dos aproximantes diferenciais parciais. Como

aproximantes de duas variaveis, ambos saD definidos a partir de uma

expansao em serle de dupla potencia
00

f(x,y)= L fm,n xm yn
m,n=O

onde urn determinado conjunto de coeficientes de ordem mais baixa e
conhecido. Nos fen6menos criticos, as variaveis x e y tipicamente

denotam temperatura e campo magnetico. Ageneralizac;;aopara mais de

duas varlaveis e conceitualmente 6bvia, mas algebricamente complexa.

o aproximante de Canterbury C(nl'nZ,ml'mz), definido a partir

da expansao (2.10), e dado por

onde os coeficientes aafJ e bra saDescolhidos de modo que 0 aproximante

reproduza os coeficientes originais da serle (2.10) ate a ordem mais alta
possivel. A determinac;;aodos coeficientes nao e unica sem restrlc;;ao

adicional. Quando nl = nz = n e ml = mz = m , 0 aproximante e

denominado diagonal e denotado por C(n,m). Se uma variavel for

igualada a zero, 0 aproximante deve reduzir ao correspondente

aproximante de Pade da serle reduzida.

Fisher (1977) introduziu 0 conceito dos aproximantes diferendais

parciais (PDAs)para estudar os fen6menos multicriticos. Urn exemplo
tipico de func;;aoque exibe singularidade de carater multicritico e a

expansao em serle da susceptibilidade em tomo do ponto bicritico que



descreve 0 "crossover" Ising-Heisenberg-XY,num ferromagneto c1assico

tridimensional. Fisher e Kerr (1977) testaram a tecnica numericamente

neste exemplo, analisando a susceptibilidade total de urn modelo de
Heisenberg anisotr6pico com acoplamentos entre primeiros vizinhos

J
11
= Jzz 20 e Jl- = J xx = J yy 20, como fun<;aodas variaveis x = J

11
/ kBT e

y = Jl- / kBT. A Figura 2.1 mostra 0 comportamento multicritico deste

modelo. Para ~I > Jl- , espera-se urn comportamento do tipo Ising, com

expoente r 1 = 1.24,ao longo da curva critica x~ (y). Para J
11
< Jl- , espera-

se urn comportamento do tipo XY, com r XY = 1.32, ao longo da curva

critica x;r (y) . Somente para J11= Jl- , sobre 0 ponto multisingular (xc,yJ

onde as duas curvas se encontram, ocorre urn comportamento do tipo
Heisenberg, com r H = 1.39.

Figura 2.1: 0 comportamento multicritico de urn modelo de
Heisenberg ferromagnetico anisotr6pico classico, com x=JII /kB T e
y=J.1/kBT. Ao longo da Iinha xci (y), espera-se comportamento do tipo
Ising, ao longo de xc

XY (y), espera-se comportamentodo tipo XV e no
ponto (xc,Yc) espera-secomportamentodo tipo Heisenberg.

Na vizinhan<;ade urn ponto multicritico (xc,Yc), espera-se (Fisher

e Nelson, 1974) urn comportamento de escala da forma

f(x,Y)R:(x - xJ-r z( Y - Yc ¢IJ + B(x,y) ,
(x-xJ



onde Z(z) e uma fun~ao de escala da variavel z = (y - yJI (x - xc)q),

B(x,y) e urn termo analitico ("background")ere ¢J sao expoentes. No

exemplo considerado, r=r H , enquanto que ¢J e urn expoente

"crossover"que nao se relaciona de modo simples com r H , r 1 ou r XY •

A forma de escala assintotica mais geral, apropriada ao caso em
que os eixos de escala nao sao paralelos aos eixos x e y, e dada por

onde x e y sao os novos eixos ou campos de escala lineares, definidos

pelas combina~6es lineares

x=Llx- Ay
ez

com Llx=x-xc e Ay=y-yc . As constantes e1 e ez:/:.O representam,

respectivamente, as inclina~6es dos eixos de escala x (y = 0) e y

(x = 0). as expoentes r e ¢J sao, respectivamente, 0 expoente de escala

e 0 expoente "crossover". Z(z) e a funr;ao de escala da variavel z = y I !x!q)

e B(x,y) e urn temw analitico.

Para exemplificar 0 significado dos eixos de escala, considere a

(
1 )-312 ( 1 )-IIZfunr;ao teste it = 1- x - IY 1-2x - "5Y , com duas linhas de

singularidades. Alemde ter sido usada por Roberts et al. (1975) em seu

estudo dos aproximantes de Canterbury, esta fun~ao foi representada
exatamente pelos aproximantes diferenciais parciais, no primeiro teste

detalhado do metodo dos PDAs, desenvolvido por Stilck e Salinas

(1981). Comopossivel op~ao, fazemos X=(1-X-~Y) e y=(1-2x-~y), de

modo que it = X-3IZ
y-lIZ, ou seja, h apresenta comportamento dado por

(2.13), com Z(z) = Z-lIZ e 2r - ¢J = 3. a ponto multicritico e obtido

igualando-se as equa~6es (2.14) a zero, 0 que neste caso fornece

(xc,yJ = (~,~). as eixos de escala x (y = 0) e y (x = 0) sao as retas de

inclina~6es e1 = -10 e ez = -2. A outra possivel op~ao consiste em



trocar X e y, 0 que conduz a eI = -2 e e2 = -10, com Z(z) = Z-312 e

2y - 3rjJ = 1. Em casos simples como este, os eixos de escala sao paralelos

aos "loci" de singularldades da func;;ao.Em casos mais gerais, um eixo

de escala e tangente a curva critica no ponto multicritico.

Os PDAs fomecem um meio de extrapolar a informac;;aocontida

nos coeficientes de uma dada serle de dupla potencia. Constituem-se
tambem na ferramenta aproprlada para 0 estudo de func;;6es que
apresentam muitas singularidades. Em particular, e possivel extrair

estimativas fidedignas dos pontos multisingulares e de seus expoentes

de escala (Stilck e Salinas, 1981; Chen et al., 1982; Fisher e Styer, 1982;
Styer e Fisher, 1983; Barma e Fisher, 1985; Randerla e Fisher, 1988;

Guttmann, 1989).

2.5.1 OEFIN/~AODOSPOAs

o aproximante diferencial parcial, de uma func;;ao f(x,y), e a

soluc;;aoF(x,y)=FK:MNU(X,y), da equac;;ao

of(x,y) of(x,y)
QM(X,y)--- + RN(x,y) - PL(x,y)F(x,y) + UJ(x,y), (2.15)

ox oy

QM(x,y)= L qm,m'xmym'
(m,nf)EM

, RN (x,y)= L rn,n'xnyn' ,
(n,n')EN

e UJ(x,y)= LUi,i,xiyi' ,
(j,j')EJ

contem somente potencias definidas pelos conjuntos de rotulos ("label

sets"): M:::> (m,m'), N :::> (n,n') , L:::> (1,1') e J:::> U,j'). OS coeficientes

lineares inerentes a imposic;;aode que a expansao em serle de F(x,y)

reproduza a sene conhecida



I(x,y)= 'Lh,i' Xi /'
(;,i')E1

ate determinada ordem. as coeficientes li,i' san conhecidos somente

para (i,i') pertencentes a urn conjunto de ratulos finito I , denominado

conjuDto de indices ("index set"). As equac;oes geratrizes para os

coeficientes polinomiais san obtidas substituindo-se F(x,y) por I(x,y)

em (2.15) e igualando-se os coeficientes de mesma potencia em ambos

os lados da equac;ao, para todas as ordens xk
yk' tais que (k,k')

pertenc;a a urn conjunto escolhido K, denominado conjunto de rotulos

das igualdades ("matching label set"). Assim, se as equac;oes forem

linearmente independentes, 0 numero de elementos de K deve ser igual
ao numero de elementos de J, L, MeN menos urn. Isto significa que

a cardinalidade de K esta especificada, mas nao seu formato.

A restric;aoapropriada de elementos dos conjuntos J, K, L, MeN

conduz a uma variedade de casos particulares do metodo dos PDAs,

inc1uindo os aproximantes de Canterbury (M = N = 0) e os PDAs

homogeneos, obtidos ao fazer J = 0 (caso em que B(x,y) deve ser

desprezivel). No caso de uma unica variavel x (no limite y ~ 0) e se

UJ = 0, a equac;aodiferencial parcial (2.15) reduz-se a

1 dF(x) PL (x)
=--

F(x) dx QM(X)

Esta e justamente a equac;aopara obtenc;aodo aproximante de Pade da
derivada logaritmica (DlogPade) de uma func;aode uma unica variavel
(sec;ao2.2.2).



o metodo mais apropriado para resolver a equac;;aodiferencial

parcial (2.15) e atraves de integrac;;aoao longo das curvas caracteristicas.

Seja T um parametro de fluxo e considere x = X(T,Z) e y = Y(T,Z) como

func;;oesde T e de um parametro continuo z, que sera definido de uma

forma mais precisa adiante. A trajetoria caracteristica rotulada por z

satisfaz as equac;;oes

oy
-=RN(x,y) ,
OT

onde subentende-se que as derivadas parciais com relac;;aoa T saD

tomadas com z fixo. A troca de T por -T em (2.19) conduz a mesma

caracteristica no plano (x,y), embora isto permita escolher T crescente

para um dado sentido de integrac;;aosobre a curva. Sobre a curva
caracteristica, a equac;;aodiferencial (2.15) pode ser escrita como

of- = PL (x,y)F(x,y)+UJ (x,y)
OT

Um ponto fixo das equac;;oesde fluxo (2.19) e denominado ponto

multisingular C= (xc ,yJ e determinado pelo zero comum de QM e RN :

A partir da linearizat;ao de (2.19) e (2.20), na vizinhanc;;ade

(xc ,yJ, pode-se demonstrar que 0 aproximante F(x,y) assume a forma

de escala de f(x,y) tal como em (2.13), obtendo-se assim as expressoes

para 0 calculo dos expoentes r e r/J • Para isto, e conveniente definir os

coeficientes



Po = PL (xc ,yJ
Q2 = OQM(X,y)

oy

~ = oRN(x,y)
oy

Uo = UJ(Xc ,yJ

QI = OQM(X,y)
OX

e entao escrever as expansoes de Taylor dos polin6mios UJ 'PL ,QM e RN

em torno do ponto multicritico,

UJ (x,y) = Uo + O(Ax,~y) ,

PL (x,y) = Po + O(Ax,~y) ,

QM(X,y) = QIAx+Q2~y+O(Ax2 ,Ax~y,~y2) ,

RN (x,y) = RIAx+R2~y+O(Ax2 ,Ax~y,~y2) ,

com Ax = x - Xc e ~y = y - y c .

As equac;;oesde fluxo (2.19), quando truncadas ate ordem linear,

podem ser reduzidas a forma diagonal se forem escritas em termos das

variaveis x e y . Ou seja,

onde AI e ...1,2 SaD autovalores, enquanto que x=Ax-(~y/e2) e

y =~y-el Ax SaDjustamente os campos de escala linea res (ver (2.14)).

Demonstramos, em seguida, a forma diagonal (2.24), calculando
os autovalores AI' ...1,2e as inc1inac;;oes el, e2 dos eixos de escala.

Inicialmente, invertendo as equac;;oes(2.14) obtemos

onde ~e = e2 - el "* O. Derivando, entao, as equac;;oes(2.14), parcialmente

com relaC;;aoa 'r e substituindo as equac;;oesde fluxo (2.19) com QM e

RN truncados ate ordem linear (equac;;oes(2.23)), escrevemos

A substituic;;aode (2.25) em (2.26) fornece
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Para que estas equaGoes sejam reduzidas a forma diagonal (2.24),

devemos impor que 0 coeficiente de Y em (2.27) e 0 de x em (2.28)

sejam nulos, obtendo dai equaGoes quadraticas para el OU ez:

as demais coeficientes devem ser identificados respectivamente com os

au tovalores A I e A z, cujas expressoes, simplificadas atraves da

utilizaGaode (2.29), saDdadas por:

A =Q _ RI
I I ez

indice i = 1 ou 2, possui duas soluGoes reais e+ e e-. As inc1inaGoesdos

eixos de escala el e ez podem entao ser estimadas atraves das soluGoes

e+ e e- da equaGao quadratica. Em principio, pode-se escolher a

inc1inaGaoel do eixo x igual a e + e a inc1inaGaoez do eixo y igual a e-

ou vice-versa. Valores reais de el e ez implicam em Al e Az tambem

reais.

onde xo, Yo e '0 saD constantes de integraGao e 0 simbolo ~ reconhece

que somente termos lineares foram mantidos em (2.23) ao escrever
(2.24). A eliminaGaode , fomece a trajetoria assintotica

y Yo
Ixl' ~ Ixol' == 1]

onde 0 expoente "crossover" e definido por

¢J=~
Al



A razao 17 das constantes de integrac;aopermite rotular uma trajetoria

assintoticamente proxima ao ponto multicritico C e, portanto, e uma

func;ao do panimetro z. Quando fjJ e positivo, todas as trajetorias

caracteristicas atingem C no limite T ~ -00 (para Ai > 0). Esta claro que,

para ~< fjJ < 2, as trajetorias assintoticas dadas pela equac;ao(2.32), com

excec;ao das trajetorias especiais correspondentes a x = 0 e y = 0,

aproximam-se dos eixos de escala mais lentamente do que

quadraticamente. Deveras, numa taxa determinada somente por fjJ •

Neste caso, z pode ser definidocomo

1. Y(T,Z)
Z= Iffi---

H-OO Ix( T,z)I'

onde os limites saD tornados ao longo das trajetorias assintoticas. A
trajetoria especial rotulada por z = 0 corresponde assintoticamente ao
eixo y = 0 e e denominada trajetoria principal II.

Quando fjJ> 0 000 se encontrar no intervalo [~,2], os termos

quadraticos que foram desprezados em (2.24) saD dominantes e a
aproximac;ao linear aqui utilizada nao e valida (Randeria e Fisher,

1988). No caso em que fjJ < 0, somente duas trajetorias atingem C,

enquanto todas as demais afastam-se da vizinhanc;a de C conforme

T ~ -00. Estes dois casos requerem a analise de campos de escala nao
lineares.

o ponto multicritico C pode ser classificado de acordo com 0

comportamento das trajetorias de fluxo em sua vizinhanc;a imediata.
Quando fjJ > 0, as trajetorias convergempara C, que e denominado ponto

estavel (se Al < 0 e ,.1,2 < 0) ou ponto instdvel (se Al > 0 e ,.1,2 > 0).

QuandofjJ< 0, C e denominado ponto de sela ("saddlepoint"). Se Al e ,.1,2

forem complexos, C e denominado ponto espiral.

Observemos que definir urn ponto multisingular como sendo

estavel ou instavel e apenas uma questao do sinal de T na equac;ao
(2.24).



Por outro lado, 0 ponto de sela corresponde a um expoente crossover ¢J

negativo, que governa somente as correc;;6esde escala (Barma e Fisher,

1985).0 ponto espiral corresponde a uma singularidade nao fisica.

Em vista de tais circunstancias, aceitaremos a restric;;ao~< ¢J < 2.

uma trajetoria caracteristica reduz-se a
of
-=PoF+Uo ,or

cuja soluc;;aogeral e dada por

F = F'o(z)ePor
- Uol Po , (2.36)

onde Fo(z) e uma constante de integrac;;ao. De (2.31) obtemos

Por=--
Al

Bo = -UoIPo (2.39)

(2.40)

e notando-se que no limite assintotico z = y Ilx,!,}, demonstramos

finalmente que 0 aproximante assume a forma de escala

F(x,y) = \xr Z(I~I)+ Bo

Afunc;;aode escala Z(z) depende essencialmente das condi¢es de

contomo impostas na equac;;aodiferencial parcial (2.15), uma vez que

estas encontram-se contidas em Fo(z). 0 calculo de Z(z) para um dado

aproximante F(x,y) envolveum desenvolvimento alem da teoria linear.

A integrac;;ao da equac;;ao diferencial parcial (2.15) requer a

escolha de condic;oes de contomo apropriadas. 0 metodo das



caracteristicas e recomendado para esta integrac;;ao,sendo abordado em

qualquer texto de analise numerica (como,por exemplo, Ortega e Poole,

1981).

Por este metodo, determina-se inicialmente as curvas ou
trajetorias caracteristicas x = x(r,z) e y = y(r,z), atraves da integrac;;ao

numerica das equac;;6esdiferenciais (2.19). Para urn dado ponto inicial,

a integrac;;aoconduz a uma determinada curva caracteristica (rotulada

por z). Entao, integra-se (2.20) ao longo de cada curva caracteristica

para obter 0 aproximante e em seguida estimar a func;;aode escala.

As condic;;6esde contomo saD impostas ao longo do "locus" p,

definido como sendo a trajet6ria no plano xy onde F(x,y) e conhecido.

Expressemos 0 "locus" p em termos das coordenadas (r,z) atraves de

r = rp(z), onde rp(z) e 0 valor de r no qual a curva caracteristica

especificada por z intercepta p. Entao, Fp(z) == F( x( rp(z),z),y( r /z),z) ) e

o valor conhecido do aproximante sobre 0 ponto de intersecc;;aode p

com a curva caracteristica de r6tulo z.

No caso de aproximantes homogeneos (UJ(x,y)=O), a soluc;;aode

(2.20) pode ser escrita como

F(x,y)=Fp(z) exp[f'T: P(x"Y')dT'],
'T:p(Z)

onde a integrac;;aoe realizada ao longo da trajet6ria caracteristica

{x' = x( r',z),y' = y( r' ,z)} .

A Figura 2.2 ilustra 0 padrao de fluxo de trajet6rias
caracteristicas emanando do ponto multicritico C == (xc,yJ numa

situac;;aoem que f/J > o. Tais curvas interceptam 0 "locus" p , onde as

condic;;6es de contomo saD conhecidas. A trajetoria principal n,
especificada por z = 0, e tangente ao eixo de escala y = o. Uma curva

caracteristica de especial interesse corresponde ao "locus" singular

xa(y) onde F(x,y) e nao analitica. Em muitas aplicac;;6espraticas,



haveni pelo menos urn "locus" singular. Por exemplo, se x e y denotam

respectivamente a temperatura inversa 1fT e a pressao P de urn fluido

simples, entao C poderia representar 0 ponto critico (T;;,pJ da

coexistencia liquido-gas: 0 "locus" singular corresponderia entao a

fronteira de fases p = Pa(T) onde gas e liquido coexistem para T < Tc (ou

...-------- ..•..•...............~':

.i...
-~.. "

Figura 2.2: Padrao de f1uxo das curvas caracteristicas (linhas
tracejadas) emanando de um ponto multisingular C com expoente
"crossover" ¢po. As Iinhas continuas vermelhas representam a
trajet6ria principal IIe 0 "locus" singular x,,(y). A curva em verde p eo
"locus" onde as condiyi)es de contorno 580 impostas. Os segmentos de
reta em azul representam os eixos de escala.

Na aplica~ao do metodo dos PDAs, e necessario escolher as

potencias nao nulas dos conjuntos de rotulos polinomiais M,N,L,J e do

conjunto de rotulos das igualdades K. Criterios importantes para a

escolha de tais conjuntos estao contidos em teoremas concernentes as
propriedades de jidedignidade ("faithfulness")e de invariancia dos PDAs
(verFisher e Styer, 1982; Styer e Fisher, 1983).



Urn aproximante F(x,y) e fidedigno se cada coeficiente F;,i' de

sua expansao em serie F(x,y) = Li,i' F;,i'Xi /' for igual a cada coeficiente

h,i' da serie conhecida f(x,y) (expressao (2.17)), para todo h,i' utilizado

no calculo de F(x,y). Fidedignidade e c1aramente uma propriedade

desejavel para urn aproximante. Atraves da imposi9ao de condi90es de
contorno apropriadas e da escolha de urn conjunto K de formato
apropriado, e possivel assegurar esta propriedade. Devido a
caracteristica pela qual a fidedignidade depende das condi90es de
contorno utilizadas, a escolha dos conjuntos de r6tulos torna-se urn
exerciciosutil.

Uma outra propriedade importante e a invariincia de

aproximantes sob transforma90es de variaveis. Considere que a fun9ao
f(x,y) seja submetida a mudan9a de variaveis inversiva, x = X(x,y),

y = Y(x,y), ou x ~ X = X(x,y), y ~ y = Y(x,y), tornando-se uma nova

fun9ao J(x,y) == f(X(x,y),Y(x,y» = f(x,y). Entao, tanto podemos calcular

o aproximante F(x,y) da fun9ao f(x,y), quanto 0 aproximante F(x,y)

de J(x,y). Em principio, F(x,y) 000 e necessariamente igual a F(x,y).

Contudo, e verdade que podemos considerar a igualdade numerica de

F(x,y) e F(x,y) como uma propriedade de urn aproximante superior

(Baker, 1961). Tal aproximante e invariante sob a transforma9ao

especificada por X(x,y) e Y(x,y) e portanto nao pode ser me1horado

atraves de uma transforma9ao da serie antes da aproxima9ao. Da

mesma maneira, todos os pontos (x,y) equivalentes sob a

transforma9ao, que podem formar urn grande conjunto, saGtratados de
urn modo equivalente no processo da aproxima9ao; logo, a natureza de

urn aproximante invariante e suas propriedades de convergencia saG

limitadas pela estrutura intrinseca de singularidade da fun9ao e 000

por urn "acidente" na escolha da forma particular das variaveis usadas

na expansao em serie da fun9ao (Baker, 1975). A superioridade de
aproximantes invariantes de uma variavel, especificamente os



aproximantes de Pade diagonais e quase diagonais, e amplamente

confirmada por experiencia numerica pratica (Hunter e Baker, 1973).
Uma experiencia mais limitada e nao menos impressiva, com os

aproximantes diferenciais parciais (Chen et al., 1982), tambem confirma

a superioridade pratica dos aproximantes invariantes. Ha duas classes

de transforma~6es lineares homogeneas que admitem PDAsinvariantes,

as rota~es generalizadas, x~x=allx+a12Y e y~y=a2lx+a22Y (com

alla22 - a12a2l =t- 0), e as transformar;oes de Euler x ~ x = Ax/ (1+Bx) e

y ~ y = A'y/(l +B'y) (com A,A' =t- 0).

A invariincia de Euler, propriedade importante pela qual 0

aproximante e invariante sob transforma~6es de Euler, depende da

escolha apropriada dos conjuntos de r6tulos M,N,L,J e K, estando

sujeita a certas restri~6es complicadas entre os mesmos (Styer e Fisher,
1983). Em nosso estudo, consideraremos aproximantes em

conformidade ou quase em conformidade com as exigencias para

invariancia de Euler, os quais fornecem estimativas mais estaveis e

confiaveispara as propriedades da fun~aoem questao.

Ao aplicarmos a tecnica dos PDAs no estudo da transi~ao de

colapso em polimeros (capitulo 4), escolhemos os formatos dos

conjuntos M,N,L,J e K baseados em criterios de fidedignidade e

invariancia de Euler especificos para a serie analisada (Fisher e Styer,

1982; Styer e Fisher, 1983). Nosso estudo, tal como nos calculos

praticos desenvolvidospor Fisher (1977), Fisher e Kerr (1977)e Chen et

al. (1982), tende a confirmar a expectativa de que aproximantes
Eulerianos ou quase Eulerianos fomecem estimativas mais estaveis e
confiaveis.



3. TRANSI~AO DE COlAPSO EM POLIMEROS
RAMIFICADOS

3.1 INTRODU~AO

Polimeros sao macromoleculas, com peso molecular da ordem de

103 a 106, provenientes de encadeamento de moleculas pequenas. A
substancia simples que da origem ao polimero e chamada monomero. 0

processo de crescimento (polimerizac;ao)pode dar origem a cadeias

lineares, ramificadas ou ainda reticuladas. Por exemplo, a polimerizac;ao

do monomero de etileno (H2C=CH2) forma 0 plastico polietileno,

constituido de cadeias lineares.

Os polimeros lineares consistem de seqiiencias muito longas de

unidades de monomeros (ver Figuras 3.1(a) e 3.1(b)). Unidades

polifuncionais, tais como a indicada na Figura 3.1(c), conduzem a
formac;ao de polimeros ramificados, como 0 representado na

Figura 3.1(d).

Os polimeros lineares tern sido estudados por muito tempo tanto
teoricamente (Flory, 1969; de Gennes, 1975, 1978, 1979; Moore, 1977;

Duplantier, 1982; Baumgartner, 1982) quanto experimentalmente

(Nierlichet al., 1978; Nishio et al., 1979).Uma cadeia de polimero linear



(a) ·A

(b) • • • •
(c)

(d)
B

A -

Figura 3.1: (a) Representayao de urn mon6mero A; (b) Polimero linear
hipotetico contendo 4 mon6meros; (c) Unidade polifuncional (com funcionalidade
f=4); (d) Exemplo de unidades polifuncionais formando urn polimero ramificado;
neste caso, temos uma estrutura com mais de urn tipo de mon6mero (A, em
vermelho, e B, em verde) denominada heteropolfmero; observe que a estrutura e
ramificada e apresenta dois ciclos fechados ("loops").

em soluc;.:aodiluida num born solvente pode ser representada por uma
caminhada aleat6ria auto-exclusiva numa rede regular. Conforme sera

visto na sec;.:aoseguinte, neste regime as interac;.:oessaDdevidas ao efeito
do volume excluido. Com a diminuic;.:aoda temperatura ou da qualidade

do solvente, as forc;.:asatrativas, induzidas por interac;.:oescom 0

solvente, tomam-se importantes e 0 polimero pode colapsar no ponto
tricritico de Flory ().

Polimeros ramificados em soluc;.:aodiluida num born solvente
podem ser modelados por animais na rede. Por definic;.:ao,estes animais

saD aglomerados ("clusters") conectados de sitios vizinhos ocupados,

incluindo ramos ou "loops". A introduc;.:aode interac;.:aoatrativa
monomero-monomero entre sitios primeiros vizinhos pode conduzir a

urn colapso do animal a baixas temperaturas. Os polimeros ramificados



tern sua realizac;aoexperimental na forma de geis, onde ha algum tempo

atras urn colapso foi verificado experimentalmente (Tanaka, 1981).

Recentemente, urn mecanismo de colapso combinado com expansao (0

volume muda por urn fator 103) foi encontrado no gel acrilamida, numa
mistura agua-acetona (Ikehara e Nishi, 1993). Evidencias te6ricas desta
transic;ao foram fornecidas por muitas tecnicas: matriz de transferencia

em faixas bidimensionais (Derrida e Herrmann, 1983), metodos de

Monte Carlo (Dickman e Schieve, 1984; Lam, 1987, 1988) e series

(Gaunt e Flesia, 1990; Madras et ai., 1990; Gaunt, 1991; Flesia e

Gaunt, 1992; Flesia et ai. 1992, 1993). Dhar (1987) provou a existencia
da transic;ao de colapso num modelo relacionado: 0 animal direcionado

bidimensional.

Argumentos como os de Flory (campo medio) tern sido aplicados
para obter os expoentes criticos e tricriticos dos polimeros ramificados

(Isaacson e Lubensky, 1981). Entretanto, a dimensao critica superior

(del e a dimensao tricritica superior (dt) sao: de = 8 e dt = 6 para

polimeros ramificados (Lubensky e Isaacson, 1979); enquanto que

de = 4 e dt = 3 para polimeros lineares. Conseqiientemente, em

dimensoes fisicas, e muito provavel que os expoentes de Flory para

polimeros ramificados nao sejam tao bons quanto os obtidos para

polimeros lineares.

Alemde ser bons modelos para polimeros ramificados, os animais
na rede tambem aparecem em outras situac;oes fisicas como DLAem

equilibrio (Wessel e Ball, 1992) e no estudo de vesiculas (Fisher et al.,

1991). 0 colapso de animais na rede pode ser conduzido por diferentes
agentes: 0 numero de pares interagentes de sitios primeiros vizinhos no
animal, 0 numero de cic10sou 0 numero de contatos (sitios primeiros

vizinhos nao diretamente conectados por uma ligac;ao). Os dois

primeiros sao equivalentes (Gaunt e Flesia, 1990) e ha recentes
alegac;oes sobre a determinac;ao exata dos expoentes criticos

(Vanderzande, 1993). Acredita-se que os modelos de contatos nao



pertenc;am a mesma classe de universalidade que os modelos de pares

ou ciclos (Gaunt, 1991).

No presente capitulo, apresentamos urn breve retrospecto do

estudo dos polimeros lineares, onde definimos 0 ponto de Flory () da

transic;ao de colapso de cadeias em soluc;ao.Em seguida, abordamos 0

problema da transic;ao de colapso em polimeros ramificados: sua
realizac;aoexperimental (Apendice)e os modelos teoricos de animais na

rede. Definimos os modelos de animais para a transic;ao de colapso,
suas propriedades termodinfunicas, geometricas e seus parfunetros

criticos. Finalmente, apresentamos uma ampla visao dos principais

resultados dos modelos estudados na literatura.

No capitulo seguinte, consideramos urn modelo de animais na

rede e utilizamos os aproximantes diferenciais parciais para estudar 0

comportamento multicritico da compressibilidade isotermica do

sistema, na transic;aode colapso (Gnodye Neves, 1996a).

3.2 pOLIMEROS LINEARES

A estatistica de polimeros lineares em soluc;aotern sido objeto de

estudo ha aproximadamente meio seculo. Urn retrospecto de grande

parte deste estudo encontra-se disponivel na literatura (Flory, 1969; de
Gennes, 1979). Urn problema que tern atraido grande atenc;ao dos
pesquisadores e a traDsi~i.ode colapso de uma cadeia em soluc;ao:

com a diminuic;ao da temperatura (ou da qualidade do solvente), 0

polimero pode colapsar no ponto de Flory (). Este fenomeno tern sido

estudado tanto teoricamente quanta experimentalmente, possivelmente
devidoa sua conexao com "folding"de proteinas.

Descrevemos as caminhadas aleatorias como modelos de cadeias
polimericas lineares. Em seguida, apresentamos alguns resultados

importantes da teoria de campo medio devida a Flory e Huggins, os

quais conduzem a definic;aoda temperatura tricritica (J onde ocorre a



transi<;aode colapso. Durante muito tempo, a teoria Flory e Huggins foi

o unico metoda de interpola<;aopara explicar 0 que acontece entre as

fases colapsada e estendida das cadeias polimericas em solu<;ao.

Uma das idealiza<;oesmais simples de uma cadeia de polimero
flexivel consiste em substitui-Ia por uma caminhada aleatoria

("random walk") numa rede peri6dica. Tal caminhada inicia-se na

origem e, ap6s uma sucessao de N passos, termina num ponto f da
rede. Cada passo e dado, com igual probabilidade, em dire<;ao a
qualquer urn dos sitios primeiros vizinhos 1. A distancia quadratica

media < f2 >, entre as extremidades da cadeia, e linear em N ,

onde a e 0 comprimento de cada passo. Qualitativamente,
caracterizamos uma cadeia ideal como sendo aquela que possui 0

tamanho Ro - Nl/
2 de uma caminhada aleat6ria simples.

Experimentos com espalhamento de luz mostram que 0 tamanho

R de uma cadeia real em solu<;ao diluida varia conforme R - NO
.
6
•

Existem estudos numericos muito precisos para as cadeias reais, onde
cada cadeia e ainda representada por uma caminhada aleat6ria, mas

com a diferen<;ade que agora a caminhada 000 pode se interceptar.
Esta e a denominada caminhada aleatoria auto-exc1usiva ("self-

avoiding random walk").A cada passo da caminhada auto-exc1usiva, a

cadeia move-se de urn ponto da rede em dire<;aoa qualquer urn dos
sitios primeiros vizinhos, interrompendo 0 crescimento se 0 sitio

escolhidoja tiver sido visitado. Neste caso, a distancia quadratica media



entre as extremidades da cadeia e denotada por R: =< f2 > e obedece a
lei de escala

onde v e urn expoente universal: v~3/5 em d = 3 dimensoes; v~3/4

em d = 2 dimensoes; e v = 1 em uma dimensao.

As cadeias reais em solw;ao diluida em born solvente tern as
mesmas caracteristicas universais que as caminhadas aleatorias numa

rede. Assim, cadeias polimericas diluidas em born solvente encontram-

se expandidas: seu tamanho RF (RF ~ aN3
/
5 em d = 3) e maior do que 0

de uma cadeia ideal (Ro = aNl/2
). Em soluc;;aoconcentrada, a densidade

de cadeias e alta e a conc1usao correta (primeiramente compreendida

por Flory) e a de que tais cadeias comportam-se como as ideais.

Experimentos em soluc;;oesconcentradas mostram que: em d = 3, as

cadeias estao entrelac;;adas e apresentam urn raio Ro; em d = 2, as

cadeias (sobre camadas adsorvidas) estao fortemente segregadas, com

urn tamanho ainda companivel a Ro'

Na teoria de Flory-Huggins (campo medio), e conveniente
representar as cadeias polimericas na rede por caminhadas aleat6rias

auto-exclusivas. 0 numero medio de passos em cada caminhada e

denotado por N. Os sitios assim visitados sao ocupados por

monomeros, enquanto os demais saDpreenchidos, cada qual, por uma

molecula de solvente. A frac;;aode sitios ocupados por monomeros e
denotada por <1>.Interac;;oesentre a cadeia e 0 solvente sao sempre

caracterizadas pelo parfunetro de Flory X (1), que e uma func;;ao

decrescente da temperatura T. 0 comportamento de urn born (mau)

solvente ocorre quando os contatos entre monomero e solvente saDmais

(menos) favorecidosdo que os contatos monomero-monomero.



contem duas componentes: urn termo de entropia que descreve quantos

arranjos de cadeias podem existir na rede para urn dado <1>e urn termo

descrevendo as interac;;oesentre moleculas interagentes. A expansao de

F para baixas concentrac;;oes<1>,por sitio, e escrita como

F[ <1> v 2 1 3- = -In<1> + - <1> + -<1> + ...
T silio N 2a3 6

onde a3 e 0 volume de uma celula unitaria e v=a3 [1- 2X (T)] e

denominado parfunetro de volume exc1uido. 0 primeiro termo do lado

direito da expressao e proveniente da entropia da mistura. 0 segundo

termo, proporcional a <1>2, e interpretado como 0 que define a interac;;ao

efetiva entre pares de monomeros diluidos. Seu coeficiente 1-2X (T)

contem duas contribuic;;oes:uma parte [-2X (T)) que esta relacionada as

interac;;oesentre sitios adjacentes e uma outra parte (1) que expressa a

existencia de repulsoes estericas entre os monomeros a pequenas
distancias (0 que e representado pela proibic;;aode que dois monomeros

estejam sobre 0 mesmo sitio da rede).

A temperatura particular T = B (temperatura de Flory), na qual

X(T) = 1/2, corresponde a urn parfunetro de volume exc1uido v = 0, 0

que significa urn exato cancelamento entre a repulsao esterica e a
atrac;;ao (van der Waals) entre os monomeros. Portanto, em T = B as

cadeias diluidas saD aproximadamente ideais. A temperatura T> B, 0

parfunetro x(T) corresponde ao regime de bom solvente: X(T) < 1/2.

Neste regime, v> 0 e 0 efeito de volume exc1uidoreflete-se pelo dominio

das repulsoes estericas: as cadeias tendem a se expandir. A T < B ocorre

o regime de mau solvente (X(T» 1/2): as cadeias separadas tendem a

se tornar mais compactas do que as ideais devido a sua propensao a
segregac;;ao.Esta estrutura colapsada ocorre somente em sistemas
diluidos.



3.3 POLIMEROS RAMIFICADOS

3.3.1 REAUZAt;iO EXPERIMENTAL

Experimentalmente, os polimeros ramificados SaDrealizados em

geis. Ha algum tempo atras uma transi<;;aode colapso foi verificada no

gel poliacrilamida, pelo grupo liderado por T. Tanaka, no M.LT.. No
Apendice, descrevemos os resultados das experiencias desenvolvidas
com este gel.

Aglomerados conectados de sitios ocupados em uma rede

constituem urn born modelo para polimeros ramificados em solu<;;ao

diluida em born solvente. Estes aglomerados SaDsubgrafos conectados
de uma rede e SaDdenominados animais na rede ("lattice animals"). as

animais incorporam 0 efeito do volume exc1uidoque e importante em

solventes diluidos. Descrevem 0 limite de altas temperaturas dos
polimeros ramificados, quando os efeitos de volume exc1uidodominam

sobre a afinidade entre monomeros. A introdu<;;ao de intera<;;6es
atrativas monomero-monomero entre sitios primeiros vizinhos conduz a

urn colapso do animal na rede a baixas temperaturas.

Cada animal pode ser c1assificadode acordo com 0 seu: numero

de sitios ocupados (N); numero de liga<;;oes(B); numero de pares de
sitios primeiros vizinhos (P); numero de contatos (A), onde urn contato

e definido como urn par de sitios primeiros vizinhos 000 conectados por

uma liga<;;ao;numero de cic10sou "loops" (C). Por exemplo, a Figura 3.2

ilustra urn animal na rede quadrada com N = 9, B = 10, P = 11, A = 1 e
C=2.
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Figura 3.2: Urn animal sabre a rede quadrada
com N=9, 8=10, P=11, A=1 e C=2.

(3.4)

(3.5)

Esta ultima e conhecida como rela{:aode Euler. Podemos demonstra-Ia

a partir da constru{:ao de urn animal na rede. Inicialmente, ocupamos

urn sitio da rede (N = 1,B = 0 ,C= 0). Adicionamos uma liga{:ao

conectando este sitio a urn sitio primeiro vizinho, que e entao ocupado

(N = 2, B = 1,C = 0). 0 crescimento continua de tal modo que, a cada

etapa, adicionamos ao animal uma nova liga{:aocom a condi{:aode que

esta ocupe: (a) urn segmento entre urn sitio ocupado e urn vazio ou; (b)

urn segmento entre dois sitios ocupados (contato). Nocaso (a), 0 referido
sitio vazio e entao ocupado e os numeros NeB san acrescidos, cada

qual, de uma unidade, enquanto C permanece constante. Nocaso (b), 0
contato desaparece, urn novo ciclo no animal e completado e os

numeros C e B san acrescidos, cada qual, de uma unidade, enquanto
N permanece constante. Assim, se J1.Q simbolizar a varia{:ao de uma

certa quantidade Q (que classifica 0 animal), entre duas etapas

quaisquer do crescimento, concluimos que: M = J1.C+ M = J1.(C + N) . Isto

implica que B = C+ N +1(", onde I(" e uma constante. Substituindo-se,

por exemplo, N = 1, B = 0 ,C = 0 (que corresponde a urn animal com urn

unico sitio ocupado), obtemos I(" = -1.



Ha dois tipos basicos de animais definidos em termos da ausenda
ou presenc;a de contatos: 0 animal-sitio ("site animal") ou animal

fortemente embebido na rede e aquele que nao possui contatos (it = 0) e

portanto corresponde a urn grafo conectado da rede onde entre dois
vertices adjacentes existe necessariamente uma ligac;ao; 0 animal-

ligaqao ("bond animal") ou animal fracamente embebido e aquele que

pode ou 000 possuir contatos e portanto corresponde a urn subgrafo

conectado onde entre dois vertices adjacentes pode ou 000 existir uma

ligac;ao.

As irvores na rede ("lattice trees") sao definidas como sendo
animais que 000 possuem delos (C= 0). Uma irvore-sitio ("site tree") e

urn animal-sitio sem delos e uma irvore-ligaqao ("bond tree") e urn

animal-ligac;aosem delos.

A introduc;ao de pesos de Boltzmann nos animais na rede condu~

a quatro modelos basicos, que correspondem aos pesos efJP, efIB, efK: e

ePA. , onde p = 1/kB 1;;. , TK e a temperatura absoluta e kB e a constante

de Boltzmann. Nestes modelos de rede reladonados, 0 colapso do

animal e conduzido essendalmente por algum tipo de fugaddade (ePP)

de primeiros vizinhos ou de delos. A func;aode partic;aode urn modelo e
calculada sobre configurac;oes de animais com tamanho fixo e 0

tamanho de urn animal pode ser medido pelo seu conteudo de sitios (N)

ou pelo seu conteudo de ligac;oes(B). Este fato e a considerac;ao de que
urn animal pode ainda ser fracamente ou fortemente embebido geram

quatro possiveis subdivisoes para cada urn dos quatro modelos basicos.

Resultam, portanto, dezesseis modelos. Seguindo a notac;ao de Gaunt e

Flesia (1990), estes modelos sao identificados por letras minusculas

quando os animais sao fracamente embebidos (modelo-p, -b, -c, -A) ou

por letras maiusculas quando os animais sao fortemente embebidos

(modelo-P, -B, -C, -A).Uma letra precedida do simbolo ' simboliza urn

modelo cujo tamanho do animal e medido pelo conteudo de ligac;oes,

caso contrario, 0 tamanho do animal e medido pelo conteudo de sitios.

Por exemplo, 0 modelo-A.'corresponde a animais com fugacidade de
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contatos, fracamente embebidos e com tamanhos iguais ao mlmero de

liga~6es.

Urn outro modelo possivel e 0 de arvores na rede (modelo-t), no

qual nao existe distin~ao entre medir 0 tamanho atraves de N ou B,

pois neste caso C= 0 e a rela~ao de Euler e trivial: B = N - 1.

3.3.3 PROPR/EOAOES TERIIIOO/NAIII/CAS, 6EOIIIETR/CAS E
PARAIIIETROS CRiT/COS DE 11111AN/IIIAL NA REOE

Consideremos 0 modelo-P de animais na rede e expressemos suas

fun~6es termodinamicas com 0 formalismo da mecanica estatistica. 0

procedimeno e anaIogo para os demais modelos.

ZN (T;P) = 2.A(N,P) eP
/
T

P

onde A(N,P) e 0 mlmero de animais com N sitios e P pares de sitios

primeiros vizinhos e T = kBTK /1& I e a temperatura reduzida (& < 0 e 0

potencial atrativo entre primeiros vizinhos que sera expresso em

unidades de energia tais que 1& 1= 1). Temperaturas negativas saD

interpretadas como correspondentes ao setor de intera~6es repulsivas.
A soma em (3.6) e realizada sobre todos os possiveis numeros de pares

para urn animal de tamanho N.

A funqao geratriz (fun~ao de "grand-parti~ao") pode entao ser
construida como

00

G(x,T) = 1+ 2. ZN(T;P) xN
N=\

onde x = efJl' e a fugacidade (x < 1), com J.1 simbolizando 0 potencial

quimico.

A energia livre por unidade de sitio para urn animal de tamanho
N fIxoe defInida como



T
f =--lnZ

N N N

Rigorosamente, 0 calor espedfico verdadeiro deveria ser calculado

tomando-se primeiramente 0 limite N ~ 00 em (3.8) para obter a energia

livre f e somente entao diferenciando f. Contudo, e presumivelmente

verdade que 0 resultado assim obtido e 0 mesmo que 0 proposto em

(3.9)ou (3.10) (Gaunt e Flesia, 1990).

No "ensemble grand-canonico", a densidade p (x, 1) e

proporcional ao numero medio de sitios dos animais e pode ser obtida
derivando-se a funC;;aogeratriz:

p (x,1) oc (N) = x oG(x,1)
G(x,1) ox

A compressibilidade isotermica KT(x,1) do sistema pode ser

identificada com as flutuac;;oesna densidade (ver, por exemplo, Stanley,

1971):

Apropriedade geometrica mais importante de urn animal e 0 valor

medio < R >, onde Rea medida de algum comprimento caracteristico

(por exemplo, raio de giraC;;aodo animal, distancia entre as

extremidades). Para N ~ 00, numa determinada temperatura, 0

comportamento esperado deste comprimento medio e



Portanto, a massa N do animal obedece a equa<;ao N OC(R)DF
, onde

DF = Vv e a sua dimensao fractal. Tal como ocorre com as cadeias

lineares, espera-se tambem uma transi<;aode colapso para os animais
na rede. No limite termodinamico e a temperatura de transi9uo To, a

estrutura dos animais muda de compacta para ramificada eo expoente
v deve tambem mudar. Acimade To, 0 expoente v deve ser igual ao dos

animais na rede usuais (v ~ 0.64em d = 2 dimensoes). Abaixo de To, 0

animal esta colapsado e v = 1/d = 1/2. Exatamente em To, 0 expoente v

Derrida e Herrmann (1983) apresentaram evidencias para 0

comportamento singular do calor especifico c de urn animal no limite
termodinamico,

As correla<;oes das flutua<;oes termicas pr6ximas ao ponto de

colapso SaDrepresentadas por urn comprimento de correla9uo tennico ; T

que diverge como

Para N finito, 0 grafico do calor especifico cN como fun<;aoda

temperatura T apresenta urn maximo na temperatura Tm(N) que, de

acordo com a teoria de "finite-size scaling", tern urn comportamento de

escala dado por



e 0 expoente "crossover" (Derrida e Herrmann, 1983; Dickman e

Schieve, 1984; Lam, 1987).

a expoente do calor especifico a pode ser relacionado ao

expoente "crossover",partindo-se do fato de que, proxima ao ponto de
colapso, a energia livre i no limite N ~ 00 diverge como (Derrida e

Herrmann, 1983):

Das equa~6es (3.9)e (3.14)conclui-se que f -IT - ~12-a. Portanto, temos

onde lembramos que DF = VV1 no ponto de colapso. Utilizando (3.17)

segue a relac;ao de escala:

1
2-a = -

¢J

3.3.4 PRINCIPAlS RESlJlTAOOS DOS MOOElOS ESTIJOAOOSNA
UTERATIJRA

Dos modelos de animais na rede apresentados na se~ao 3.3.2,
cinco sao triviais no sentido de que 0 calor especifico(calculadoa partir

das express6es (3.6),(3.8)e (3.9)) e igual a zero. as modelos triviais,

facilmente identificados, sao: modelos-A,-A~-P',-B',e -b'. as quatro

primeiros correspondem a animais sem contatos (A = 0): para os

modelos-Ae -A' , ZN(T;A) e ZB(T;A') sao constantes; para os modelos-

P' e -B', de (3.4)temos P = B e portanto ZB(T;P') = ZB(T;B') oc eB/T , 0 que

implica iN oc T e cN = o. a modelo-b', embora com contatos, tern uma

fun~ao de parti~ao tambem proporcional a eB
/
T e CN = o.



Alem disto, ha modelos equivalentes, com 0 mesmo calor

especifico. Os modelos-P e -B saD ambos equivalentes ao modelo-C.
Desde que P = B para animais fortemente embebidos, segue que

ZN(T;P) = ZN(T;B) . A equivalencia com 0 modelo-C e obtida

relacionando-se as fun~6es de parti~ao atraves da utiliza~ao da rela~ao

de Euler (3.5):

ZN(T;B) = 'LA(N,B) eB/T= e(N-l)/T'LA(N,C)eC/T =e(N~l)/TZN(T;C) . (3.21)
B C

Tomando-se 0 logaritmo do primeiro e ultimo membros da expressao

acima, multiplicando-se por - T/ N e identificando-se as energias livres

(dadas por (3.8)) de ambos os modelos, resulta

Os modelos-b e -c saDequivalentes. A demonstra~ao deste fato e

analoga a anterior, uma vez que a rela~ao de Euler nao envolve

contatos. Tambem saDequivalentes os modelos-p' e -1..', onde B e flXO e

a rela~ao P=B+A permite relacionar ZB(T;p')=eB/T ZB(T;A'), dai

obtendo a igualdade dos calores especificos. Portanto, saD sete os
rrwdelos nao triviais independentes,

Na literatura, os modelos tern sido estudados por vanos metodos
(matriz de transferencia, Monte Carlo, series). As Tabelas 3.1 e 3.2

fornecem, respectivamente, 0 expoente "crossover" e 0 ponto da

transi~ao de colapso obtidos para modelos e redes diferentes (em d = 2 e
d = 3).

Derrida e Herrmann (1983) estudaram 0 modelo-P na rede
quadrada atraves de c8.lculos exatos utilizando matrizes de
transferencia em faixas bidimensionais com comprimentos n x 00 •



Obtiveram 0 diagrama de fases no plano x - T. 0 ponto da transi~ao de

colapso foi identificado como urn ponto tricritico e calculado utilizando

renormaliza~ao fenomenol6gica. Os valores obtidos para a temperatura
de colapso tricritica ~ e a fugacidade tricritica Xt sao:

~ = To = 0.535±0.005 e xt = 0.0230±0.0004. A extrapola~ao (N~) dos

expoentes Vt = 0.5095±0.0030 e v2 = 0.775± 0.025 permitiu calcular 0

expoente "crossover" ifJ = 0.657 ±0.025 eo expoente a = 2 - ifJ-t :::::0.48.

Dickman e Schieve (1984) estudaram 0 modelo-B (equivalente aos

modelos-P e -C) em redes bidimensionais utilizando urn metodo de

Monte Carlo para estimar 0 numero de animais envolvidosno calculo da

fun~ao de parti~ao. 0 grafico do calor especifico (calculado atraves das

flutua~6es de energia para animais de diferentes tamanhos), em fun~ao

da temperatura, exibe urn pico. Conforme 0 tamanho N aumenta, a

temperatura Tm(N) onde ocorre 0 maximo do calor especifico tambem

aumenta e 0 pico toma-se mais alto e estreito. Apesar de a temperatura
critica nao ter sido extrapolada para N ~ 00, 0 resultado na rede

quadrada (Tm(N = 100) = 0.542 ±0.005) e consistente com Te obtido por

Derrida e Herrmann. Para a rede triangular Tm(N = 61) = 0.90± 0.01 e para

a rede FCC, Tm(N = 19) :::::1.09. Uma caracteristica surpreendente nos

graficos do calor especifico e a presen~a de urn pico secundario menor,

a baixas temperaturas. Com 0 aumento de N, este pico diminui em

magnitude, toma-se mais estreito e tende a temperaturas menores,

onde os animais quase nao tern sitios vazios dentro de sua regiao
perimetra1. Presumivelmente, este pico secundario corresponde a uma

transigao de rugosidade na superficie do anima1.A temperatura em que

ocorre esta transi~ao deve tender a zero conforme N ~ 00 •

Na rede cubica simples, 0 modelo-B foi estudado por Lam (1987,

1988) utilizando 0 mesmo metodo de Monte Carlo de Dickman e
Schieve. Os picos nos graficos do calor especifico versus temperatura

permitiram extrapolar Te e ifJ e tais estimativas foram depois

melhoradas utilizando-se uma analise de escala: Te :::::0.854 e ifJ::::: 0.814 .



Madras et al. (1988, 1990) consideraram modelos de animais e
arvores, com fugacidade de ciclos ou contatos, calculando limites

rigorosos para a dependencia da energia livre em func;;aode p. Tambem

obtiveram dados exatos de enumerac;;aode animais, utilizando metodos

combinatoriais inventados por Sykes (1986) e implementados
computacionalmente por Martin (1990). Os dados foram publicados em

uma tabela que apresenta 0 numero de animais com N vertices, B

ligac;;oese A contatos, para as redes quadrada (ate N = 19) e cubica

simples (ate N = 17).

Foram Chang e Shapir (1988) quem propuseram a fugacidade de

ciclos e estudaram os modelos-C e -c' utilizando dados exatos de

enumerac;;aode animais. A estimativa do expoente "crossover" para 0

modelo-C em tres dimensoes e if> ~ 1 (em conflito com if> ~ 0.814 estimado

por Lam atraves de urn metodo de Monte Carlo).

Gaunt e Flesia (1990) consideraram 0 modelo-C na rede quadrada
e utilizaram a enumerac;;aoexata de animais (ate N = 19) para, a partir

da func;;aode partic;;ao,calcular a energia livre e atraves de diferenciac;;ao

numerica, obter 0 calor especifico do modelo. Os graficos do calor
especifico versus temperatura para diferentes tamanhos apresentam

picos da transic;;aode colapso e apontam 0 surgimento de urn pico

secundario, 0 da transic;;aode rugosidade, conforme ja observado por
Dickman e Schieve utilizando urn metodo de Monte Carlo e animais de

tamanhos maiores (ate N = 100).

Os modelos de contatos foram abordados por Gaunt (1991) e
Flesia e Gaunt (1992) atraves de estudos numericos do calor especifico

baseados em dados de enumerac;;aoexatos. Os tres modelos-A,-A',-t (de

contatos) apresentam 0 mesmo expoente if> = 0.60± 0.03 em d = 2 e

if> = 0.82 ± 0.03 em d = 3. As estimativas do ponto de transic;;aode colapso

para estes modelos de contatos nas redes quadrada, cubica e BCC sao
apresentadas na Tabela 3.2.



Vanderzande (1993)propos 0 valor exato ¢ = 2/3 para 0 modelo de

ciclos em d = 2, utilizando argumentos que mostram que a transic;ao de

eolapso em animais e deserita pelo modelo de Potts eom 0-estado
tricritico.

Em suma, tern sido estudadas duas classes basicas de modelos:
em uma delas 0 eolapso e eonduzido por uma fugacidade de ciclos e, na

outra, por uma fugacidade de eontatos. Os resultados (Tabela 3.1)
indicam que os modelos de ciclos e eontatos estao provavelmente em

classes de universalidade diferentes, mas as evidencias ainda nao sao
eonclusivas. Alemdisso, as estimativas de To (Tabela3.2) sugerem que

urn sistema bidimensional eolapsa a uma temperatura menor do que

urn sistema tridimensional. 0 numero de eoordenac;ao da rede e

tambem importante. Por exemplo, ao diminuir a temperatura, espera-se

que urn animal tridimensional na rede BCCeolapse antes do que urn na
rede eubica simples, pois ha mais sitios primeiros vizinhos na rede

BCC.

M04Iel ••• , •• CiClOS
·,I11104. ••.•••• -¢.s: •...B.$ ."1')

0.657±O.025 [SQ,MT]

2/3
0.814 [SC,MC]

1 [--,SE]
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Tabela 3.1: Expoente ·crossover" ; para modelos de animais com fugacidade de ciclos e contatos em duas e tres
dimensOes. Para cada estimativa, estao indicados entre colchetes: a rede utilizada, quadrada (SO) ou cubica simples (SC);
o metoda empregado, matriz de transferencia (MT), Monte Carlo (MC), series (SE) obtidas a partir de dados exatos de
enumera~o de animais, ou se 0 resultado e exato (EX).



3.3±3.3 [SC,SE]

4.4±O.2 [BCC,SE]

2.8±2.4 [SC,SE]

3.1±O.2 (BCC,SE)

2.9±2.5 [SC,SE)

3.0±O.9 [BCC,SE]

Tabela 3.2: Temperatura To =lIpo e fugacidade tricritica Xt da transi~o de colapso em modelos de animais com
fugacidade de ciclos e contatas, em duas e tres dimensCies. Para cada estimativa, estao indicados entre coIchetes: a rede
utilizada, quadrada (SO), cubica simples (SC) ou BCC; 0 metodo empregado, matriz de transferencia (MT), Monte Carlo
(MC) ou series (SE) obtidas a partir de dados exatos de enumera~ de animais.



Obtiveram 0 diagrama de fases no plano x - T. 0 ponto da transi<;aode
colapso foi identificado como urn ponto tricritico e calculado utilizando

renormaliza<;aofenomenol6gica. Os valores obtidos para a temperatura
de colapso tricritica 1; e a fugacidade tricritica Xl saD:

1; = To = 0.535±0.005 e Xl = 0.0230±0.0004. A extrapola<;ao (N~) dos

expoentes VI = 0.5095±0.0030 e V2 = 0.775±0.025 permitiu calcular 0

expoente "crossover" fjJ = 0.657 ± 0.025 e 0 expoente a = 2 - fjJ-1 ~ 0.48 .

Dickman e Schieve (1984)estudaram 0 modelo-B (equivalente aos
modelos-P e -C) em redes bidimensionais utilizando urn metodo de

Monte Carlo para estimar 0 mlmero de animais envolvidosno calculo da

fun<;aode parti<;ao.0 grafico do calor especifico (calculado atraves das

flutua<;6esde energia para animais de diferentes tamanhos), em fun<;ao
da temperatura, exibe urn pico. Conforme 0 tamanho N aumenta, a

temperatura Tm(N) onde ocorre 0 maximo do calor especifico tambem

aumenta eo pica torna-se mais alto e estreito. Apesar de a temperatura
critica nao ter sido extrapolada para N ~ 00, 0 resultado na rede

quadrada (Tm(N = 100) = 0.542 ±0.005) e consistente com Te obtido por

Derrida e Herrmann. Para a rede triangular Tm(N = 61) = 0.90±0.01 e para

a rede FCC, Tm(N = 19) ~ 1.09. Uma caracteristica surpreendente nos

graficos do calor especifico e a presen<;ade urn pica secundario menor,
a baixas temperaturas. Com 0 aumento de N, este pica diminui em

magnitude, torna-se mais estreito e tende a temperaturas menores,

onde os animais quase nao tern sitios vazios dentro de sua regiao
perimetral. Presumivelmente, este pica secundario corresponde a uma

transiqao de rugosidade na superficie do animal. A temperatura em que

ocorre esta transi<;aodeve tender a zero conforme N ~ 00 •

Na rede cubica simples, 0 modelo-B foi estudado por Lam (1987,
1988) utilizando 0 mesmo metodo de Monte Carlo de Dickman e

Schieve. Os picos nos graficos do calor especifico versus temperatura
permitiram extrapolar Te e fjJ e tais estimativas foram depois

melhoradas utilizando-se uma analise de escala: To ~ 0.854 e fjJ ~ 0.814.



4. ANALISE DA TRANSI~AO DE COLAPSO EM
ANIMAlS NA REDE ATRAVES DE APROXIMANTES

DIFERENCIAIS PARCIAIS

4.1 INTRODU~AO

No presente capitulo, estudamos a transic;ao de colapso em
polimeros ramificados utilizando urn modelo de animais-sitio na rede

quadrada, onde cada par de vertices primeiros vizinhos tern uma

energia de interac;ao atrativa. Conforme vimos no capitulo 3, este

modelo de pares (modelo-P)e equivalente a modelos onde 0 colapso do
animal e conduzido por uma fugacidade de cic1os.

A partir de dados exatos de enumerac;ao dos animais,
construimos a func;aogeratriz do modelo, discutindo 0 comportamento

de algumas de suas propriedades termodinamicas, bem como indicando

a presenc;a do ponto tricritico da transic;ao de colapso. Utilizamos urn
algoritmo de extrapolac;aosimples (BST)para, no limite termodinamico,

obtermos 0 diagrama que separa as fases colapsada e expandida.

Empregamos a teoria dos aproximantes diferenciais parciais

(PDAs), abordada no capitulo 2, no estudo do comportamento
multicritico da expansao em serie da compressibilidade isotermica do

sistema, KT(x,y), onde x e a fugacidade e y = ellT (T denota a



temperatura reduzida). 0 metodo dos PDAsnos permite estimar 0 ponto

tricritico e os expoentes da transi~ao de colapso, obtendo ainda 0

padrao de fluxo das trajetorias caracteristicas. Obtemos as seguintes
estimativas: fugacidade tricritica XI = 0.024 ± 0.005; temperatura tricritica

~ = 0.54 ± 0.04; expoente de escala r = 1.4± 0.2 e; expoente "crossover"

rjJ= 0.66 ± 0.08 (Onody e Neves, 1996a). Nossas estimativas estao em

muito boa concordancia com os valores obtidos por outras tecnicas

(Derrida e Herrmann, 1983; Vanderzande, 1993). Alem disto, a

estimativa do expoente r, associado ao comportamento multicritico

dominante de KT(x,Y), e urn resultado novo. 0 expoente "crossover" rjJ

esta relacionado ao expoente a do calor especificoatraves da rela~ao de

escala a = 2 - rjJ-l ~ 0.48.

Acreditamos que a principal importancia deste trabalho conceme

a aplica~ao da tecnica dos PDAs, que permanece ainda como urn

metodo relativamente pouco utilizado. Pela primeira vez, os PDAs sao
utilizados para estudar 0 comportamento multicritico de uma fun~ao

termodinamica do referido modelo, permitindo assim estimar 0 ponto

tricritico e os expoentes da transi~ao de colapso. Neste sentido, os
calculos saDinteressantes e potencialmente instrutivos.

Investigamos a transi~ao de colapso em polimeros ramificados

bidimensionais. Consideramos 0 modelo-P na rede quadrada. Conforme

definido na se~ao 3.3.2, este e urn modelo de animais com tamanho
medido pelo numero de vertices N, com P pares de vertices adjacentes

interagentes e que estao fortemente embebidos na rede (0 numero de

contatos e A = 0, e portanto, 0 numero de pares P coincide com 0

numero de liga~6es B). Cada par de sitios primeiros vizinhos tern uma
energia atrativa.

Dados exatos relativos a enumera~ao dos animais nas redes

quadrada e clibica simples foram recentemente publicados em uma
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tabela por Madras et al. (1990). Os animais foram c1assificados pelo seu

numero de vertices (ate N = 19 na rede quadrada), ligac;;6ese contatos.

Desta tabela, podemos obter 0 numero A(N,P) de animais-sitio com N

vertices, P pares de sitios adjacentes (P = B) e, que 000 possuem

contatos (A = 0). A partir desta enumerac;;ao e de acordo com (3.6) e

(3.7), construimos uma serie para a func;;aogeratriz,

19 18

G(x,y(1)) = 1+LL A(N,P)xN [y(1)t =
N=IP=O

exata ate ordens X
19 e y18, onde x e a fugacidade (x < 1) e y = y(1) = e11T

(T e a temperatura reduzida). 0 setor T> 0 ou y> 1 corresponde as

interac;;6esatrativas. A serie foi truncada ate ordem 18 na variavel y por

urn motivo simples: animais com tamanho N ~ 20 000 contribuem para

ordens P ~ 18 na variavel y.

Estudamos 0 comportamento singular da func;;ao de "grand

partic;;ao" G(x,y(1)) via compressibilidade isotermica do sistema. A

partir da func;;aogeratriz e de acordo com as equac;;6es(3.11) e (3.12),

definimos1 a densidade pea compressibilidade isotennica KT do

sistema:

x oG(x,y(1))
p= e

G(x,y(1)) ox

K = x
op

T ox

As formulas (4.2) e (4.3) podem ser calculadas exatamente
utilizando-se computac;;ao algebrica ("Waterloo Maple Software"). A

substituic;;ao y = e11Tpermite expressa-las como func;;6esde x e T. 0

grafico das propriedades termodinamicas p e KT como func;;6es da

temperatura T, para algumas fugacidades x com valores fixos, e

1 As constantes de proporcionalidade em (3.11) e (3.12) foram identificadas como iguais a 1,
pois sao irrelevantes na analise do comportamento multicritico de Kr.



apresentado na Figura 4.1. Para pequenos valores de x, a densidade p

(parametro de ordem) tende a apresentar urn salto descontinuo (tipico

de uma transic;;aode fase de primeira ordem). Conforme x aumenta, p

evolui para urn comportamento continuo. Esta mudanc;;a de

comportamento e urn indicio da presenc;;ada temperatura tricritica.

Alem disto, a compressibilidade isotermica tambem tende a exibir, no
limite termodinamico, uma mudanc;;a em seu comportamento, de
singularidade tipo delta para singularidade de lei de potencia.

20 50

11 45

18 40
P KT

14 35

12 30

10 x=O.OO1 25

I 20

8 15

4 10

2 5

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.1 0.1

T
Figura 4.1: Densidade p (linhas azuis) e compressibilidade isotermica KT (linhas
vermelhas) versus temperatura T para algumas fugacidades fixas: x=O.OO1, x=O.023 e
x=O.070. 0 graflCO foi obtido utilizando-se anirnais-sitio com tamanhos ate N=19.

4.3 EXTRAPOLA~AO DO DIAGRAMA DE FASES ATRAVES DE
"FINITE SIZE SCALING"

Ateoria de "finite size scaling" procura descrever como fenomenos
coletivosde longa escala, associados com 0 inicio de grandes flutuac;oes



proXlmas aos pontos criticos, manifestam-se em pequenas amostras.
Para diferentes tamanhos de rede, as quantidades fisicas podem ser
obtidas e seus valores convenientemente estendidos utilizando-se algum
algoritmo de extrapola~ao confi{lVel.

Dois algoritmos sao comumente utilizados na extrapola~ao de

sequencias (Henkel e Schutz, 1988): 0 algoritmo VBS, devido a van den

Broeck e Schwartz (1979) e; 0 algoritmo BST, devido a Bulirsh e Stoer

(1964). Conformeveremos nesta se~ao, utilizamos 0 algoritmo BSTpara,
a partir de uma sequencia de temperaturas relativas a sistemas finitos,
extrapolarmos a temperatura critica no limite termodinamico. Isto nos

permitini tra~ar 0 diagrama de fases do modelo de animais em estudo.
A escolha do algoritmo BST e devida a dois motivos: este nao requer

uma sequencia consecutiva de dados finitos, isto e, e mais flexivelque 0

algoritmo VBS e; sua convergencia e mais rapida e menos sensivel a
erros de arredondamento.

Considere uma sequencia hn (n = 0,1,2,... ) que converge a zero

conforme n ~ 00. Em muitas aplica~oes, hn = ljn onde n e 0 tamanho de

urn sistema finito. E importante salientar que, ao contrario do algoritmo

VBS, 0 algoritmo BST 000 necessita de sequencias consecutivas, sendo

ate mesmo possivel que n tenha valores nao inteiros (Henkel e Schutz,
1988).

o limite 1;, desejado e obtido a partir de uma tabela de

extrapolantes, como a seguinte, por exemplo:



To(O)
T1(O)

TO(l) T
2
(O)

T1(1) T
3
(O)

TO(2) T
2
(1)

T1(2)

To(3)

Os T~n) sao calculados a partir de:

z;,(n) = T(hJ , (4.5)

T(n) = T(n+l) +(T(n+l) _ T(n»)[(~) '" (1- T~:;I) - T~:~ ) _1]-1
m m-l m-l m-l h T(n+l) _ T(n+l)

n+m m-l m-2

o expoente OJ e urn parametro livre. A minimiza~ao do erro

li~i) = 2(r;,i+l) - r;,i» fornece urn criterio intrinseco para a escolha de (i)

Com 0 objetivode obter 0 diagrama de fases atraves de "finite size
scaling", truncamos a expansao em serle (4.1) mantendo termos ate

uma determinada ordem xN' (N' e a maxima potencia fixa). A partir

desta fun~ao de "grand-parti~ao" truncada, correspondente a animais
com tamanhos N ~ N', calculamos a densidade e a compressibilidade

isotermica (expressoes (4.2)e (4.3))associadas ao tamanho finito N' .

Para qualquer valor arbitrario de fugacidade x , podemos

determinar a temperatura T que maximiza a compressibilidade

isotermica KT• 0 grafico de x versus T conduz a "fronteira de fase"

correspondente ao valor finito N' (Figura 4.2). Conc1uimosque, para x

fixo e diferentes valores N', temos uma sequencia T(N') de

"temperaturas criticas". A temperatura extrapolada desta sequencia



determina urn ponto do diagrama de fases de urn sistema de tamanho

infinito.

Assumimos que a sequencia T(N') tern a seguinte forma

assintotica (N' ~ (0),

com uma dependencia de lei de potencia proxima a temperatura critica

~ . Esta e justamente a forma (4.4)com T(h = 1/N') = T(N') •

Para cada fugacidade fixa x, consideramos as sequencias de

valores conhecidos {N'} == {7,1O,13,16,19} e {rN
')}. Aplicamos0 algoritmo

BSTpara extrapolar a temperatura ~. Empregamos as equa~6es (4.5),

para valores {n} == {O,I,2,3,4}, identificando-se {hn} == {I/N'} == {I/7,... ,l/19}

e {~(n)} == {T(hn)} == {T(N') }. 0 erro 8 na determina~ao de ~ e calculado

pelo modulo da diferen~a entre as duas temperaturas extrapoladas no

pemlltimo estagio do algoritmo BST, isto e, 8=18~~~1=21(1;1) - JiO»I. 0

expoente OJ e urn parametro livre, de forma que permitimos que este

assuma diferentes valores para uma determinada sequencia a ser
extrapolada. A minimiza~aodo erro 8 conduz a urn criterio intrinseco

para escolher OJ. Deveras, para cada fugacidade x, selecionamos 0

expoente OJ que minimiza este erro.

Na Figura 4.2, apresentamos as "fronteiras de fase"

correspondentes a valores finitos N' = 7, 10, 13, 16 e 19 (linhas azuis).
Utilizando 0 metodo dos quadrados minimos, obtemos a melhor curva

que se ajusta as temperaturas criticas extrapoladas atraves do
algoritmo BST. Esta curva corresponde ao diagrama de fases de urn

sistema infinito e esta representada na figura por linha vermelha. Ela

separa a fase expandida da fase colapsada e esta em boa concordancia

com 0 diagrama de fases obtido atraves de matrizes de transferencia

(Derrida e Herrmann, 1983). Entretanto, a posi~ao exata do ponto
tricritico sobre 0 diagrama de fases e muito dificil de obter. Contudo,

para este proposito, aplicaremos a tecnica dos aproximantes
diferenciais parciais na proxima se~ao.



Fase
Colapsada

Fase
Expandic/a

Figura 4.2: Diagrama de fases de urn modelo de animais em colapso obtido atravlls do
a1goritmo de extrapol~ao BST (curva em vermelho). Os diagramas de fase
correspondertes a vaIores finitos N'=7, 10, 13, 16 e 19 esmo representados por Iinhas
azuis.

Na Figura 4.3, apresentamos 0 grafico do expoente OJmin

correspondente ao minima erro versus a temperatura extrapolada T.:.

Observemos que OJ e somente urn expoente efetivodesde que a equa~ao

(4.6) e somente valida no limite assintotico. Grandes f1utua~6es
acontecem na proximidade da temperatura tricritica 1; - 0.5 e elas

parecem tender assintoticamente a OJmin -0.95 na regiao de altas

temperaturas onde come~aa ocorrer uma transi~ao de fase de segunda

ordem. Encontramos 0 valor medio (OJmin) = 1.02 no intervalo de

temperatura 0~ T ~ 4. 0 aumento de OJ min proximo a 1;- 0.5e certamente

urn indicio da presen~a do ponto tricritico.
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Figura 4.3: Expoente {Omin (que minimiza 0 erro na exlrapoI8l;80 BST) como ful1Cf80
da temperatura extrapolada Tc .



4.4 APLICA~AO
PARCIAIS

Para analisar as propriedades multisingulares da

compressibilidade isotermica do sistema, aplicamos 0 metodo dos
aproximantes diferenciais parciais (PDAs), que foi estudado no

capitulo 2.

A partir do caJculo previo das express6es (4.1), (4.2) e (4.3), em

fun<;aodas variaveis x e y, podemos entao expandir KT(x,y) em serie

(ate ordem X19 y18) e identificar

f(x,y) = x5 KT(x,y) = L h,i' Xi yi'
(i,i')E1

onde os coeficientes fii' sao conhecidos para (i,i') pertencentes ao

conjunto de indices I (veja equa<;ao (2.17)). Verificamos que a serie,

convenientemente definida com 0 fator x5 atraves de (4.7), apresenta

uma propriedade importante: f(x,y) e triangular superior, ou seja,

hi' = 0 para i < i'. Alem desta propriedade, cuja importancia logo

veremos, a serie f(x,y) pode ser utilizada na analise do comportamento

de KT(x,y) na vizinhan<;ado ponto multicritico, atraves de PDAs.

Conforme demonstrado no capitulo 2 (equa<;ao (2.41)), 0

comportamento de escala de f(x,y) na proximidade de urn ponto

multicritico (xc ,yJ e reproduzido pelo seu aproximante,

F(x,y) = Ix'l'Z(I~;)+ Eo

onde lembramos que x e y sao combina<;6eslineares de x - Xc e y - y c

(equa<;6es(2.14)), reo expoente de escala e ¢J eo expoente "crossover".

Atraves do metodo dos PDAs, determinamos 0 ponto multicritico e os
expoentes r e ¢J associados a f(x,y) .



4.4.1 EflIJA~OES6ERATRIZES

Apliquemos 0 metodo a serie conhecida f(x,y). Conforme vimos

na sec;;ao2.5.1, 0 aproximante desta func;;aoe a soluc;;aoF(x,y) == FK:MNLJ

da equac;;ao(2.15). Primeiramente, selecionamos os conjuntos de rotulos
J,L, M, N (de acordo com criterios que veremos abaixo) e construimos

os polin6mios UJ(x,y), PL(x,y), QM(X,y) e RN (x,y). A fim de obtermos

as equac;;oesgeratrizes para os coeficientes polinomiais, substitui-mos

F(x,y) por f(x,y) em (2.15) e igualamos os coeficientes de mesma

potencia em ambos os lados da equac;;ao,somente para as ordens xk
yk'

tais que (k,k') EK, onde K eo conjunto de rotulos das igualdades. Uma

dada equac;;aogeratriz, especificada pelo elemento (k,k') E K , e

Uk,k,8
J
(k,k') + Lfk-l,k'-I'Pl,l' - L(k-m+1)fk-m+l,k'-m'Qm,m'

(1,I')EL (m,m')EM

- L(k' -n' + l)fk-n,k'-n'+l rn,n'
(n,n')EN

, (4.9)
= 0

onde 0 simbolo delta e definido por: 8 J(k,k') = 1 se (k,k') EJ ou, 8 J(k,k') = 0

se (k,k') f/.J. Como as equac;;oesgeratrizes san homogeneas, urn dos

coeficientes polinomiais pode ser escolhido arbitrariamente: utilizamos

a normalizac;;aopadrao Po 0 = 1. Para evitar que 0 conjunto de equac;;oes
.

algebricas seja indeterminado, devemos escolher as cardinalidades dos
conjuntos K,J,L,M e N de forma que 0 numero de equac;;oes

linearmente independentes seja igual ao numero de coeficientes

polinomiais (incognitas). Utilizamos computac;;ao algebrica ("Maple")

para obter a soluc;;aodo sistema de equac;;oesgeratrizes.

A escolha dos elementos (m,m') EM, (n,n') EN, (1,1') E L, (j,j') E J

e (k,k') EK (ou seja, dos formatos dos conjuntos M,N,L,J e K) e urn



exercicio sutil. Na se<;ao2.5.4, vimos que existem criterios importantes

para guiar tal escolha, os quais se baseiam em teoremas concementes
as propriedades de fidedignidade e de invariancia dos PDAs(verFisher e

Styer, 1982; Styer e Fisher, 1983). Sao varios os teoremas, alguns dos

quais especificamente desenvolvidos para aplica<;aona analise de series

triangulares superiores. Felizmente, este e 0 nosso caso. Isto justifica 0

fato de termos destacado a importancia de que a serie em estudo f(x,y)

e triangular superior. Na literatura, muitas das series analisadas g(x,y)

que surgem em aplica<;6espraticas SaDtriangulares superiores (Chen et

al., 1982; Barma e Fisher, 1985). Em certos casos, pode ocorrer que

xng(x,y) seja triangular superior para n inteiro. Os teoremas que se

aplicam a estas fun<;6esSaD:0 Teorema 3.7 (Fisher e Styer, 1982), que

estabelece formatos apropriados para os conjuntos de r6tulos a fim de

assegurar fidedignidade, desde que Po,o -hql,o -h'rO,l :;to 0 (onde h e h' SaD

inteiros nao negativos) e; 0 Teorema 6.3 (Styer e Fisher, 1983), que

apresenta criterios, absolutamente compativeis com os do Teorema 3.7,

para assegurar invariancia de Euler.

Assim sendo, escolhemos os formatos dos conjuntos de r6tulos
M,N,L,J e K de acordo com estes dois teoremas. Contudo, para toda

escolha possivel de K, obtemos urn conjunto de equa<;6esem que estao

contidas rela<;6es obstantes que satisfazem Po,o - hql,O - h'rO,l = 0 e que,

portanto, violam uma das condi<;6espara fidedignidade. Apesar disto,
as condi<;6esque asseguram invariancia de Euler SaDmantidas, fato

este muito importante. Deveras, em muitos trabalhos onde 0 metodo
dos PDAse aplicado, os aproximantes selecionados SaDexc1usivamente

Eulerianos ou quase Eulerianos (Chen et al., 1982; Barma e Fisher,
1985).

Especificamente, 0 Teorema 6.3 (Styer e Fisher, 1983), para

assegurar invariancia de Euler, estabelece que os conjuntos de r6tulos
M,N,L,J devem estar contidos num conjunto triangular superior de

forma que m 2 m' + 1, n 2 n' -1 , /2/' e j 2 j'. Tambem deve estar



satisfeita a seguinte condic;;aoadicional: m- 2 = n = 1 = J , onde m, n, 1 e

J sao respectivamente as potencias mais altas de x nos polinomios QM'

RN, PL e U J" Alem disto, cada linha nos espac;;oscartesianos (m,m'),

(n,n'), (/,1') e U,j') deve ser "flush right" (ter urn fluxo para a direita),

isto e, deve ser uma sequencia, sem lacunas, de elementos que partem
da respectiva maxima potencia de x em direc;;aoa urn limite inferior. 0

conjunto das igualdades K deve ser triangular superior e "flush left"
(ter urn fluxo para a esquerda). A Figura 4.4 ilustra os formatos dos

conjuntos M,N,L,J e K para a construc;;aode aproximantes Eulerianos

na analise de func;;oestriangulares superiores.

Figura 4.4: lIustrayao dos formatos dos conjuntos de rotulos J,L,M,N,K apropriados para construyao de
aproximantes Eulerianos, na analise de series triangulares superiores (com f;,i' =0 para i<i'). Cada ponto dos
pianos cartesianos UJ), (I,f), (m,m'), (n,n'), (k,k') que se encontre sabre uma das areas acima delimitadas
representa urn elemento pertencente a urn dos conjuntos J,L,M,N,K. A area delimitada por Iinhas vermelhas
representa 0 conjunto de elementos pertencentes a J ou L. As areas delimitadas por Iinhas azuis representam,
da esquerda para a direita, os conjuntos de elementos pertencentes a M, N e K, respectivamente. 0 maximo
grau na potencia de x dos conjuntos J,L e N e d=3 neste exemplo.

Deste modo, construimos os conjuntos triangulares superiores

M~ ,N_ e L correspondentes, respectivamente, aos polinomios

QM =XQM_(X,y), RN =yRN_(x,y) e PL' com m-2=n=1 =9. Isto e

compativel com as condic;;oespara assegurar invariancia de Euler.

Desde que para func;;oesfortemente divergentes como KT 0 termo de

"background" UJ normalmente nao e importante, fazemos U J= O. A



rigor, isto contraria 0 formato de J estabelecido, porem urn PDA

homogeneo com UJ= 0 pode ser invariante por transforma~ao de Euler.

Alem disto, parece ser preferivel permitir que os conjuntos MeN

tenham urn maior numero de elementos desde que estes determinam 0

padrao de fluxo das trajetorias caracteristicas e portanto, 0 "locus"

critico (conformesera apresentado posteriormente).

Uma vez selecionados os conjuntos J = 0 e M,N,L de acordo

com os formatos acima mencionados, resolvemos numericamente 0

sistema de equa~6es geratrizes (4.9), para cada diferente escolha de K

compativel com 0 referido Teorema 6.3 (sobre invariancia de Euler).

Cada escolha fornece urn conjunto solu¢o SK:MNLJ = {{q m,m' }, {rn,n' }, {PI,I'}} a

partir do qual podemos calcular numericamente 0 aproximante

FK:MNLJ(X,Y) (equa~ao (2.42)), bem como obter os panlmetros

multicriticos. Vamos nos referir a cada solu~ao como sendo urn

aproximante, muito embora estejamos somente interessados no caIculo
dos parametros multicriticos e no tra~ado de algumas curvas
caracteristicas.

Para cada aproximante, determinamos os polin6mios QM' RN, PL.

e, atraves da teoria linear dos PDAs (se~ao 2.5.2), calculamos os
parametros multicriticos. Como recapitula~ao, apresentamos abaixo as

principais express6es envolvidas neste calculo. 0 ponto multicritico

C == (xc,yJ e determinado atraves da intersec~ao dos zeros de QM e RN:

Os coeficientes QI>Q2,R\,Rz,po saDentao definidos atraves das equa~6es

(2.22). As inclina~6es e\ e e2 dos eixos de escala podem ser estimadas

atraves das solu~6es e+ e e- da equa~ao quadratica
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Calculamos urn total de 210 aproximantes homogeneos quase
Eulerianos1• Utilizamos computa<;aoalgebrica para efetuar os ca.lculos:

programas em "Maple" foram desenvolvidos para obter a solu<;aodas

equa<;6es geratrizes, determinar os polinomios, obter 0 ponto
multicritico e os expoentes r e ¢. 0 tempo de CPUnuma alphastation e

de aproximadamente duas horas. Do total de 210 aproximantes, 109
exibem 0 ponto multicritico nos intervalos 0.015 < x < 0.035 e y> 1.

Lembremos que uma singularidade na regiao y < 1 corresponde ao setor

de intera<;6es repulsivas monomero-monomero. Destes pontos
multicriticos: 90 (ou 82.6%) SaDestaveis (com t/J> 0 e Ai < 0); 13 (ou

11.90/0)SaDpontos de sela (com t/J < 0) e; 6 (ou 5.50/0)SaDpontos espirais

(com Ai complexo).

Em nossa analise, consideramos os pontos estaveis, que
positivamente representam a maioria. Descartamos os pontos de sela
(pois estes correspondem a urn expoente t/J < 0 que governa somente as

1 Na literatura, 0 usa de aproximantes que estao quase em conformidade com as exigencias
para invariiincia de Euler e considerado inteiramente satisfat6rio; ou seja, os aproximantes
invariantes nao apresentam uma convergencia de resultados que seja obviamente melhor do
que a apresentada pelos quase invariantes (Guttmann, 1989).



corre~oesde escala) e rejeitamos os pontos espirais (singularidades nao

fisicas).

Antes de calcularmos as medias e desvios estatisticos dos

parametros criticos dos aproximantes, consideremos as trajetorias
caracteristicas de urn tipico aproximante com ponto multicritico estavel.

Conforme vimos (equa~ao (2.19)), uma trajetoria caracteristica rotulada

por z, no plano (x,y) , satisfaz as equa~oes

oy
-= RN(x,y) ,
0,

onde x = x( "z) e y = y( "z). 0 conjunto de todas as trajetorias define urn

padrao de fluxo que e caracteristico do aproximante em questao.

Determinamos algumas de suas curvas caracteristicas, atraves de

integra~ao numerica das equa~oes diferenciais (4.15). A partir de urn

dado ponto inicial, a integra~ao conduz a uma determinada curva

caracteristica. Utilizamos urn pacote computacional do "Maple" para

solu~ao numerica das equa~oes diferenciais, 0 qual se baseia em urn

metodo de Runge-Kutta ("Fehlbergfourth-fifth order").

o padrao de fluxo das trajetorias caracteristicas para este tipico
aproximante (¢J > 0), no plano (T,x) , e mostrado na Figura 4.5. Os "loci"

QM = 0 e RN = 0 estao representados por linhas verdes na mesma figura.

Sua intersec~ao determina 0 ponto multicritico C. As retas azuis

descrevem as tangentes aos eixos de escala x e y no ponto C no plano

(T,x). As trajetorias caracteristicas san mostradas por linhas vermelhas

enumeradas de 1 a 7 em sentido horario. As curvas 1 e 5 san tangentes
ao eixo de escala y no ponto multicritico; elas correspondem a

trajetoria critica. As setas indicam 0 sentido das trajetorias para ,

crescente positivo. Note que as trajetorias nao se encontram nem se

cruzam exceto no ponto multisingular do aproximante. Desde que a
inc1ina~ao dx/dT de cada trajetoria e proporcional a QM / RN, a

disposi~ao das curvas de zeros determina a topologia do padrao de

fluxo. Deveras, podemos observar na Figura 4.5 que a inclinav8.ode



uma trajetoria passa por zero quando esta cruza 0 "locus" QM = 0,

enquanto a inc1ina<;aopassa por infinito quando uma trajetoria cruza 0

"locus" RN = 0 .

Figura 4.5: Padrao de fIuxo etastrajet6rias caracteristicas de urn tipico aproximarte com
ponto multicritico estavel (;>{». Algumas curvas caracteristicas (enumeradas de 1 a 7)
estao representaclas por Iinhas vennelhas. Os "loci" Q=O e R=O (linhas verdes)
interceptalTHle no ponto multicritico C. As retas representam as tangertes aos eixos de
escala no ponto C, no plano (T,x).

Na Figura 4.6, a trajetoria critica correspondente ao mesmo ponto

estavel e apresentada para intervalos maiores de temperatura e
fugacidade. as zeros e as tangentes aos eixos de escala no ponto

multicritico C tambem estao representados. Note que a linha critica

esta em boa concordancia com aquela extrapolada atraves do algoritmo

BST(comparar com a Figura 4.2).
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Figura 4.6: Trajet6ria crftica (em vermelho) correspondente ao mesmo aproximante com
ponto multicrftico estavel da Figura 4.4, em uma escala que abrange intervalos maiores de
temperatura T e fugacidade x. Os "loci" de zeros (em verde) e as tangentes aos eixos de
escala (retas azuis) no ponto C tambem sao mostrados no grafico.

Calculamos, agora, as medias e os desvios padroes da fugacidade
tricritica (xt = X cl e da temperatura tricritica (1; = 1/ln y c ), sobre 0

conjunto de singularidades relevantes (pontos estaveis):

Estes resultados estao em muito boa concordancia com os valores
obtidos por Derrida e Herrmann (1983) utilizando-se matrizes de

transferencia em faixas bidimensionais: Xt = 0.0230± 0.0004 e

Com rela<;aoare ¢J, e importante salientar que os c8.1culos

destes expoentes atraves de expressoes que resultam da teoria linear

dos PDAs (formulas (4.12), (4.13) e (4.14)) sao completamente validos

somente para valores de ¢J no intervalo 1/2 ~ ¢J ~ 2, do contrario campos

de escala nao lineares devem ser considerados (se<;ao2.5.2).



Observemos ainda que t/J = Az/AI ---)0 1/t/J se permutarmos os eixos

X e y pois isto, de acordo com (2.24), equivale a uma permuta<;aode

Al e Az• Como na teoria linear 1/2~ t/J ~ 2, nosso criterio para escolher

as inclina<;6esdos eixos x e y, ou seja, para escolher se (eI,eZ) e igual

a solu<;ao (e+ ,e-) ou (e- ,e+) de (4.11), sera aquele que conduz a urn

expoente t/J no intervalo 1/2~ t/J ~ 1. A outra possibilidade conduziria a

urn expoente ({J = 1/t/J no intervalo 1~ ({J ~ 2.

No calculo dos valores medios dos expoentes, consideramos os

aproximantes com t/J em seu referido intervalo restrito. 0 expoente de

escala e 0 expoente "crossover"obtidos san

o expoente t/J esta em muito boa concordancia com 0 valor estimado

pelo metodo de matriz de transferencia t/J = 0.657 ± 0.025 (Derrida e

Herrmann, 1983) e com 0 valor exato proposto t/J = 2/3 (Vanderzande,

1993).

o expoente a do calor espedfico esta relacionado ao expoente

"crossover" t/J atraves da rela<;aode escala (3.20):

Adicionalmente, tambem exploramos a tecnica dos PDAs

escolhendo outros formatos para os conjuntos de rotulos.
Especificamente, selecionamos formatos quadrados. Observemos que 0

criterio em que se baseia esta escolha e ad 00&. Entretanto, e valida a

compara<;ao dos resultados de ambas as estrategias. Na atual
estrategia, os conjuntos M,N,L nao apresentam lacunas e seus



formatos sao quadrados com graus in = ii = i = 8. 0 polinomio U J e nulo

e Poo = 1. Na equayao diferencial parcial (2.15), F(x,y) e substituido

pela serie Kr(x,y) conhecida ate ordem X19y18. Devido a presenya de

derivadas nesta equayao, os elementos (k,k') do conjunto K sao

escolhidos nos intervalos 0 s k s 18 e 0 s k' s 17. Equayoes que se
originam de coeficientes com menor potencia sao fixas e outras
equay6es, oriundas de urn conjunto maior que inc1ui coeficientes com

potencias mais altas, sao adicionadas de modo combinatorio.

Este procedimento fomece 451 aproximantes que exibem pontos
tricriticos com 0 seguinte perfil: 15 pontos estaveis, 79 pontos instaveis

e 357 pontos de sela (os pontos espirais, nao fisicos, sao rejeitados).
Alem do esperado ponto tricritico, a maioria dos aproximantes

apresenta uma variedade de outros pontos multicriticos no plano (T,x),

alguns deles com natureza nao fisica. Por exemplo, urn tipico

aproximante com ponto de sela apresenta urn ponto flXO extra D sobre

o eixo x = 0, que pode ser considerado como uma singularidade espuna

desde que sabemos que Kr (x,y) e analitica nesta regiao. Alemdo mais,

este ponto nao pertence a trajetoria critica (que e tangente ao eixo y no

ponto tricritico principal C= (1;, ,xJ). Ha urn outro ponto flXO B sobre a

trajetoria critica, na regiao T < 1;,. Em principio, este ponto poderia

mudar 0 comportamento critico ao longo do "locus" CB. Este tipo de
ponto flXO adicional ja foi encontrado na literatura (Barma e Fisher,

1985). Foi chamado de ponto de fronteira ("border point") e interpretado

como uma representayao prematura de urn ponto tricritico incipiente.

Estudamos tambem a estatistica de pontos flXOS extras sobre 0

conjunto de aproximantes com pontos tricriticos estaveis ou instaveis.

Aproximadamente 94% destes aproximantes contem singularidades

espurias (distribuidas em todos aproximantes com pontos estaveis e em

73 dos instaveis). Os pontos de fronteira aparecem em 14.9% destes

aproximantes (especificamente, em 12 aproximantes com pontos

estaveis e somente em 2 com pontos instaveis). Novamente, as medias

das quantidades relevantes foram tomadas sobre este conjunto de

63



aproximantes (pontos de sela foram descartados). As estimativas para a
fugacidade e temperatura tricnticas SaD: Xt = 0.024±0.009 e

1; = 0.55± 0.08. As medias dos expoentes de escala e "crossover" SaD

realizadas sobre os aproximantes com t/J no intervalo 1/2~ t/J ~ 2 e os

resultados SaD:r = 1.9±0.5e ¢J = 0.63±0.09.

Podemos agora comparar estes resultados com aqueles obtidos a
partir de aproximantes quase invariantes por transformavao de Euler

(ver equavoes (4.16) e (4.17)). As estimativas de ambas as estrategias
estao em boa concordancia, mas desvios padroes menores SaD

provenientes dos aproximantes quase Eulerianos. Alemdisto, conforme

vimos, os casos 000 razoaveis (pontos de sela e singularidades espurias)

SaD muito mais frequentes nos aproximantes "000 invariantes". Ao

contrario, os pontos multicnticos estaveis constituem a maioria em
nossos aproximantes quase Eulerianos. Uma vez mais, a importancia

dos aproximantes invariantes (que fornecem estimativas mais estaveis e

confiaveis) foi verificada. Neste sentido, as estimativas nas equavoes

(4.16) e (4.17) SaDos resultados prefenveis.

Para estudar a transivao de colapso em polimeros ramificados,
consideramos um modelo com dois parametros, temperatura e
fugacidade. 0 polimero e descrito por um animal fortemente embebido

na rede quadrada (sem contatos), com interavoes atrativas entre sitios

primeiros vizinhos. Gravas a uma enumeravao exata destes animais,
pudemos construir a funvao geratriz do sistema, calcular sua
compressibilidade isotermica e entao verificar a existencia de um ponto

tricritico separando uma regiao de transivao de fase de primeira ordem

de uma de segunda ordem. Um algoritmo de extrapolavao simples (BST)

nos permitiu determinar 0 diagrama de fases.

Para estudar mais profundamente 0 ponto tricntico, aplicamos os
aproximantes diferenciais parciais para localizar a singularidade e



estimar os expoentes de escala correspondentes. A importancia do uso

dos aproximantes invariantes foi verificada uma vez mais. Os valores

que calculamos estao em muito boa concordancia com aqueles obtidos

por outras tecnicas.

Esperamos que este trabalho possa encorajar outros
pesquisadores a utilizar 0 metodo dos PDAs que e especialmente

designado para tratar multisingularidades.



5. MODELO DE CRESCIMENTO CINETICO

5.1 INTRODU~AO

Durante as ultimas decadas, 0 fenomeno da polimeriza~ao tern

sido estudado atraves do emprego de muitos modelos. Conformevimos
(capitulo 3), a idealiza~ao mais simples de uma cadeia polimerica e a

caminhada aleatoria. Se a configura<;ao000 puder se interceptar, temos

a caminhada auto-exc1usiva ("self-avoidingwalk" - SAW),utilizada no

modelo de polimeros lineares em solu~oes diluidas (Flory, 1969; de

Gennes, 1979). As previsoes numericas do SAW diferem
consideravelmente daquelas da caminhada aleatoria de uma cadeia

ideal (com livre permissao para se interceptar). Por outro lado, os

animais na rede, ou aglomerados conectados de sitios ocupados,

constituem-se num born modelo para polimeros ramificados em

solventes diluidos no limite de altas temperaturas.

No presente capitulo, consideramos urn modelo alternativo no
estudo da polimeriza~ao, 0 denominado modelo de crescimento cinetico

(Majid et al., 1984; Herrmann, 1984; Lyklema, 1986). Este e mais
realista do que 0 SAWno sentido de que a extremidade de crescimento

da cadeia e repelida pelos sitios ocupados. A extremidade da cadeia

cresce, a cada unidade de tempo, em dire~ao a urn dos sitios primeiros

vizinhos 000 visitados, interrompendo 0 crescimento se todos os sitios



ao seu redor estiverem ocupados. Recentemente, L. S. Lucena, C. Tsallis
e colaboradores generalizaram 0 modelo de crescimento cinetico a fim

de incorporar a possibilidade de ramifica<;oes e tambem a presenc;;ade
impurezas (Lucena et ai., 1994). Este novo modelo de crescimento de

polimeros ramificados1 exibe uma transic;;ao finita-infinita devido a
competic;;aoentre ramificac;;6ese obstaculos. Noespac;;o(b,c), onde b e a

probabilidade de ramificac;;aoe c e a concentrac;;ao de impurezas,

Lucena et ai. (1994) encontraram urn linha critica que separa os
regimes de crescimento finito e infinito. Em urn trabalho muito recente,

Andrade et al. (1996) incorporaram ao modelo uma regra dinamica que

permite ao sistema conduzir-se espontaneamente a probabilidade de
ramificac;;aocritica (criticalidade auto-organizada).

No capitulo 6, investigamos os aspectos topol6gicos e dinamicos

deste modelo de crescimento cinetico generalizado (Neves e Onody,

1995). Detectamos, neste estudo, uma transic;;ao de rugosidade na

superficie do polimero.
No capitulo 7, estudamos este modelo de uma maneira ainda

mais realista ao inc1uirmos forc;;asatrativas de curto alcance entre os

mon6meros (Onody e Neves, 1996b). Atraves de urn metodo de Monte
Carlo, incorporamos ao modelo urn outro parametro relevante, a

temperatura reduzida T. Obtemos, no plano (T,b), 0 diagrama de fases

que separa os regimes de crescimento finito e infinito.

5.2 MODELO DE CRESCIMENTO CINETICO

Majid et al. (1984) propuseram urn novo modelo para descrever 0

crescimento irreversivel de polimeros lineares: a caminhada de
crescimento cinetico ("kinetic growth walk" - KGW).Para explicarmos

1 Este modelo de crescimento cinetico generalizado para incorporar ramifica<;;6ese impurezas
e atualmente denominado modelo de crescimento de polimeros ramificados ("branched
polymer growth model" - BPGM).



este modelo, considere a Figura 5.1. Numa caminhada auto-exc1usiva

(SAW),escolhe-se aleatoriamente 0 proximo passo em direc;aoa urn dos
sitios primeiros vizinhos (exc1uindo 0 previamente ocupado); se a

direc;ao escolhida conduzir a urn sitio que ja tenha sido visitado, a
caminhada termina. Ao contrario, na caminhada de crescimento

cinetico, escolhe-se aleatoriamente 0 proximo passo em direc;aoa urn

dos sitios primeiros vizinhos 000 visitados; a caminhada somente
termina quando nao houver nenhum sitio disponivel. Portanto, 0 KGWe

muito menos sensivel ao atrito do que 0 SAW uma vez que a

extremidade da cadeia sempre escapara quando houver urn sitio
adjacente ainda nao visitado. Por outro lado, 0 KGW 000 esta

totalmente livre de armadilhas: a extremidade para de crescer quando
todos os sitios vizinhos ao seu redor ja tiverem sido visitados. A

justificativa para tal modelo baseia-se no fato de que 0 crescimento do

polimero somente e possivel atraves do movimento de urn unico
iniciador em direc;ao a algum dos sitios primeiros vizinhos com

mon6meros bifuncionais 000 saturados.

SAW KGW

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/21/3 1/3

1/3 1/3 1/4 1/3 1/3 1/4

Figura 5.1: Duas configuray6es identicas sAo rnostradas, com pesos apropriados
em cada passe, para urn SAWe urn KGW. 0 ponto inicial esta representado em
verde.

A distancia media R entre as extremidades da cadeia, apos N

passos, escala conforme R,.. NV
• Argumentos cineticos do tipo Flory

(Majitet aI., 1984)mostram que a dimensao fractal df do KGWe dada

por



d = V-I = d +1
f 2

Acima de uma dimensao critica de = 3, 0 expoente V assume 0 valor

correspondente ao de uma caminhada aleatoria ideal (v = 1/2). 0

resultado de Florypara 0 SAWe df = V-I = (d + 2)/3, com de = 4.

Simulac;oesde Monte Carlo do KGWem redes bidimensionais com

N ....106 permitem estimar df = 1.48± 0.02; uma enumerac;ao exata com

todas possiveis caminhadas ate 22 passos fomece df = 1.47±0.03. Ambos

os resultados saD consistentes com a previsao df = 3/2 em d = 2. Em

tres dimensoes os dados numericos suportam a previsao df = 2 se urn

fator de correc;ao logaritmica estiver presente, < R2 > ....N (In Nt, com

o modelo de crescimento cinetico foi recentemente generalizado

por Lucena et al. (1994) a fim de incorporar a possibilidade de

ramificac;:oes e tambem a presenc;ade impurezas. Atraves de simulac;oes,

Lucena et al. (1994) mostraram que a competic;aoentre ramificac;aoe

obstaculos (devido as obstruc;oes estericas e impurezas) conduz a
fen6menos interessantes associados com urn novo tipo de transic;ao de

fase. Este tipo de fen6meno critico deve ser relevante na discussao de
polimeros ramificados reais; a inc1usao de impurezas no modelo pode

ser litH na discussao de uma variedade de substancias (por exemplo,

tintas polimericas comerciais, em que a cor e obtida atraves da adic;ao

de pigmentos quimicamente inertes). Ha tambem urn interesse cientifico

geral neste tipo de problema. Derrida (1991) enfatiza a importancia de

estudar polimeros ramificados em meios desordenados, especialmente

devido as possiveis conexoes com outros problemas fundamentais como
"spin glasses".



Para descrever 0 modelo de crescimento de polimeros ramificados

conforme proposto por Lucena et al. (1994), vamos nos referir a
Figura 5.2. Considere uma rede quadrada Lx L com uma

concentrac;;aoc de impurezas. Cada sitio da rede pode estar vazio ou

ocupado por urn monomero ou uma impureza. Na figura, os sitios

ocupados por monomeros estao representados em vermelho e os

ocupados por impurezas estao representados em preto.

: : ~ ; ; : ~ :
· . . . . . .· . . .. .· . . .. .· . . .. .: : : ::5 :
•........; ; ,................•........•........ ;· . .. ...... .,... .,.., ..
:: : 4 :5 : ::........•........ ; :.........•...-••................... ,

· . . . 3 :5: ,........•........•................. : ;· .· .· .· .:3 ~ .........•
:5•........; .

2 :5
.................•........ ~.........•

Figura 5.2: Exemplo de simula~o do modelo de crescimento cinetico
(generalizado para polimeros ramificados) somente ate instante t=5. Cada sitio da
rede quadrada pode estar ocupado por uma impureza (representada em cor preta)
ou por um mon6mero (em vermelho). Os numeros representam os instantes em que
os sitios siio ocupados por monomeros. Observe que uma das extremidades do
polimero encontra-se num beco sem saida e. portanto. devera interromper seu
crescimento (tomando-se inativa). 0 experimento somente terminara quando uma
das extremidades do polimero tocar a fronteira da rede (polimero infinito) ou quando
todas as extremidades tomarem-se inativas (polimero finito).

Inicialmente, 0 centro da rede (origem) e 0 unico sitio que se

encontra ocupado por urn monomero (semente). No instante t = 0, 0

polimero inicia seu crescimento a partir da origem em direc;;aoa urn sitio

adjacente vazio aleatoriamente escolhido. Em t = 1, 0 sitio escolhido e
preenchido por urn rnonornero e torna-se a nova extrernidade de



crescimento. Esta extremidade pode entao bifurcar e isto significa

escolher duas dire~oes que conduzam a sitios primeiros vizinhos vazios

ou; pode manter seu crescimento linear, 0 que significa selecionar uma
unica dire~ao que conduza a urn sitio vazio. Os sitios assim escolhidos

san ocupados, tomam-se as novas extremidades de crescimento e 0

processo continua recursivamente, sempre respeitando a auto-exclusao
("self-avoidance").Em geral, a cada instante t, cada sitio ativo (ponta de

crescimento) pode parar de crescer, bifurcar ou seguir linear, de acordo
com as seguintes regras: (i) se a extremidade de crescimento estiver

cercada somente por sitios ocupados, entao seu crescimento e
interrompido; (ii) se urn unico sitio adjacente a extremidade estiver

vazio, 0 crescimento e necessariamente linear e em dire~ao ao referido
sitio e; (ill) se ao menos dois sitios adjacentes estiverem vazios, a

extremidade pode bifurcar com probabilidade b ou seguir linear com

probabilidade 1-b, em qualquer caso as dire~oes san igualmente

provaveis e aleatoriamente escolhidas dentre as disponiveis (aquelas
que conduzem a sitios ainda vazios). 0 intervalo de tempo unitario

t s t' < t + 1, entre duas etapas consecutivas, define 0 tempo durante 0

quill devem ser visitadas todas as extremidades de crescimento atuais

(aquelas geradas pela ocupa~ao de sitios no instante t). Em cada

intervalo, todas as extremidades ativas san sequencialmente visitadas,

em sentido horario, de acordo com a ordem de seus nascimentos.

Cada ponta ativa esta conectada a origem por t liga~oes. A

extremidade sempre tenta evitar regioes preenchidas, porem, as vezes,
pode cair em uma armadilha, isto e, num beco sem saida ("cuIde sac").

Nesta situa~ao, como vimos, a ponta torna-se inativa, interrompendo
seu crescimento. Urn experimento e finalizadoquando: 0 aglomerado de

sitios ocupados por monomeros (ou "cluster") tocar a fronteira da rede

(caso em que 0 polimero e denominado "infinito")ou; quando todas as

pontas tomarem-se extremidades inativas (polimero"finito").

Em cada experimento, 0 ru1mero de ligar;oes ocupadas (que

conectam sitios vizinhos e correspondem as dire~oes escolhidas no



processo de crescimento) e denotado por N. As medias de quantidades
relevantes san realizadas sobre urn conjunto de muitos experimentos: 0

numero total de ensaios e Ne -106
•

5.2.3 LINHA CRiTICA hle) E OIIlENSAO FRACTAL

Noestudo do modelo de crescimento cinetico, Lucena et al. (1994)

denotam por Pro a fra~ao dos polimeros que san infinitos e por PN(N) a

lei de distribui~ao de N, correspondente a polimeros finitos. Ao terminG
de urn dado experimento, determinam 0 menor retangulo (com lados
paralelos ao do quadrado L xL) que contern urn polimero finito e

definem s == ~sx Sy , onde Sx e Sy san os comprimentos dos dois lados do

retangulo. Determinam, entao, a lei de distribui~ao Ps(s) associada a

polimeros finitos e 0 tamanho medio ~ == (s) que desempenha 0 papel do

comprimento de correla¢o nas transi~6es de fase. A dimensdo fractal df

do polimero ramificado e definida atraves de (N) IX ~ df •

as experimentos san realizados sobre uma rede quadrada com

uma concentra~ao c E[O,I] de impurezas, cuja distribui~ao ("quenched")

foi previamente congelada. Uma questao levantada e particularmente

interessante consiste em analisar se as impurezas introduzem uma
nova classe de universalidade no problema. Deveras, e importante

observar que as obstru~6es estericas ("steric hindrances") san devidas
tanto a auto-exclusao ("self-avoidance")quanta as impurezas.

as resultados apresentados por Lucena et al. (1994) foram

obtidos com os valores 300 s L s 5000 e 200 s Ne s 106
• Na Figura 5.3 san

apresentadas algumas curvas de polidispersao PN (N). Foi verificado

que, na maioria dos pontos no espa~o (b,c) , PN (N) decai

exponencialmente com N (Figura 5.3(a)). Ha, contudo, uma linha
(critica) sobre a qual 0 decaimento toma-se uma lei de potencia

(Figura 5.3(b)).Para c = 0, 0 valor critico de b e be (0) ~ 0.055.
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Figura 5.3: Lei de distribuiyaode polidispersao: (a) fase de crescimento finito (representayao
semi-log, L=1CXX> e Ne=106); (b) sobre a Iinha critica (bcfc),c) (representayaolog-log, L=1CXX> e
Ne=2f1XIJ). (Lucenaet al., 1994).

o comportamento do comprimento de correlac;ao de ; como

func;ao de b, para diferentes valores de eeL, e apresentado na
Figura 5.4.
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Figura 5.4: Resultados tipicos que mostram 0
comportamento de .; em func;ao de b (1000~Ne~OOOO).
(Lucena at al., 1994).

o parametro de ordem Poo(b,c) e a linha critica (be (c), c) que

separa os regimes de crescimento finito e infinito (diagrama de fases)

san apresentados na Figura 5.5.
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Figura 5.5: (a) Resultados tipicos para 0 parametro de ordem P.,como funyao de bee (L=:nJ);
(b) Diagrama de fases (:nJ 5L~); 0 "inset" representa P.,(b,c). (Lucena et al., 1994).

A representac;;ao logM versus logR, onde Mea massa do

poHmero contida num quadrado de lado R, fornece a dimensao fractal

df. A partir deste tipo de construc;;ao,Lucena et. al. (1994) extrairam

df ~ 2 ± 0.004 para os pontos dentro da regiao de crescimento infinito.

Sobre a linha critica, 0btiveram valores variando monotonicamen te de

df=1.83, em (b,c) = (0.055,0), ate df=1.76, em (b,c) = (1,0.4072). Esta

ligeira variac;;ao foi julgada consistente com uma (mica c1asse de
universalidade, caracterizada por df ~ 1.8, ainda que a possibilidade de

comportamento nao universal nao tenha sido definitivamente exc1uida.
o ponto (b,c) = (1,0.4072) corresponde a percolar;ao por sitio. Neste

modelo de percolac;;ao(Stauffer, 1985), cada sitio da rede e ocupado com

probabilidade P ou esta vazio com probabilidade q = 1-p. Em uma rede

infinita, existe urn ponto critico Pc que indica uma transic;;aode fase tal

que, somente para P > Pc' existe urn "cluster" infinito (grupo de sitios

vizinhos ocupados que se estende atraves da rede). Na percolac;;aopor

sitio na rede quadrada, a probabilidade de ocupac;;ao critica e

Pc ~ 0.5928. Portanto, no crescimento de poHmeros ramificados, com

b = 1, a concentrac;;aocritica c de impurezas que separa as fases finita e

infinita e tal que 1- c = 1- 0.4072 = 0.5928 ~ Pc' A interpretac;;aodeste fato

baseia-se na observac;;aode que 0 crescimento do poHmero (e, portanto,

a ocupac;;aode sitios) somente pode ocorrer no subconjunto de pontos



que nao estao ocupados por impurezas. A Figura 5.6 mostra urn

crescimento tipico neste ponto: existem regioes pertencentes a urn

aglomerado ("infinito")de sitios vazios que nunca serao ocupadas. Para

tornar este ponto 6bvio, Lucena et al. (1994) simularam 0 crescimento

de polimeros com trifurca¢es (ao inves de bifurca~oes) e obtiveram

preenchimento completo das regioes vagas. Neste caso, obtiveram
consistentemente 0 valor df = 1.896 que reproduz precisamente 0 valor

df associado a percola~ao por sitio (Stauffer, 1985). Desde que este

valor e diferente de df ~ 1.76 correspondente as bifurca~6es, acredita-se

que uma nova c1asse de universalidade esta sendo exibida, c1aramente

relacionada ao preenchimento incompleto dos aglomerados de sitios
vazios.

Figura 5.6: Fragmentotipico de urn "polimero' (cuja estrutura
esta representadapor sitios conectados) gerado em uma rede
&>x&> com uma distribui~o aleatoria de impurezas (sitios
preenchidosnlo conectados).A simula~o correspondeao ponto
critico (b,c)=(1,0.4072). As regiOes A e B pertencem ao
aglomerado "infinito' de sitios vazios que nao foram ocupados
pelas bffurca~des; a regiao C e urn aglomerado finito de sitios
vazios. (Lucenaet al., 1994).

Aspectos topol6gicos, dinamicos e efeitos de tamanho finito deste
modelo de crescimento cinetico (Nevese Onody, 1995) serao estudados

no capitulo 6. No capitulo 7, incorporamos ao modelo 0 parametro

temperatura T e obtemos 0 diagrama de fases no plano (T,b) (Onodye

Neves, 1996b).



o conceito de criticalidade auto-organizada foi introduzido por

Bak, Tang e Wiensenfeld (1987) como uma explicac;;aoplausivel para a
tendencia de sistemas grandes e complexos em ser conduzidos a

estados criticos.

Em urn trabalho muito recente, Andrade et al. (1996) mostraram

que, no modelo de crescimento de polimeros ramificados, a auto-

organizac;;aopode ser atingida, conduzindo e mantendo 0 sistema
proximo a criticalidade. Eles incorporaram ao modelo a seguinte

dinamica global para governar a evoluc;;ao da probabilidade de

ramificac;;aobet) durante 0 crescimento do polimero,

bet + 1) = bet) + k[NT -NAt)]

onde N A (t) e 0 numero de sitios ativos no instante t, k e urn

coeficiente cinetico e NT e urn limite arbitrariamente especificado para

NA (t). Por meio da equac;;aoacima, uma forc;;arestauradora e imposta

ao sistema de forma que bet) flutua no tempo.

Em uma tipica realizac;;aode crescimento do polimero sob estas

condic;;oes,com probabilidade de ramificac;;aoinicial b(O) = 1, coeficiente

k = 10-3 e NT = 80, num sistema sem impurezas (c = 0), Andrade et al.

(1996) constataram que 0 aglomerado inicialmente cresce como urn

objeto compacto e sua estrutura periferica muda gradualmente para a
de urn objeto fractal, como resultado da variac;;aodo parametro b. Esta

evoluc;;aoespontanea corresponde a uma trajetoria no plano (b,c) que

tende a linha de transic;;aofinita-infinita. Apos urn periodo transiente e
independentemente das condic;;oesiniciais, a evoluc;;aotemporal de bet)

atinge urn estado auto-organizado caracterizado por urn valor medio

< b > que recupera precisamente a probabilidade critica be::::; 0.056 em

c = 0, separando os regimes de crescimento finito e infinito.

Graficamente, bet) oscila em tomo do estado critico atingido ap6s urn

,
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breve transiente. No caso em que c > 0, a fim de compensar a adicional

limitac;;aono crescimento, 0 sistema auto organizado e conduzido a urn
outro estado critico com maior probabilidade de bifurcac;;ao (por
exemplo, b

e
:::-; 0.342 em c = 0.3). Como consequencia, 0 metodo permite

obter precisamente toda a linha critica no espac;;ode fase (b,c). E

importante enfatizar que neste novo metodo 0 sistema procura a
criticalidade por si proprio enquanto que na proposta original (Lucena
et al., 1994), a linha critica e localizada por procedimentos nos quais

sao utilizados parametros fixos.

Andrade et al. (1996) tambem observaram a evoluc;;aotemporal do

numero de sitios ativos NA(t) para diferentes limites NT e diferentes

valores de k (os valores tipicos utilizados sao: NT = 100 e k = 10-5
;

NT = 200 e k = 10-4 ; NT = 300 e k = 10-3
). Conforme esperado, 0 limite NT

determina meramente 0 valor medio em torno do qual 0 numero NA de

sitios ativos flutua no tempo quando 0 sistema torna-se auto-
organizado, ou seja, atinge urn estado estacionario. A manutenc;;aodo

mlmero de sitios ativos proximo ao limiar NT e equivalente a assegurar

a sobrevivencia do polimero em crescimento proximo ao estado critico.

o comportamento de N A (t) e a influencia do coeficiente k podem ser

compreendidos com uma analise de representac;;ao de campo medio,
partindo-se da seguinte expressao:

NAt + 1)= [1- a(t)][1 +b(t)]N A(t)

Nesta expressao, proposta por Andrade et al. (1996) para explicar 0

crescimento do polimero ramificado, aCt) e a probabilidade de

aniquila{:iio (ou morte) de uma extremidade do polimero, causada pelos
efeitos das obstruc;;oesestericas (0 ~ aCt) ~ 1). Deste modo, mecanismos

de exclusao que conduzam a desativac;;ao("self-avoidance"e impurezas)

podem ser aproximadamente incorporados ao modelo. Considerando os
limites nas equac;;oes(5.2)e (5.3) (onde 0 tempo e continuo), obtem-se

.ii l'::C~ ~
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db = k[N -N ]dt T A

dN
_A = [b(1-a)-a]NA(t)
dt

Assumindo-se, por simplicidade, que a probabilidade a e constante no

estado estacionario do processo dinamico, derivando-se a equa<;;ao(5.5)
e inserindo-se a equa<;;ao(5.4)na expressao resultante, obtem-se

_d
2
_N_A= k(l- a)N N _ k(l- a) N2 + _l_[_dN_A]2

dt2 T A A N dt
A

A presen<;;ado termo intermediario no lado direito da equa<;;ao(5.6)

fomece uma explica<;;ao convincente para a diversidade do
comportamento oscilat6rio de N A (t) , observado em diferentes valores de

k. 0 parametro k esta portanto intrinsecamente relacionado ao

comportamento oscilat6rio do sistema. Urn grande valor de k esta
diretamente associado a ocorrencia de oscila<;;6esde altas freqiiencias

na fun<;;aoNA (t). Os demais termos estao relacionados a tendencia de

crescimento do polimero na ausencia de mecanismos de realimenta<;;ao

que conduzam 0 sistema de volta ao valor NT.



6. TOPOLOGIA, DINAMICA E EFEITOS DE
TAMANHO FINITO DE UM MODELO DE

CRESCIMENTO CINETICO

6.1 INTRODU~AO

o modelo de crescimento cinetico, generalizado para 0 estudo da

polimeriza<;;aoramificada na presen<;;ade impurezas (Lucena et al.,

1994), foi abordado no capitulo anterior. No presente capitulo, nosso

objetivo e estudar novos aspectos deste modelo, com enfase em sua
topologia e diniimica (Neves e Onody, 1995). Todas as simula<;;oessao

realizadas na rede quadrada.

Inicialmente, considerando que a configura<;;aodo polimero pode
ser identificada com uma arvore na rede, realizamos uma estatistica do

numero de liga<;;oese dos tipos de vertices. Esta analise nos permite

determinar a transi<;;aofinita-infinita bem como um tipo de transi<;;aode
rugosidade na superficie do polimero. Obtemos as dimensoes fractais

dos aglomerados ("clusters") na transi<;;aofinita-infinita (os resultados

sao diferentes daqueles obtidos por Lucena et al. (1994) e 0 motivo disto

sera explicado no texto). Tambem estudamos a evolu<;;aotemporal dos
aglomerados. Calculamos 0 tempo medio de vida dos aglomerados
finitos, a func;ao de autocorrelac;ao temporal de suas massas e os



expoentes criticos dinamicos correspondentes. Uma se~ao e dedicada a
analise dos efeitos de tamanho finito: para vanas concentra~6es de

impurezas, utilizamos uma tecnica de cumulantes de quarta ordem

(Binder, 1981, 1987, 1990; Kaski et al., 1984; Landau e Binder, 1985)

para obter as probabilidades de ramifica~aocriticas be e para estimar os

expoentes criticos p e v associados, respectivamente, ao parametro de

ordem e ao comprimento de correla~ao do sistema. Finalmente, na
ausencia de impurezas, descrevemos a rugosidade da superficie do

polimeroem termos dos expoentes de Hurst.

6.2 TOPOLOGIA E DIMENSAO FRACTAL

Simulamos urn modelo de crescimento cinetico (com

probabilidade de bifurca~ao b) numa rede quadrada L x L com

concentra~ao c de impurezas aleatoriamente distribuidas. Em cada
experimento, a polimeriza~aoramificada e simulada de acordo com as

regras descritas na se~ao 5.2.2.1 e com a seguinte diferen~a:0 processo
de crescimento do polimero e mantido enquanto pelo menos uma das

extremidades do aglomerado estiver ativa (intemamente aos limites da
rede). Na forma original proposta por Lucena et al. (1994), 0 processo

deve ser interrompido no instante em que alguma das extremidades de
crescimento tocar a fronteira da rede pela primeira vez. Assim, em

nossas simula~6es, as configura~6esfinais nao possuem sitios ativos.

Esta diferen~a e importante e sera comentada posteriormente. Quando
uma extremidade do polimero estiver sobre a fronteira da rede e

escolher urn sentido de crescimento direcionado para 0 exterior, entao

consideramos tal extremidade como sendo urn sitio inativo. Se urn

aglomerado tocar a fronteira uma (oumais) vezes, este sera denominado
polimero infinito.



Durante 0 crescimento do polimero, podemos identificar cada uma

de suas configura90es com uma arvore-liga¢o ("bond tree"), ou seja,
com urn animal fracamente embebido na rede e que niio possui cic10s

(ver c1assifica98.0dos animais na rede na Se98.03.3.2). A reciproca nem

sempre e verdadeira: nem toda arvore-liga98.0 corresponde a uma
configura98.0 gerada pelo modelo de crescimento de polimeros

ramificados. Por exemplo, 0 subgrafo conectado mostrado na Figura 6.1
e uma arvore-liga98.0 cuja configura98.0 000 pode ser gerada (em

nenhum instante t) pelas regras de crescimento descritas na

Se98.0 5.2.2.1 (para c = 0).

Figura 6.1: Um subgrafo conectado sem
ciclos (arvore-lig~o). que n§o corresponde a
nenhuma configurayao passivel gerada pelo
modelode crescimentocinetico com lR!O e c=O.

As arvores na rede podem ser c1assificadas de acordo com 0

mlmero n de liga90es e 0 mlmero nk de vertices com k liga90es. Por

exemplo, a arvore na Figura 6.1 possui n = 6, nt = 3 (mlmero de

extremidades livres), nz = 3, n3 = 1 e n4 = o. Desde que cada liga98.0

conecta dois vertices, ha dois vinculos relacionando os nk (Camacho et



Adicionalmente a esta classificac;ao, Camacho et al. (1992) tambem

consideraram 0 numero nb de dobras ("bends") nos seguimentos

lineares de uma arvore; na rede quadrada, uma dobra e definida como

sendo urn sitio onde duas (e somente duas) ligac;oesse unem em angulo
reto. Camacho et al. realizaram uma enumerac;ao exata das arvores em

varias redes bidimensionais, como func;aodo numeros n, nb, n1 e n3• A

enumerac;ao esta consistente com outros dados disponiveis na
literatura, que foram previamente publicados por Gaunt et al. (1984) e
Privman e Redner (1987).

Retornando ao modelo de crescimento de polimeros ramificados

em estudo, denotamos por N(t) 0 numero de ligac;oesocupadas ate 0

instante t (na Figura 5.2, N(O) = 0, N(l) = 1, N(2) = 3, N(3) = 6,

N(4) = 10 ...). E claro que N(t) depende tambem da probabilidade de

ramificac;ao b. Obviamente, se 0 polimero for linear (b = 0) entao

N(t) = t.

No limite termodinamico (L ~ (0), N(t) pode crescer

indefinidamente com t (regime de crescimento infinito) ou pode parar
num determinado instante t (regime de crescimento finito).

Similarmente, definimos Nk(t) como sendo 0 numero de vertices com k

ligac;6es. Uma vez que as trifurcac;6es nao podem ocorrer, temos
N4(t) = o.

Identificando a configurac;aopolimerica (no instante t) com uma
arvore-ligac;aoe empregando as equac;oes(6.1) e (6.2), temos

Em nossas simulac;6es, calculamos estas quantidades para todo

instante t. Lembremos que a passagem de t para t +1 ocorre somente



depois que todos sitios ativos no estagio t tenham sido consultados

sobre sua probabilidade de bifurcar. Calculamos as medias N(t) e N3 (t)

sobre urn grande numero de experimentos Ne• Para c:t:- 0, escolhemos

inicialmente uma distribui~ao aleatoria de impurezas. Sobre esta

configura~ao congelada, realizamos urn numero Nq de experimentos

("quenched").Entao, uma nova configura~aode impurezas e selecionada

e mais Nq simula~6es san feitas. Repetimos este processo Na vezes

("annealed"),de modo que 0 numero total de experimentos Ne e igual a

Na x Nq• A forma "annealed" e simulada para evitar conclus6es

tendenciosas quando c e alto. A dependencia temporal de N(t) e N3 (t)

sera estudada na proxima se~ao.

Para investigar as propriedades estaticas (ao termino do

crescimento do aglomerado), calculamos 0 numero N de liga~6es e 0

numero N3 de vertices com 3 liga~6es no instante final do processo de

crescimento. Sobre 0 conjunto de todos os experimentos, obtemos seus

valores medios (N) e (N 3) .

Definimos0 parimetro de ordem do sistema como sendo a razao

entre a massa media dos aglomerados e sua area acessivel:

_ (N + 1)
(p ) - (1- c)L2

Originariamente, 0 parametro de ordem foi definido como sendo a

fra~ao (Po) de polimeros infinitos no total de experimentos (Lucena et

al., 1994). De acordo com esta defini~ao, em urn unico experimento, 0

parametro de ordem e discreto, isto e, vale Po = 1, se 0 polimero for

infinito, ou Po = 0, caso contrario. Ha, portanto, uma grande flutua~ao

deste parametro de ordem. No presente trabalho, pretendemos localizar

o ponto critico da transi~ao finita-infinita atraves de urn metodo de

intersec~ao de cumulantes (ver se~ao 6.4). Para isto, devemos calcular 0

cumulante UL da distribui~ao de probabilidade do parametro de ordem

(definido em (6.13)) e, assim, a defini~ao dada na equa~ao (6.5) e mais
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apropriada, uma vez que nosso parametro de ordem p e continuo e

medido em uma situac;;aoestatica de equilibrio. Deveras, p e calculado

quando ja 000 mais existem sitios ativos na rede. Na sec;;ao6.2.3,
tambem calculamos a dimensao fractal em uma situac;;aoestatica de
equilibrio. Os resultados obtidos nesta situac;;aoestatica final san mais

estaveis.

No limite tennodinilmico (L ~ 00) e na fase finita, ambas as

definic;;oesde parametro de ordem coincidem: (p) ~ 0 e (Po) ~ o. 0

"locus" onde 0 parametro de ordem se anula define uma linha critica

b = be (c) no espac;;o(b,c).

A Figura 6.2 mostra a variac;;aodo parametro de ordem (p) como

func;;aode b para diferentes concentrac;;oes de impurezas. Podemos
observar uma transic;;ao("bulk")que separa os regimes de crescimento

finito e infinito.

__-----:== ::::=1:=== == ::::: __ -~
/ ~~ •./---./ /I~:

/ // // .•_..-/'''-''-r--:C'
e /" .•_ .•_~ /...-;e / •I / · /'-'L= 1001
• / --.-- c=0.35

/ - .•-c=0.30
! - •.-c=0.20
j -e-- c=0.10
/

/ -e-c=O

Figura 6.2: Parametro de ordem <p> como funyao de b, para c=O, 0.10,
0.20, 0.3> e O.31i As simulac;oes foram realizadas em uma rede quadrada de
tamanho L=1001.

Enquanto (N) e uma func;;aomonotonicamente crescente de b

(b > bel, (N3) passa por urn maximo em b r::::;0.2 para c = 0, conforme



podemos observar na Figura 6.3. A primeira vista, este fato parece ser

contraditorio uma vez que poderiamos esperar que (N3) tambem fosse

uma func;;aomonotonicamente crescente. Se visualizarmos a simulac;;ao

do crescimento do aglomerado, notaremos que (em b ~ 0.2) ocorre urn
alisamento de sua superficie e que esta adquire 0 formato de urn

losango. 0 maximo e urn indicio de que uma transiqao de rugosidade

esta ocorrendo1• A origem da transic;;ao parece ser de natureza
geometrica. Se b ~ 1, entao cada sitio ativo tenderia a bifurcar de urn

modo similar ao que ocorreria numa arvore de Cayley (com ramificac;;ao
r = 2). Mas esta arvore de Cayley nao pode ser embebida na rede

quadrada.

0.0
0.0

-·-L=501
-e-L=lOOl
-a-L=3501

Figura 6.3: <N3>/<N3>max versus b para c=O. onde <N3>max e 0 maximo valor
de <N3>. Os resultados relativos a L=3501 foram gerados em urn CRAY.

Para ilustrar 0 alisamento da superficie, numa pequena rede

quadrada (L = 51) sem impurezas (c = 0), simulamos 0 modelo de
crescimento cinetico com probabilidade de bifurcac;;aob = 0.5> 0.2. Na

Figura 6.4, mostramos uma "fotografiado polimero" em crescimento, no

instante em que este toea a fronteira. Deveras, podemos visualizar que



a superficie tende a adquirir 0 formato de urn losango (fase "lisa"). Este

efeito toma-se diluido na presen~a de impurezas e mais acentuado com

o aumento do tamanho da rede.
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Figura 6.4: Configurac;ao de um aglomerado de sitios conectados gerado em uma
simu~o do modelo de crescimento cinetico com b=O.5, c=O e L=51. A figura equivale a
uma "fotografia do polimero" em crescimento, no instante em que este toea a fronteira.
Para este valor de b (maior que b=O.2) e conforme 0 aglomerado cresce, podemos
visualizar que sua superficie tende a adquirir 0 formato de um Iosango (fase "Usa").

De acordo com a defini~ao de Mandelbrot, urn fractal e uma

forma constituida de partes similares ao todo (Mandelbrot, 1986). Urn
objeto fractal com massa Me comprimento caracteristico I (por exemplo,

seu raio de gira~ao)obedece a equa~ao M oc lDp
, onde 0 expoente DF e a

dimensao fractal, que e usualmente diferente da dimensao Euc1idiana d

da rede. Na caminhada aleatoria simples (se~ao 3.2.1), a massa e
proporcional ao mlmero de passos e, portanto, varia com a distancia

quadratica media entre as extremidades da cadeia, significando que a



dimensao fractal e 2 (em d = 2 ou d = 3). Na teoria de percola~ao

(Stauffer, 1985), os "clusters", no limite de percola~ao, saDfractais com

dimensoes fractais 1.896 (d = 2) e 2.5 (d = 3).

A dimensao fractal DF do polimero ramificado pode ser obtida

atraves de

onde ; e 0 comprimento de correlaqao medido da forma proposta por

Lucena et al. (1994): ao termino de um particular experimento, os

tamanhos Ix e Iy do menor retangulo que contem um polimero finito e

determinado e ; == ((Ix Iy )1/2).

Das equa~oes (6.5)e (6.6)obtemos (p) oc ; D,-2 • A substitui~ao das

leis de potencia (6.7) e (6.8) na ultima rela~ao resulta em

Ib - beI
P
+(D,-2)V oc constante. Isto resulta na famosa rela~ao de escala

PDF =2--v

Obtemos as dimensoes fractais atraves das inclina~oes dos

gnificos log-log da massa (N) + 1 versus L (L = 161,181,201,221 e 241) em

b ~ be para muitas concentra~oes c e Ne _105
• Os be saD estimados

utilizando-se um metodo de cumulantes (verse~ao 6.4). Uma tecnica de

regressao linear e utilizada para determinar DF e seu erro {ver



Tabela 6.1). A Figura 6.5 mostra 0 grafico logaritmico da massa versus

L para c= o.

o
0.1
0.2
0.3

1.963 ± 0.006
1.946 ± 0.002
1.928 ± 0.007
1.87 ± 0.05

...•
.•..•..•..•..•..•.
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.•..•..•.

.•..•..•.
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...............•
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......•
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c=o
inclina~o = 1.96

logM

9.2

Figura 6.5: Grafico logaritmico de M=<N>+1 versus L. A inclina~o e a
dimensao fractal para c=O.

A Tabela 6.1 deve ser comparada com os resultados obtidos por

Lucena et al. (1994), os quais apontam para uma dimensao fractal que
varia monotonicamente de 1.83 (em (b,c) = (0.055,0)) para 1.76 (em

(b,c) = (1,0.4072)), ainda que a possibilidade de uma unica c1asse de

universalidade nao esteja descartada. A discrepancia entre estes valores

e os nossos e devida as diferentes medidas de massa que foram

realizadas para 0 calculo da dimensao fractal. Em nossa determinac;;ao

da dimensao fractal, esperamos ate que toda a rede se tome uma zona



morta. Nos modelos de crescimento, geralmente saD definidas as zonas
ativa e morta e isto permite determinar uma interface precisa. Muitos

modelos tern zonas ativa e morta determinadas de uma maneira

aproximada (por exemplo, DLA- Witten e Sander, 1981). Lucena et al.
(1994) analisaram os parametros fisieos e expoentes critieos enquanto 0

sistema estava ainda ativo. Por outro lado, nossa analise e baseada em
uma situac;ao estatiea final, quando entao 000 ha mais sitios ativos na

rede quadrada.

6.3 DINAMICA

Investigamos a evoluc;aotemporal das massas dos aglomerados

como func;oesde bee. Em todos os casos, observamos que a massa

media (M = (N) + 1) do polimero evolui obedecendo a lei de potencia

assin t6tiea

conforme e mostrado na Figura 6.6(a). Neste grafico, 0 limite maximo no

eixo log(t) corresponde a urn tempo t medio que 0 aglomerado

necessita para atingir a fronteira. Tambem apresentamos a variac;aode

(J em func;aode b na Figura 6.6(b), para urn sistema finito de tamanho

L = 1001. 0 expoente parte de (J = 1 em b = 0, aumenta ate urn valor

maximo e entao converge para (J = 2 conforme b tende a 1. 0 pieo

ocorre logo acima do ponto critieo be estimado (para c = 0, be ~ 0.059),

indieando que a massa aumenta mais rapidamente. Este

comportamento e tambem verificado em outras concentrac;oes de

impurezas. Ao longo de pontos sobre a linha critiea (be(c),c) (ver

Tabela 6.3), 0 expoente (J decai sensivelmente de (J = 1.87, em

(be ,c) = (0.0585,0), ate (J = 1.82, em (be ,c) = (0.361,0.3).
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Figura 6.6(a): Tipico grafico log «N(f») versus log(f) .
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Exceto no caso em que b = ° (onde (N3(t») = 0), 0 numero de

vertices com 3 ligac;;6estambem segue uma lei de potencia assintotica,

(N3(t»)-l', com B3(b) apresentando urn comportamento similar ao de

Seria interessante analisar 0 comportamento de B(b) no limite

termodinamico. A partir de medidas de B(b) realizadas em redes com

tamanhos finitos L cada vez maiores, os resultados entao poderiam ser
extrapolados no limite L ~ 00.



Podemos identificar no sistema dois tempos caracteristicos, 1; e

Tf. 1; e 0 tempo medio para os aglomerados infinitos tocarem a

fronteira. Tf corresponde ao tempo medio de vida dos aglomerados

finitos.

Na Figura 6.7, apresentamos Tf versus b, onde podemos

c1aramente observar urn pica estreito sobre 0 ponto critico estimado be

(c = 0.2). Para b < be' ha uma predominancia de aglomerados finitos com

urn pequeno mlmero de bifurcac;6es. Conseqiientemente, as

extremidades de crescimento SaDescassas e os efeitos de obstruc;ao
estericas podem ser fatais. Logo, 0 tempo medio de vida e curto. Para

b > be , a maioria dos aglomerados SaD infinitos desde que as

bifurcac;6esSaDeventos freqiientes. Portanto, para que urn aglomerado
permanec;a finito, devera morrer 0 quanta antes, caso contrario nunca 0

fara. Novamente, 0 tempo medio de vida e curto.

L= 1001
c= 0.20

•••• •••• ••
0.2 0.4 0.6 0.8

Figura 6.7: Tempo medio de vida T, dos aglomerados finitos.



Podemos tambem estudar como 0 conjunto de aglomerados evolui

no tempo. Para cada instante t, em urn total de 100 experimentos,

contamos 0 numero de aglomerados finitos que tenham permnnecido

ativos ate entao, mais 0 numero de aglomerados infinitos que ainda 000

tenham tocado a fronteira. Os resultados san apresentados na Figura 6.8

para L = 1001 e c = 0.2.

100
Numero de

aglomerados L= 1001
c = 0.20

\00\.,
•-••••

40 ~

,
i
i•
i

\
---i-."'--.

~ -\ --..........
e

--b=0.15
-e-b = 0.20
--b=O.oo

Figura 6.8: Numero de aglomerados (= numero de aglomerados
finitos ativos + numero de aglomerados infinitos que ainda nao tocaram a
fronteira) no instante t .

Uma vez que ha uma mudan~a notoria do decaimento suave em
b = 0.15 para 0 aparecimento de urn platO em b = 0.20, esperamos

encontrar uma transi~ao de fase neste intervalo. Deveras, antecipamos
(da se~ao 6.4) nossa estimativa do ponto critico: be = 0.168.

Analisemos 0 que se passa de uma maneira mais profunda.

Primeiramente, para b < be (fase finita) ha poucos aglomerados infinitos

enquanto que os finitos nao SaD todos necessariamente efemeros, desde



que a probabilidade de ramificac;;ao,embora pequena, e 000 nula. Isto e,

os tempos medios de vida dos aglomerados finitos estao amplamente

distribuidos conforme pode ser visto na curva b = 0.15 na Figura 6.8. Por

outro lado, para b > be , os aglomerados finitos saG efemeros e

responsaveis pela primeira queda da curva b = 0.20em t - Tf = 30. Ha 22

aglomerados finitos. Os restantes saG infinitos e tocarao a fronteira em

t - 1; = 1100. Deste modo, a largura do plato pode ser interpretada como

a diferenc;;a1; - Tf. Claramente, 0 mesmo raciocinio pode ser facilmente

aplicado ao caso b = 0.60 .

6.3.4 FIJNf;AO DE AIJTOCORRELAf;AO TEMPORAL

Urn outro problema importante consiste em encontrar 0 tempo de

descorrelac;;ao r d do sistema. Para este proposito, calculamos a func;;ao

de autocorrelac;;aotemporal da massa. Em urn experimento particular,

esta func;;aoe definida como

(M(t)M(t + r)) - (M(t))2
C(r)=-------

([M(t)y) - (M(t))2

onde M(t) = N(t) + 1 e a massa do polimero e as medias saG realizadas

sobre 0 tempo. A func;;aoesta normalizada de modo que C(O) = 1.

o comportamento da func;;ao de autocorrelac;;ao temporal da

massa, (C(r)) (aqui () significa uma media sobre todos os

experimentos), versus r e apresentado na Figura 6.9. Em r = 0 as

massas estao completamente correlacionadas. (C(r))decai a zero se r

for suficientemente grande. 0 tempo de descorrelac;;aoe determinado
atraves de C( r d) = O. Observando as tres curvas, esta claro que

conforme aproximamos 0 ponto critico estimado (be ~ 0.058) 0 tempo

caracteristico r d aumenta cada vez mais, 0 que e uma manifestac;;aodo

fenomeno "critical slowing down" (Binney et al., 1992).
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Conforme a transi~ao se aproxima, 0 comprimento de correla~ao

(~ oc L) tambcm aumenta. Empiricamente, encontra-se que 0 tempo de

descorrela~ao T d esta relacionado ao comprimento de correla~ao por

uma rela~ao da forma

Verificamos esta rela~ao em b Rj be e estimamos z para muitas

concentra~6es e tamanhos de rede. A Figura 6.10 ilustra 0 grafico

log-log para c = 0 enquanto a Tabela 6.2 apresenta os expoentes

criticos dinamicos estimados. Conforme c aumenta e dentro dos erros

estimados, podemos observar que z tern uma tendencia a decair.
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Figura 6.10: Grafico log-log do tempo de descorrelayao TD (L) versus
comprimento de correlayao 4 (L).

o
0.1
0.2
0.3

1.75 ± 0.03
1.76 ± 0.05
1.68 ± 0.12
1.53 ± 0.16



Utilizamos agora a teoria fenomeno16gicade "finite size scaling"

para estimar be e os expoentes criticos (Binder, 1990). 0 metodo

empregado e baseado em uma analise da funyao de distribuiyao de
probabilidade do parametro de ordem (Binder, 1981, 1987) que

apresenta uma mudanya substancial no ponto critico. Uma medida
conveniente desta mudanya e fornecida pelo cumulante de quarta

ordem UL da distribuiyao. NoAnexo, estudamos amplamente 0 metoda

de intersecyao de cumulantes para localizayao do ponto critico de urn

sistema.

Em nosso estudo, 0 cumulante de quarta ordem normalizado

pode ser escrito como

Na fase ordenada do sistema (b > be) e para b ~ 1, esperamos que

a funyao de distribuiyao de probabilidade do parametro de ordem

apresente urn maximo em (p) ~ 1 e, neste caso, urn raciocinio an8.1ogo

ao demonstrado no Anexo, permite conc1uir que UL ~ constante

positiva. Por outro lado, quando b ~ 0, na fase desordenada, 0 maximo

tende a (p) = 0 e 0 cumulante UL ~ 0 (decrescendo com 0 aumento de

L). Alem disso, para b ~ be' uma hip6tese de escala que conduza a

UL = {](L/;) (tal como no caso de sistemas magneiicos - ver Anexo)

implica no fato de que, exatamente sobre a criticalidade, UL tende a urn

valor fixo U·. Como resultado, os graficos de UL para diferentes

tamanhos de L devem interceptar 0 mesmo U·, fornecendo uma
estimativa do ponto critico.



Urn grafico logaritmico dos cumulantes de quarta ordem UL

versus b para vanos tamanhos de rede (e c == 0) e mostrado na
Figura 6.11. As curvas interceptam-se entre si em urn ponto que

estimamos como be.

-1.0

log (UL)

-1.1

-.-L=161
-e-L=181
-&-L=201
-.-L=221
-.-- L=241

Figura 6.11: Cumulantede quartaordemUL versus b, parac=Oe tamanhos
L=161, 181,201,221 e 241. A inte~o das curvas nos permite estimar
bc=O.a585±O.CXXl2.

A escolha particular do conjunto L == 161,... ,241 resulta de urn

compromisso entre 0 maximo tamanho L que na pnitica pode ser

simulado (comurn erro estatistico aceitavel)eo valor minimo de L onde
as formas assintoticas assumidas acima SaDconfiaveis.

Como urn aumento da concentrac;ao de impurezas tambem e

acompanhado por urn aumento de seu erro estatistico, simulamos

numeros diferentes de experimentos:

respectivamente em c == 0,0.1,0.2,0.3.

A Tabela 6.3 mostra os valores estimados de be para algumas

concentrac;oes. Os valores centrais foram obtidos atraves da media de



todos pontos de intersecc;ao. Os erros sao os desvios padroes. Observa-

se urn aumento consistente da probabilidade de ramificac;aocritica a

fim de compensar a limitac;aode crescimento imposta pela presenc;a de

impurezas. Nossas estimativas de be sao ligeiramente maiores do que

aquelas previamente obtidas por Lucena et al. (1994) (por exemplo,

be = 0.055para c = 0).

o
0.1
0.2
0.3

0.0585 ± 0.0002
0.0915 ± 0.0006
0.168 ± 0.002
0.361 ± 0.007

1.63 ± 0.12
1.42 ± 0.37
1.54 ± 0.49
1.32 ± 0.47

Para estimar v (ver Anexo; Binder, 1987, 1990) podemos
expandir

UL = (j(L/~ ) = {j[Ll/v (b - bJ]

~ U· + U; Ll/v (b-bJ + U; L2/v (b-bJ2 + ...

de onde podemos obter a inc1inac;aoda curva UaL (a e algum fator de

escala) versus UL em U·

8UaL = ai/v

8UL u·

Para LeaL flXOS, podemos trac;ar 0 grafico U aL(b) versus U L(b)

(para valores de b pr6ximos a bJ e estimar 0 coeficiente angular

[8 UaL/8UL]u* da tangente a curva sobre 0 ponto critico. Para varios

pares (L,aL) e de acordo com (6.15), podemos estimar 0 expoente v e

sua barra de erro atraves da regressao linear do gr8.fico

log[8 UaL/8 UL]u* versus loga. Os expoentes v estimados sao



apresentados na Tabela 6.3 e 0 grafico de v versus c e apresentado na

Figura 6.12. Conforme a concentra<;;aoc aumenta, 0 expoente v parece

decair com as barras de erro aumentando. A tendencia deste

decaimento e consistente com 0 valor v = 4/3 da percola<;;aousual em

d = 2 dimensoes (Stauffer, 1985).

0.00 O.CE 0.10 0.15 0.20 0.25 O.~ 0.35 0.40
c

Figura 6.12: Expoente v (com barra de erro) em funyAo da
concentrayaode impurezasc.

Lembremos (da se<;;ao5.2.4) que para estabelecer uma conexao
entre este modelo de crescimento de polimeros ramificados e a

percola<;;ao,devemos considerar 0 problema da percola<;;aona rede

quadrada com uma fra<;;aoPc = 0.5928 de sitios ocupados. Se todos sitios

000 ocupados fossem associados a impurezas, entao a concentra<;;aodas
mesmas seria c = 1- Pc = 0.4072. Entretanto, alguns sitios nao ocupados

podem nao corresponder as impurezas mas sim a regioes vazias, de
forma que a conexao nao e perfeita (Lucena et al., 1994).

o comportamento de v (Tabela 6.3) juntamente com as
dimensoes fractais (Tabela 6.1) suportam fortemente a conjectura de

uma linha critica 000 universal.



o expoente P Iv pode ser obtido a partir da razao dos segundos

momentos (p 2) em be ,
L,be

Levando em considera<;;aoas corre<;;6esdevidas a "finite size scaling" (ver

Anexo; Binder, 1981, 1987; Kaski, 1984; Landau e Binder, 1985)

podemos escrever a seguinte equa<;;ao:

2P (l_a-xe
)

W.(b =bJ;::-+ Xe[;Xe ---

p v lna

A avalia<;;aode Wp versus (lnafl (a > 1) para muitos pares (L ,aL ),

tratando-se 0 numerador do segundo termo como um parametro, deve

resultar em estimativas de 2P Iv na extrapola<;;ao da intersec<;;ao

(lnafl = O. Obtivemos a estimativa P Iv;:: 0.02 ± 0.01, para c = O. A

substitui<;;ao de DF (Tabela 6.1) na rela<;;aode escala (6.9) tambem

permite avaliarmos P Iv = 2 - DF ;:: 0.04 ± 0.01. Este resultado tangencia 0

anterior em 0.03. Devido a grandes erros numericos, a estimativa de

P Iv torna-se impraticavel em concentra<;;6esde impurezas maiores.

6.5 RUGOSIDADE DA SUPERFlclE

Os processos de crescimento podem ser freqiientemente descritos
em termos da propaga<;;aode uma frente de crescimento ou "zona ativa".
Ap6s a passagem da frente de crescimento, a estrutura deixada para

tras nao se altera (Meakin, 1993). Isto de fato ocorre no presente

modelo. Definimos a superflcie do aglomerado como sendo composta por
todas as extremidades de crescimento atuais.



Urn dos caminhos mais importantes em dire<;aoa caracteriza<;ao
de superficies rugosas e atraves das furu;oes de correlaqao de difereru;a

de altura (Feder, 1988; Meakin, 1993)

onde h e a altura acima de uma superficie de referencia lisa e M e uma

distancia "horizontal" medida ao longo da mesma.

Quando, para todo q, Hq = H (H e 0 expoente de Hurst), entao

tem-se urn fractal auto-similar ("self-affine").Do contrario, tem-se urn

multifractal. A lei de escala acima e valida em urn intervalo

inferior ~ - (Meakin, 1993). Fisicamente, 0 calculo de Cz (M) para M

pequeno nao distinguiria uma superficie que e globalmente e localmente

lisa de uma superficie que e localmente lisa, porem globalmente rugosa.

Isto explica 0 limite inferior ~ - . Por outro lado, para M grande, alem

do limite superior ~ + , ha uma regiao onde a estatistica e pobre e os

efeitos de borda tomam-se pronunciados.

A dimensao fractal D da interface relaciona-se com 0 expoente de
Hurst H atraves de

onde d e a dimensao Euclidiana da superfide de referenda (no caso,
d = 1).

Na se<;ao 6.2.2, interpretamos 0 maximo de (N3) como urn

indicador da transi<;ao de rugosidade na superficie do polimero.

Simula<;6esvisuais mostram que a superficie do polimero torna-se mais

101



lisa conforme b aumenta (ver, por exemplo, ilustrac;ao na Figura 6.4). 0

polimero eresee como uma estrutura compacta cuja forma tende a de
urn losango. Consistentemente, escolhemos, como nossa superficie de
referenda, os lados de urn quadrado inscrito na rede e que formam

angulos de 45° com os eixos cartesianos, conforme indica a Figura 6.13.

As alturas saD medidas sobre esta referenda quando 0 aglomerado toea
a fronteira pela primeira vez.

Superficie de

•••...~! r referencia •• :1!'

.' .h(?~••.. .. .•......
Sitioativo

pertencente it
superficie de

propag~odo
polimero

Fronteira da rede
quadrada

Figura 6.13: Superficie de referencia (linhas continuas em vermelho) para a
medida das fun~ de correla~o de diferen~ de altura Cq{LlI). A fronteira da rede
quadrada LxL corresponde ao perimetro em azul. 0 ponto indicado representa uma
extremidade de crescimento da superficie do aglomerado. Como este ponto se
encontra no primeiro quadrante da rede, suas coordenadas (r, hem 580 medidas com
rrela~o ao sistema de eixos J' !'indicado.

Na Figura 6.14, apresentamos 0 grafico de log ((Cz (Ar»)) versus

logAr (note que todas probabilidades de ramificac;ao escolhidas saD

maiores que 0 valor critico be da transic;ao finita-infinita). Para b > 0.2,

claramente vemos 0 intervalo previsto na equac;ao (6.20), onde a lei de
escala (6.19) e valida.
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ATabela 6.4 apresenta os expoentes de Hurst avaliados de acordo

com 0 procedimento acima para c = 0 e b ~ 0.25 (regime de superficie

lisa). Os expoentes de Hurst decrescem conforme a superficie torna-se

mais lisa (b ~ 1). Isto e consistente com a equac;ao (6.19) desde que,

para uma distancia fIxa AT, (C2(AT)) deve diminuir com 0 alisamento da

superficie, 0 que implica H ~ o.

Os resultados tambem saD consistentes com a equac;ao (6.21),

uma vez que no limite H ~ 0 a dimensao fractal da interface D ~ 1,

portanto indicando uma superficie lisa.

0.25
0.35
0.50
0.65
0.80

0.48
0.43
0.23
0.14
0.10



6.6 CONCLUSOES

Sumariamente, estudamos a polimerizac;aoramificada em meios

com impurezas atraves de simulac;oescomputacionais de urn modelo de

crescimento cinetico. Os programas foram desenvolvidos em linguagem

FORTRAN.0 tempo de CPU medio dispendido em Ne = 105 simulac;oes

na rede quadrada de tamanho L = 241, com probabilidade de
ramificac;ao b R:i 0.06 e na ausencia de impurezas, e igual a

aproximadamente 11 horas numa Sunstation.

Exploramos diversos aspectos fisicos alem daqueles previamente
estudados por Lucena et al. (1994). Primeiramente, identificamos cada

uma das configurac;oespolimericas com uma arvore na rede. Se esta
correspondencia fosse biunivoca, poderiamos utilizar dados de

enumerac;ao de animais recentes a fim de promover uma analise de
series. Apresentamos uma classificac;ao topol6gica de uma arvore-

ligac;ao com relac;ao aos tipos de vertices e investigamos seu

comportamento estatico e dinfunico. Em particular, (N) e proporcional

ao parfunetro de ordem e 0 comportamento de (N3) fomece urn indicio

para a detecc;aoda transic;ao de rugosidade. Observamos que a massa
media do polimero cresce com t de acordo com a lei de potencia

(N(t))-tO .

As dimensoes fractais foram calculadas na ausencia de sitios

ativos no interior da rede, isto e, no regime estatico. Tambem

estudamos a estatistica e 0 tempo medio de vida dos aglomerados. A

determinac;ao da func;aode autocorrelac;ao temporal da massa permitiu
avaliarmos os expoentes criticos dinamicos.

Atraves da teoria fenomenol6gica de "finite size scaling"

estimamos be e 0 expoente critico v, para vanas concentrac;oes. Os

calculos sao baseados numa tecnica de cumulantes de quarta ordem.

Ainda que a aplicac;aodeste metodo tenha requerido urn grande tempo



computacional, conseguimos obter valores consistentes de be e v.

Nossos resultados sugerem que a linha critica e nao universal.

Finalmente, uma analise interessante do crescimento da

superficie do polimero atraves da fun<;aode correla<;aode diferen<;ade

altura conduziu a estimativas dos expoentes de Hurst para uma
concentra<;aode impurezas nula.

Para estudarmos este modelo de crescimento de polimeros
ramificados de uma maneira ainda mais realista, induiremos for<;as

atrativas de curto alcance entre os mon6meros. Os resultados deste

estudo serao apresentados no capitulo seguinte.



7. SIMUlA~()ES DE UM MODELO DE
CRESCIMENTO CINETICO COM INTERA~()ES

ATRATIVAS ENTRE SiTIOS PRIMEIROS VIZINHOS

7.1 INTRODU~AO

No presente capitulo, estudamos 0 modelo de crescimento de

polimeros ramificados de uma maneira ainda mais realista. Com este
proposito, inc1uimos, no modelo de crescimento cinetico, forc;as

atrativas de curto alcance entre os mon6meros (Onodye Neves, 1996b).

A cada unidade de tempo (fixa) do crescimento do polimero,

empregamos urn metodo de Monte Carlo para obter uma amostra

representativa do espac;o de configurac;oes. Assim, 0 sistema evolui
quase-estaticamente e esta sempre em equilibrio com 0 banho termico.

Ao lado da temperatura reduzida T, 0 outro parametro relevante e a

probabilidade de ramificac;ao b (somente estudamos 0 caso no qual a

concentrac;ao de impurezas c e zero). Obtemos, no plano (T,b), 0

diagrama de fases que separa os regimes de crescimento finito e
infinito. A baixas temperaturas, devido a presenc;a de forc;asatrativas, a

estrutura do aglomerado torna-se mais compacta, havendo urn
decrescimo na ocorrencia das obstruc;oesestericas ("sterle hindrances"),

conforme sera explicado adiante. Detectamos tambem uma transic;ao



secundaria que se manifesta em todas as temperaturas e que se
relaciona a rugosidade da superficie do polimero.

7.2 MODELO DE CRESCIMENTO CINETICO

Apresentamos agora uma breve revisao do rrwdelo de crescimento

cinetico e, em seguida, desenvolvemos urn metoda de Monte Carlo para

ser aplicado ao mesmo. Cada sitio de uma rede quadrada L x L pode

estar vazio ou ocupado por urn monomero. Inicialmente, somente 0

centro esta ocupado. No instante t = 0, 0 polimero inicia seu

crescimento a partir da origem em direc;;aoa urn sitio adjacente
aleatoriamente escolhido. Em t = 1, este sitio e preenchido e torna-se a

nova extremidade de crescimento que agora pode bifurcar com

probabilidade b ou manter seu crescimento linear com probabilidade

1-b. Aplica-se este processo recursivamente sobre cada nova ponta de
crescimento, de modo que esta sempre evite interceptar 0 polimero

("self-avoidance"). Todas direc;;oes de crescimento disponiveis saD

igualmente provaveis. A cada instante t, todas extremidades de
crescimento atuais saD seqiiencialmente visitadas no sentido horario

seguindo a ordem dos nascimentos. Todas as pontas estao conectadas a

origem por t ligac;;oes.Cada ponta sempre tenta evitar regioes
preenchidas, porem, as vezes, pode encontrar-se em urn beco sem saida

("cuI de sac"). Nesta situac;;ao, 0 crescimento da ponta termina. 0

experimento e finalizado quando 0 aglomerado tocar a fronteira da rede

(polimeroinfinito) ou quando todas as pontas tornarem-se extremidades
mortas (polimerofinito).

7.3 UM METODO DE MONTE CARLO

Consideramos 0 modelo de crescimento cinetico descrito acima,
conforme tratado por Lucena et al. (1994), mas agora rrwdificado a fim

de incluir uma energia atrativa 8 (8 < 0) para cada par de mon6meros



primeiros vizinhos. A temperatura reduzida T e definida por T = 1/P 18 I·
Desenvolvemos agora urn metodo de Monte Carlo. Considere todo par
de sitios formado por uma ponta de crescimento no instante t e urn

sitio adjacente ocupado previamente. Seja Nt 0 mlmero total de tais

pares. Utilizando 0 mecanismo de crescimento explicado acima,

existem, a cada instante t, diferentes configura~6es para as quais 0

sistema pode evoluir. Seja CI a primeira configura~ao no instante t + 1,

gerada pela aplica~ao das regras de crescimento no instante t. Esta

adiciona uma energia EI = 8 Nt+I(CI) a energia total. Uma segunda

configura~ao C2 sera sempre aceita se E2 < EI; caso contrario, urn

mlmero aleatorio r (0~ r < 1) e sorteado e a nova configura~ao e

somente aceita se r < e-P(E2-E\). Este processo e repetido N M vezes, onde

NM e 0 mlmero de passos de Monte Carlo flXado. Observe que tal

prescri~ao assemelha-se aos algoritmos de Swendsen e Wang (1987) ou

Wolff(1989), no sentido de que todo 0 perimetro e "flipado"ao passar da

configura~ao Ck para ChI' Em geral, este tipo de dimlmica reduz efeitos

indesejaveis como 0 "critical slowing down". Finalmente, devemos

salientar que, num tempo fixo, 0 mlmero de bifurca~6es que ocorrem na

primeira configura~ao e mantido constante ao longo de todos os NM

passos de Monte Carlo. Se assim nao fosse, certamente a transi~ao de
uma configura~aopara outra favoreceria sistematicamente aquelas com

mais sitios bifurcados (pois estas tern energias menores). Este cuidado

evita uma simula~ao tendenciosa que possa corromper 0 significado de

b como urn parametro extemo. Obviamente, 0 mlmero de bifurca~6es
evolui no decorrer do tempo. A Figura 7.1 ilustra a gera~ao de duas

hipoteticas configura~6es CI e C2 em urn unico passo de Monte Carlo.



Figura 7.1: Urn possivel aglomerado no instante t=3 (em azul) e duas hipoteticas
configuray6es C, e C2 no instante t+1 (em vennelho), geradas pela aplicayao das regras de
crescimento no instante t. As configurayOes C, e ~ sao geradas no primeiro passo de
Monte Carlo. Se, ao tennino do processo de Monte Carlo, a configurayao C, fosse
incorporada ao aglomerado, adicionaria a este uma energia E, = -7161. enquanto que C2

contribuiria com E2 = -6161. Neste passo de Monte Carlo exemplificado (AE =E2 -E, =161 > 0),
o criterio adotado estabelece que a nova configurayao C2 podera ser aceita com
probabilidade p = exp [ -p AE ] = exp [ -P161 ]. Observe que 0 numero de bifurcay6es que
ocorrem em C, e mantido em C2 .

7.4 PARAMETRO
CORRELA~AO

Neste estudo, adotaremos 0 parimetro de ordem conforme
definido originariamente por Lucena et al. (1994). Atraves desta

defini~ao,0 panlmetro de ordem representa a fra~ao dos polimeros que

sao infinitos. 0 "locus" onde 0 parametro de ordem e nulo define uma
linha critica no espa~o (T,b). Novamente, lembramos que 0

comprimento de correla~ao ~ do sistema pode ser medido atraves de:

~ == < (Ix ly)ll2 >, onde 1" e ly sao os tamanhos do menor retangulo que

contem urn polimerofinito, ao termino de urn particular experimento. it
importante observar que, com esta defini~ao, 0 comprimento de

correla~ao tambem apresenta urn pica com rela~ao a varia~ao de

temperatura. A altas temperaturas, ha urn grande numero de



obstaculos dificultando 0 crescimento do polimero e, portanto, ~ e

pequeno. A baixas temperaturas, 0 mlmero de obstaculos diminui
devido a presenc;;ade forc;;asatrativas. Isto significa que a maioria dos

polimeros sao infinitos, assim, para que urn aglomerado permanec;;a
finito e necessario que ele morra 0 quanta antes, pois do contrario ele

cresceria indefinidamente. A morte subita dos polimeros finitos implica

em ~ pequeno novamente. 0 maximo de ~ localiza a transic;;aode fase

principal que separa os regimes de crescimento finito e infinito. No

ponto de maximo, ~ cresce com 0 tamanho da rede L. Naturalmente,

no limite T ~ 00, a energia de ligac;;aoentre os mon6meros e irrelevante

e devemos reproduzir os resultados previamente obtidos por Lucena et
al. (1994)e Nevese Onody (1995).

7.5 CONFIGURA~OES GEOMETRICAS DOS AGLOMERADOS

Mostrar algumas configurac;;oesgraficas tipicas dos aglomerados e

tao instrutivo quanta ilustrativo. Para que estas configurac;;oessejam
visualizadas mais facilmente, realizamos algumas simulac;;oesem uma

rede quadrada de tamanho L = 51 .

A primeira configurac;;ao(Figura 7.2) e uma cadeia linear (b = 0)

que e infinita em T = o. Este resultado e completamente diferente
daquele do modelo de crescimento cinetico original (sem interac;;oes

atrativas) onde, para b = 0, 0 sistema esta na fase finitaI 0 aglomerado e

compacto e apresenta urn paralelismo de ligac;;oes.A razao e a seguinte:
quando a unica extremidade de crescimento se curvar, 0 criterio de

minima energia obriga-a a voltar-se novamente, seguindo urn caminho

paralelo a sua propria estrutura. Este comportamento impede 0

aparecimento de espac;;osvagos, torna 0 sistema compacta e mantem a

ponta da cadeia crescendo indefinidamente. Devemos tambem

mencionar que, a T = 0, a fase e infinita para todo b ~ o. Na Figura 7.3,
mostramos urn aglomerado simulado com parametros T = 0 e b = 0.5. A

superficie adquire 0 formato de urn losango tornando-se lisa e, portanto,



indicando a ocorrencia de uma transic;;aode rugosidade. Deveras, para

uma determinada temperatura, podemos observar que conforme b

aumenta, 0 numero medio de sitios com tres ligac;;6es(N3) passa por

urn rnc1ximo que e urn indicio da transic;;aode rugosidade (ver sec;;ao

6.22). Este fen6meno ocorre em todas as temperaturas. 0 pica de (N3)

ocorre em b ~ 0.20 a baixas temperaturas (T < 0.5) e tende a b ~ 0.15 a

altas temperaturas.

Dois aglomerados foram simulados com T = 0.5 . Urn destes

aglomerados, gerado com b = 0.01, encontra-se na fase finita (Figura
7.4), enquanto 0 outro, gerado com b = 0.03, encontra-se na fase infinita
(Figura 7.5).

Uma possivel configurac;;aoda caminhada de crescimento cinetico

(Majid et al., 1984) e reproduzida simulando-se 0 crescimento do

aglomerado com T ~ 00 e b = 0 (Figura 7.6). Deveras, neste ponto 0

sistema esta na fase finita. Na Figura 7.7, mostramos urn aglomerado
obtido em uma simulac;;aocom parametros T ~ 00 e b = 0.05 (neste caso,

a probabilidade de bifurcac;;aofoi escolhida propositadamente proxima
ao seu valor critico).
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Figura 7.2: Configurayao de uma cadeia linear (b=O) que e infinita em T=O. Simula~o
realizada em uma rede quadrada de tamanho L=51 , com NM =4CXl
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Figura 7.3: Configura~o de um aglomerado simulado, com parametros T=O e b=O.5,
numa rede qUadrada de tamanho L=51 e com NM =400. Observe que a superficie adquire
o formato de um losango, indicando a existencia de uma fase "Iisa".
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Figura 7.4: Configura~ tipica de um aglomeraclo simulaclo com parametros T=O.5 e
b=O.01. Neste ponto, 0 aglomerado encontra-se na fase finita. Simulayao realizada numa
rede de tamanho L=51, com NM =4CXl.
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Figura 7.5: Configura~ tipica de um aglomerado simulaclo com parametros T=O.5 e
b=O.03. Neste ponto, 0 aglomerado encontra-se na fase infinita. Simul~o realizada numa
rede de tamanho L=51, com NM =4CXl.
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Figura 7.6: Passivel conflQura~o da caminhada de crescimento cinetico, reprocluzida
atraves do crescimento do aglomerado com T~oo e b=O. Neste ponto, 0 sistema esta na
fase finita. Simula~o realizada em uma rede de tamanho L=51, com NM=4XJ.
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Figura 7.7: ConflQu~o de um aglomerado obtido atraves de uma simul~o
realizada com parametros T~oo e b=O.05 (numa rede quadrada de tamanho L=51, com
NM=4XJ). A probabilidade de bifurca~ b foi escoIhida propositadamente proxima ao seu
valor critico.



Apresentamos agora 0 diagrama de lases do sistema no plano

(T,b) (Figura 7.8).
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Figura 7.8: Linha critica no plano (T,b) separando as fases de
crescimento finito e infinito.

A linha critica no diagrama de fases (Figura 7.8) e 0 "locus" onde

o comprimento de correla<;aodiverge. Uma transi<;aode fase de segunda

ordem separa os regimes de crescimento finito e infinito. Esta linha
atinge 0 eixo T em T = O.l15± 0.005 (particularmente este ponto foi obtido

procurando-se 0 pico de ~ a b = 0 constante). Todos os outros pontos

foram determinados fixando-se as temperaturas. Eles contern uma

incerteza da ordem de ~b -10-3
• Comoguia para os olhos, tra<;amosuma

curva passando por tais pontos. Em nossas simula<;6es, 0 equilibrio
termico (medidopela estabiliza<;aoda energia do sistema) e atingido por

volta de 400 passos de Monte Carlo para cada intervalo de tempo

[t,t + 1]. Simulamos sistemas de tamanho L = 1001 e L = 1501, realizando

uma media sobre 100 experimentos. as resultados san apresentados na
Figura 7.8. Ainda que 0 limite termodinamico (L ~ 00) nao tenha sido



extrapolado, acreditamos que os nossos resultados para L = 1501 (linha
continua vermelha) est8.o muito pr6ximos do diagrama de fases real,

uma vez que as simulavoes realizadas para L = 1001 (pontos em azul)
diferemmenos de 3% com relav8.oas realizadas para L = 1501.

Agora podemos discutir 0 diagrama de fases. No limite r ~ 00,

nossa estimativa be 1::::1 0.051 esta em muito boa concordancia com

resultados previos (Lucena et al., 1994; Neves e Onody ,1995). Neste
regime de alta temperatura, a transiv8.ode fase resulta da competic;8.o
entre obstaculos e ramificav8.o.A energia atrativa entre os monomeros
n8.odesempenha nenhum papel. Por outro lado, a baixas temperaturas,

o efeito dos obstaculos e t8.0 reduzido (devido a presenva de forvas

atrativas) que ate mesmo a fase finita desaparecel

Sobre 0 eixo b = 0, determinamos as temperaturas criticas r*(L)

para sistemas de tamanhos L = 501, 1001 e 1501 e extrapolamos 0 valor

r* = 0.102 ± 0.005 utilizando 0 algoritmo BST (ver sev8.o4.3.1; Bulirsch e

Stoer, 1964; Henkel e Schutz, 1988). Em cada sistema finito de
tamanho L, todas as simulavoes realizadas abaixo da temperatura

critica r*(L) conduziram ao crescimento de polimeros na fase infinital

Isto nos leva a descartar a hip6tese de que a curva critica apresente urn

comportamento do tipo funv8.0de Cauchy: boce-ToIT• No ponto r*(L), 0

parametro de ordem parece aproximar-se de uma funv8.0 degrau

indicando que uma transivao de fase de primeira ordem talvez esteja ai

ocorrendo. Nao descartamos a possibilidade de que r* possa
corresponder a uma temperatura tricritica onde a linha de segunda

ordem termina. Seria interessante estudar este ponto mais
profundamente e tambem obter algumas propriedades termodinamicas

do sistema, como, por exemplo, 0 calor especifico. Entao a questao da
universalidade ao longoda linha critica poderia ser abordada.



7.7 CONCLUSOES

Incluimos, no modelo de crescimento cinetico, interac;oes

atrativas de curto alcance entre os monomeros. A partir do emprego de
urn metoda de Monte Carlo, obtivemos, no plano (T,b), 0 diagrama de

fases que separa os regimes de crescimento finito e infinito. Tambem
constatamos uma transic;ao de rugosidade na superficie do polimero, a

qual deve manifestar-se em todas as temperaturas.
Os programas computacionais foram desenvolvidos em linguagem

FORTRAN.0 tempo de CPU dispendido em 100 simulac;oes realizadas

na rede quadrada de tamanho L = 1501, com N M = 400 passos de Monte

Carlo e parametros T = 1 e b = 0.042 R:: bc(T = 1), e igual a

aproximadamente 12 horas numa Sunstation. Particularmente sobre

este ponto do plano (T,b), 0 parametro de ordem do sistema (frac;aode

polimeros infinitos) e igual a 0.24. Maior tempo computacional devera

ser dispendido em simulac;oes sobre pontos na fase infinita (onde 0

parametro de ordem tende a 1).

Em continuidade a este estudo, propomos, no capitulo seguinte, 0

calculo das fun<;6es termodinamicas do sistema no "ensemble grand
canonico", com a introduc;aoda fugacidade, ao lado da temperatura.



8. CONCLUSOES E PERSPECTIVAS

8.1 TRANSI~AO DE COlAPSO E SERIES

Iniciamos este trabalho estudando metodos de analise de
expansoes em series de potencias, com especial interesse na tecnica dos

aproximantes diferenciais parciais (capitulo 2).

Em seguida, abordamos 0 problema da transit;;ao de colapso em

polimeros ramificados (capitulo 3). Conforme vimos, os animais na rede

(subgrafos conectados) tern sido empregados como modelos teoricos

para os polimeros ramificados em solut;;aodiluida.

No capitulo 4, analisamos a transit;;aode colapso em urn modelo
de animais-sitio na rede quadrada (modelo de pares) e, para isto,

empregamos 0 metodo dos aproximantes diferenciais parciais (PDAs)no
estudo do comportamento multicntico da expansao em serie da

compressibilidade isotermica do sistema. Atraves dos PDAs, estimamos

o ponto tricritico e os expoentes da transit;;aode colapso, obtendo ainda

o padrao de fluxo das trajetorias caractensticas. a metodo, pela
primeira vez aplicado no estudo de tal sistema, conduziu-nos a

resultados que estao em muito boa concordancia com os valores obtidos
por outras tecnicas.



Propomos estender este estudo a modelos de animais-liga<;;ao

bidimensionais (com contatos) e a modelos de animais tridimensionais

(com e sem contatos). A enumera<;;aode tais animais encontra-se
disponivel na literatura (Madras et al., 1990). as modelos de ciclos
(equivalentes aos de pares) e os de contatos estao provavelmente em

classes de universalidade diferentes, mas as evidencias ainda nao saD

conclusivas.

Uma outra proposta de pesquisa consiste em estabelecer uma

nova classifica<;;aodos animais na rede, adaptada a urn modelo para
heteropolimeros. Ate entao, utilizamos modelos de animais que

representam configura<;;6es polimericas com urn unico tipo de

mon6mero, onde cada vertice corresponde a urn determinado

mon6mero. Considere, agora, heteropolimeros com dois tipos de

mon6meros: A e B. Representemos uma configura<;;aogeometrica do
heteropolimero por urn animal cujos vertices se apresentam, cada qual,

com 0 r6tulo A ou B. Cada vertice rotulado por A (ou B) representa urn

mon6mero do tipo A (ou B) que ocupe, no heteropolimero, uma posi<;;ao
correspondente a do vertice, no animal. Para exemplificar 0 modelo,

consideremos animais sem contatos (certamente, a analise seguinte

estende-se a modelos com contatos). Num modelo onde 000 ha contatos,

o mlmero de liga<;;6espresentes no animal e justamente igual ao

mlmero de pares de sitios primeiros vizinhos. Podemos escrever a
furu;ao de partit;ilo de urn animal com N sitios (e com intera<;;6esentre
primeiros vizinhos) como

N

Z = " " A(N N P P p) e-(PAA&AA+PAll&All+PBB&BB)!T (8.1)
N L... L... ' A' AA' AB' BB ,

PAA,PAll,PBB NA=O

onde T=kBTK =1/P e A(N,NA,PAA,PAB,PBB) eo mlmero de animais com

N vertices, NA vertices rotulados por A (e portanto, com NB = N - NA
vertices rotulados por B), PAA pares de vertices A-A primeiros vizinhos,

PAB pares de vertices A-B primeiros vizinhos e PBB pares de vertices B-B

primeiros vizinhos. As energias de intera<;;aode pares de sitios A-A, A-B e



B-B SaDdenotadas, respectivamente, por [;AA' [;AB e [;BB. Estas energias

devem ser escolhidas convenientemente. Neste sentido, a energia de

todo 0 aglomerado e uma fun~ao dos inteiros P AA' P AB e PBB:

Esta abordagem conduz a urn interessante problema de analise

combinatoria: 0 da determina~ao dos numeros inteiros

A(N,NA,p AA,P AB,PBB)· Apresente proposta tern por objetivoa classificat;;ao

das diferentes configura~6es de possiveis aglomerados em fun~ao de

N,NA,PAA ,PAB e PBB e em sua enumera¢o, atraves da determina~ao

dos coeficientes A(N, N A'P AA ,P AB ,PBB). Esta enumera~ao e mais geral do

que a atualmente disponivel (Madras et al., 1990). Os metodos

combinatoriais inventados por Sykes (1986) e 0 pacote computacional

desenvolvidopor Martin (1990) deverao ser generalizados a fim de que

possam ser utilizados nesta enumera~ao.

Uma vez determinados tais coeficientes, para animais com urn

mlmero de sitios N s N, poderemos construir a fun~ao de "grand

parti~ao"

N

G(x,y) = 1+ LZN xN =
N=1

Tal como verificamos no estudo de urn modelo de animais para
polimeros ramificados (capitulo 4), esperamos tambem encontrar uma

transit;;ao de colapso nos heteropolimeros. Analogamente aquele estudo,

podemos, atraves de (8.3), calcular G(x,y) (em urn modelo de animais

para heteropolimeros), obtendo entao a densidade pea

compressibilidade KT• Os PDAs podem ser aplicados no estudo do



comportamento multicritico das expans6es em series das fun<;6es

termodinfunicas do sistema.

8.2 MODELO DE CRESCIMENTO CINETICO

Uma proposta altemativa para 0 estudo do fen6meno da

polimeriza<;aofoi abordada no capitulo 5: 0 modelo de crescimento

cinetico. Exploramos diversos aspectos fisicos deste modelo no

capitulo 6. Apresentamos uma classifica<;ao topol6gica dos

aglomerados com rela<;ao aos tipos de vertices e investigamos seu

comportamento estatico e dinamico. Uma transi<;ao de rugosidade na
superficie do aglomerado foi detectada e a superficie deste foi analisada.

Atraves de "finite size scaling" (metodode cumulantes de quarta ordem),

estimamos tambem os parametros criticos da transi<;aofinita-infinita.

No capitulo 7, estudamos este modelo de uma maneira ainda

mais realista ao considerarmos for<;asatrativas de curto alcance entre
os mon6meros. Empregamos urn metodo de Monte Carlo durante a
evolu<;aodo sistema, incluindo assim 0 parametro T (temperatura

reduzida). No plano (T,b), obtivemos 0 diagrama de fases que separa as

fases finita e infinita. Constatamos que a transi<;ao de rugosidade na
superficie do aglomerado devemanifestar-se em todas as temperaturas.

Em continuidade a este estudo, propomos 0 ca.lculo das
propriedades termodinfimicas do sistema.

Considere uma simula<;aode crescimento do aglomerado baseada
neste modelo de crescimento cinetico, com energia atrativa 8 < 0 entre

mon6meros vizinhos (se<;6es7.2 e 7.3). Conforme 0 aglomerado cresce,

podemos identificar sua configura<;ao (em cada instante) com uma
arvore-liga<;ao(animal com contatos e sem ciclos). Cada sitio ocupado

representa urn mon6mero, enquanto que a liga<;ao indica uma

determinada dire<;aode crescimento do polimero. Seja M (massa) igual

ao numero de mon6meros ao termino de urn dado experirnento.



Obviamente, flutuac;oes da massa ocorrerao nas simulac;oes. Portanto,

para calcular as fu~6es temwdiniimicas, devemos considerar 0

"ensemble grand canonico", no qual 0 sistema pode ter qualquer
mlmero de particulas. Alem da temperatura reduzida T, devemos agora

introduzir uma nova variavel, a fugacidade x do sistema, definida por

x = eJ'/T onde J.1 e 0 potencial quimico. 0 volume Vo do sistema e

constante (no caso, a rede considerada e a quadrada e Vo = L2
). A cada

instante I, podemos aplicar urn metodo de Monte Carlo para obter uma

amostra representativa do espac;o de configurac;oes do sistema,
selecionando uma delas. Neste processo, urn mlmero aleat6rio r

(0 ~ r < 1) e gerado e uma nova configurac;aoe aceita se r < e -(Iill,-J'!'M,)lT ,

onde tillt e Mtt sao as variac;oes, respectivamente, da energia total de

interac;ao entre monomeros e do mlmero de monomeros, relativamente

a duas configurac;oessucessivas. 0 processo e repetido N M vezes (N M e

o mlmero de passos de Monte Carlo), a cada instante I, em cada

experimento. As medias estatisticas da energia de interac;ao entre

monomeros (E) e do numero de monomeros (M) devem ser calculadas
sobre urn numero de experimentos Ne » 1.

As fu~6es temwdiniimicas podem ser calculadas no "ensemble
grand -canonico". A compressibilidade isotermica e proporcional a

-- -- -2

flutuac;ao 8M2 = M2
- M do numero de particulas

A flutuac;ao de energia no "ensemble grand-canonico",
-- -- -2

8E2 = E2
- E , e a soma de dois termos (Davidson, 1962): 0 primeiro e a

flutuac;ao de energia no "ensemble canonico" (onde 0 numero de
particulas esta fixo), e portanto, e proporcional ao calor especifico Cv a

volume V constante; 0 segundo e a flutuac;ao de energia associada com

a flutuac;ao do numero de particulas. De acordo com esta relac;ao, 0

calor especifico e expresso como



[
8E )2 8M2

8M T,V

Podemos calcular Cv a partir da equaC;;ao(8.5). Fixando-se os

parametros T = To e x = xo' podemos medir, ap6s urn grande mlmero de

experimentos, as flutuac;;6esda energia e do numero de particulas.
Variando-se ligeiramente a fugacidade em torno de x = Xo (com T = To

mantido constante), podemos entao obter a energia interna como

funC;;aode x, E=E(x(M,To,Vo),To,Vo), e calcular numericamente a

derivada (8E/8M) .
To,Vo

Finalmente, todo este estudo pode ser estendido a sistemas
tridimensionais.



9. ANEXO: APLICA~AO DA TEORIA DE "FINITE
SIZE SCAUNG" AO ESTUDO DE FENOMENOS
CRITICOS: MYOOO OE ClJMlJLANTES

9.1 INTRODU~AO

Neste anexo, consideramos alguns avanc;osrecentes concernentes

a compreensao dos efeitos de tamanho finito ("finite size effects") em

transic;oes de fase de segunda ordem (Binder, 1981, 1987, 1990).
Conforme vimos, os parametros criticos do sistema estudado no

capitulo 6 foram determinados atraves de uma tecnica de cumulantes.

Esta tecnica baseia-se no fato de que, no ponto critico, a func;ao de
distribuic;ao do parametro de ordem apresenta uma mudanc;a

substancial (Binder, 1981, 1987). 0 objetivo deste anexo e abordar a

teoria fenomeno16gicade "finite size scaling" e mostrar, a partir do
ca1culodo cumulante da distribuic;ao,como localizar 0 ponto critico de

urn sistema e estimar os expoentes criticos. 0 estudo sera realizado no

contexto de sistemas magneticos podendo, de modo anaIogo, ser

estendido a outros sistemas.

Atraves da mecanica estatistica, sabemos que 0 comportamento

singular da energia livre, uma transic;ao de fase, somente pode ocorrer



no limite termodinamico, N -) 00. Num sistema finito, a energia livre e
regular e 000 ha transi~ao de fase.

A teoria de "finite size scaling" descreve como as transi~6es de

fase ocorrem depois que 0 limite N -) 00 e tornado, ainda que nao

ocorram para N finito, mesmo se N for muito grande. Num sistema
finito, existe uma transi¢o arredondada e deslocada sobre alguma

regiao: a largura desta regiao tende a zero conforme N -) 00 •

Consideremos urn sistema definido em uma rede hiperclibica

d - dimensional com dimens6es lineares iguais L. Suponha que uma

transi~ao de fase ocorra em fun~ao da temperatura T, a temperatura
critica 1',,(00) no sistema infinite (L -) 00).

A largura da curva de transi~ao (arredondada) estende-se sobre
urn intervalo de temperatura ~J;,r (Figura 9.1):

Figura 9.1: Es~ qualitativo da susceptibilidade x' de um sistema que satre
uma transiyao da fase ferromagnetica para a fase paramagnetica, conforme a
temperatura T aumenta. 0 comportamento no limite termodinamico e mostrado em
vermelho e 0 comportamento de um sistema finito e mostrado em azul.



o intervalo 111;" ocorre em tomo de J;,(L), a temperatura onde a

curva de transicao de urn sistema finito apresenta urn pico. Esta

temperatura esta deslocada de 1;,(00) de acordo com

1;,(L) - 1;,(00) - L-J.

Uma quantidade que no limite termodinamico apresenta uma

divergencia critica e a susceptibilidade X' em uma transicao de urn

estado paramagnetico para urn estado ferromagnetico, e expressa-se em

termos da flutuacao da magnetizacao m do sistema,

Similarmente, 0 parametro de ordem (Iml) nao se anula em 1;, ,
T,L

Atraves destas equacoes, varios expoentes criticos foram introduzidos: 0

expoente de arredondamento (}, 0 expoente de deslocamento A e os

expoentes descrevendo a dependencia de tamanho em 1;, para varias

quantidades criticas, tais como Pc para a magnetizacao, r c para a

susceptibilidade, etc.

A compreensao dos efeitos de tamanho finito e devida a teoria de
"finite size scaling" (Fisher, 1971; Fisher e Barber, 1972).A ideia basica
desta teoria e a seguinte: proximo ao ponto critico, ha somente urn

comprimento caracteristico importante, 0 comprimento de correlacao ;

das flutuacoes do parametro de ordem; entao e plausivel que os efeitos

de tamanho finito sejam controlados por uma comparacao de



onde 1;, -= 1;,(00) e ~+ (~J e a amplitude critica para T> Tc (T < 1;,).

Obviamente, esta divergencia e limitada se as dimens6es lineares do

sistema forem finitas.

Amagnetizac;aoespontanea Mes = (Iml) comporta-se como
:p T,L~oo

M = B(l-~)P
esp T

c

Expressando as singularidades de X' (equac;ao(9.3))e de Mesp (equac;ao

(9.10))em termos de ~ ,

(Iml) - ~ -Plv
T,L~oo

a ideia de que 0 crescimento de ~ proxirrw a 1;, e limitado por L

imediatamente implica em



X, - L rlv
max

(I~) _ L -Plv
Tc,L

9.2 FUN~AO DE DISTRIBUI~AO DE PROBABILIDADE DO
PARAMETRO DE ORDEM

Aafirma.;;aode que num sistema finito uma transi.;;aode fase nao

pode ocorrer e equivalente a dizer que uma quebra de simetria
espontanea nao pode ocorrer em sistemas finitos. Portanto, na ausencia

de campos que possam quebrar a simetria, a media termica da
magnetiza.;;aoe identicamente zero em todas temperaturas nao nulas,

Obviamente, nao ha contradi.;;aoentre as equa.;;oes(9.5) e (9.14), pois

na primeira utiliza-se 0 valor absoluto do parametro de ordem: a
anula.;;aodo valor medio da magnetiza.;;aom, em (9.14), e devida ao fato

de que ambos os sinais da magnetiza.;;aosaDigualmente provaveis. Isto
e verdade tanto acima quanta abaixo de 1;, : em ambos os casos a

distribui.;;ao de probabilidade PL (m) da magnetiza.;;ao m, no volume

finito Ld
, e simetrica em tomo de m = 0, Figura 9.2, ainda que PL (m)

mude de formato apreciavelmente quando T aumenta de T < 1;, para

T> 1;,. Em modelos do tipo Ising, PL (m) apresenta uma estrutura

formada por dois picos, que incidem sobre os dois valores (±Mesp) da

magnetiza.;;aoespontanea. Deveras, para T < 1;, e proximo a estes picos,

PL (m) pode ser escrita como aproximadamente igual a soma de duas

gaussianas,

n ( ) ~ c [-mo(m-Mespt -mo(m+Mespt]
rL m ~ 0 e +e



onde (Do = L d / (2k B TX') (aqui x' e a susceptibilidade definida em (9.3),

-- Lfinito
-L~oo

~-~~~T~--~~~~-~---~----------------T--- --------
Pdm) T=Tc !

I

I

I

mj -M_ 0 +M_ m II---~----------~~I
)'Ioc II-T/TcI-r I UL i

- L finito 12 - L1 fmito I
- L~oo I J = L2 finito I

I L3~OO i

I (Ll<~<L3) I
Ill·················· i

! I

T _~~_T, . J o ~' T I

---~~----~-----1

T<T, I

!

i

I

I." T'-_~ _

Figura 9.2: Evoluyao esquematica da distribuiyao de probabilidade do parametro de ordem PL(m)
(os tres graficos superiores correspondem, em sequencia, a T>Tc , T=Tc e T<Tc) e dependencia, do
parametro de ordem medio <Iml>, da susceptibilidade do parametro de ordem kBTX'=Ld «rrf>-
<lml>2), e do cumulante de quarta ordem reduzido UL=1-[<m4>! (3<rrf>2)], como funy<ies da
temperatura T (tres graficos inferiores). As curvas em vermelho indicam a variayao singular no limite
termodinlimico L~oo.

Conforme T aumenta em dire<;aoa 1'" , os dois picos descritos

pela equa<;ao (9.15) se aproximam, desde que Mesp ~ O. Muito proximo

a 1'", onde ~ ~ L, os picos fundem-se em uma fun<;aode distribui<;ao



critica nao trivial, que sera discutida adiante. Para T» ~ (onde

novamente L» ~ ), PL (m) e uma gaussiana centrada em m = 0,

e a constante de normalizac;ao, com X (acima de ~) satisfazendo a

relac;aode flutuac;ao termodinamica padrao,

Desde que para sistemas finitos, na ausencia de campos que possam
quebrar a simetria, podemos utilizar a equac;ao (9.14), a equac;ao acima
e equivalente a

o comportamento de PL (m) proximo a ~ (onde, num sistema

infinito,~ diverge e ultrapassa a dimensao L) obedece a hip6tese de

escala (Binder, 1981):

PL(m) = H P(mLY ,L/~)

A func;ao de escala P e normalizada tal que J:PL(m)dm = 1. Tal

normalizac;ao justifica a presenc;a do fator H (que antecede P) em

(9.21). 0 valor de y e fixo se considerarmos 0 primeiro momenta (note

que P e uma func;aopar em m e que denotamos mH = z):

+00 +00

(Iml)T,L = Jlml PL(m)dm = DY JlzIP(z,L/~)dz = DY m(L/~) . (9.22)



Para T= 1;; , no limite termodinamico ; diverge tal que Lj; ~ 0, de

(Iml) = m(O)L-Y, onde m(O)
T"L

proporcionalidade. A compara~ao desta ultima expressao com (9.12)

implica em

y=p
v

Por outro lado, para T proximo a 1;; e Lj; ~ 00, 0 valor de y

estabelecido acima tambem pode ser obtido se considerarmos que a

expressao (9.22) deve tender a (9.10) conforme Lj; ~ 00: neste caso, 0

fator ry em (9.22) deve ser cancelado e, para isto, devemos ter

m(Lj;)~(L/;Y, 0 que implica (Iml)T,L~OO-; -Y-II-T/l,JY. Comparando

este resultado com (9.10), obtemos y = p jv.

+00 +00

(m2)T,L = Jm2 PL(m)dm = r2y JZ2 P(z,Lj;)dz = r2y X(Lj;), (9.24)

L d-2y

X=-X(Lj;) (9.25)
kBT

Sobre 1;; , X= X(L,T = 1;;)= [X(O)jkB 1;;]L d-2y e a compara~ao com a

expressao (9.4) conduz a rela~ao d - 2y = r c , onde substituimos (9.13) e

(9.23), obtendo entao a rela¢o de hiperescala entre os expoentes
criticos

A rela~ao (9.26) e valida somente para d ~ d*, onde d* e a

dimensao critica superior a partir da qual a teoria de Landau se aplica

(Amit, 1987). Por exemplo, no modelo de Ising temos d* = 4 e se

utilizarmos os expoentes da teoria de Landau, r = 1, P = 1/2, v = 1/2

(Amit,1987), a rela~ao de hiperescala (9.26) falha para d ~ 5 dimens6es.
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Para T = 1;, , no limite termodinamico ~ diverge tal que L/ ~ ~ 0, de

modo que (Iml) Tc,L = iii(O)ry
, onde iii(O) e apenas urn fator de

proporcionalidade. A comparac;ao desta ultima expressao com (9.12)

implica em

y=p
v

Por outro lado, para T proximo a 1;, e L/~ ~ 00, 0 valor de y

estabelecido acima tambem pode ser obtido se considerarmos que a

expressao (9.22) deve tender a (9.10) conforme L/ ~ ~ 00: neste caso, 0

fator L-Y em (9.22) deve ser cancelado e, para isto, devemos ter

iii(L/~) ~(L/~ Y , 0 que implica (Iml)T,L~OO-~ -Y-II- T/I;IVY. Comparando

+00 +00

(m2)T,L = Jm2 PL(m)dm = L-2
y JZ2 P(z,L/~)dz = r2y x(L/~), (9.24)

Sobre 1;, , X=X(L,T=1;,)=[x(O)/kB1;,]Ld
-
2Y e a comparac;ao com a

expressao (9.4)conduz a relac;aod - 2y = r c , onde substituimos (9.13) e

(9.23), obtendo entao a rela(:do de hiperescala entre os expoentes
criticos

A relac;ao (9.26) e vaJ.ida somente para d ~ d*, onde d* e a

dimensao critica superior a partir da qual a teoria de Landau se aplica

(Amit, 1987). Por exemplo, no modelo de Ising temos d* = 4 e se

utilizarmos os expoentes da teoria de Landau, r = 1, P = 1/2, v = 1/2

(Amit, 1987), a relac;aode hiperescala (9.26) falha para d 25 dimensoes.
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A explica~ao e a seguinte: 0 tratamento que nos conduziu a rela~ao de

hiperescala (9.26) e baseado na hipotese de que, em sistemas
isotropicos, ha urn unico comprimento relevante proximo ao ponto

critico, 0 comprimento de correla~ao ~ , e esta hipotese e somente

verdadeira para dsd* (Binder, 1990).0 caso d>d* pode ser

compreendido por generaliza~oes apropriadas da teoria de Landau,

onde urn novo comprimento relevante e definido, 0 comprimento

termodinamico IT' que tern uma dependencia com a temperatura

9.3 CUMUlANTE DA DISTRIBUI~AO

Para localizar a temperatura critica nas simula~oes, e conveniente
utilizar 0 cumulante de quarta ordem normalizado da distribui~ao

Para T» ~ , a fun~ao de distribui~ao PL (m) e uma gaussiana

(expressoes (9.17) e (9.18))e

+00 +00 1
(m

2
) L = f m2 PL (m)dm = C

l
f m2 e~{JJlm2 dm =

2wl-00 -00

enquanto que

+00 +00

(m
4
)L = f m4 PL (m)dm = C f m4 e-{JJ

1m2dm = _3_
1 2

-00 -00 4Wl

Substituindo (9.28) e (9.29) em (9.27), obtemos U
L

= o.

Para T« ~ , utilizamos a fun~ao de distribui~ao PL (m) expressa

em (9.15) e (9.16) e calculamos:



No limite T ~ 0, 1/OJo ~ 0, (m2
) L ~ M:Sp e (m4

) L ~ M~ , 0 que impliea

Em T ~ ~ , de aeordo com (9.24), (m2)T L = r2y YJL/~) e, de modo

analogo, obtemos (m4) = L-4y \jJ(L/~). 0 eumulante de quarta ordem
T,L

normalizado (de aeordo com (9.27))e uma func;;aode L/~ : UL =(j(L/~).

Exatamente sobre ~ , UL(T= ~)={j(L/~~O)={j(O)=U·.

Portanto, a eurva do eumulante UL em func;;aoda temperatura T

tende a zero para T» ~ e tende a 2/3 para T« ~ . Para diferentes

eseolhas de L, as eurvas UL versus T devem ter urn unico ponto de

interseec;;aoU· e a temperatura onde isto oeorre e ~ - deste modo, uma

estimativa de ~ pode ser obtida, e tal estimativa nao e influenciada por

quaisquer hip6teses sobre os expoentes eriticos (ver, na Figura 9.2,

grafieo inferior a direita). Originalmente, este metodo foi demonstrado

com sueesso no modelo de Ising (Binder, 1981), tendo se mostrado utH

tambem no estudo de outros modelos.

Considerando que UL deve ser uma func;;ao regular da

temperatura, desde que para sistemas finitos todas propriedades saD
func;;6esregulares da temperatura, eoncluimos que, para T ~ ~ ,

UL = (j(L/~) = U[LI/v (1- T/~)]
= U· + U; LI/v (1- T/~) + U; L2/v(1- T/~)2 + ... '

onde U; e U; saD eonstantes. A inclinac;;aoda eurva UaL versus U L

sobre 0 ponto eritico e



onde a> 0 e algum fator de escala. De (9.33) podemos estimar 0

expoente v: para LeaL fIxos, tra~amos 0 grafIco U aL versus U L ,

obtendo a inclina~ao [8U aLI8 UL]u* da curva sobre 0 ponto critico; 0

grafIco log[8 U aL 18 U L ]u* versus loga deve ser uma reta com inclina~ao

ljv.

Similarmente, 0 expoente P Iv pode ser obtido a partir da razao

dos momentos de segunda ordem em 1;, (verexpressao (9.24)),

Urn merito particular desta tecnica consiste em se poder considerar as

corre~6es de "fInite size scaling" sistematicamen te (Binder, 1981).

Lembremos que as express6es apresentadas para T ~ 1;, e LI ~ fInito

saG leis assintoticas validas no limite L ~ 00. Para L fInito fIxo, termos

de corre~ao saG esperados. Com as corre~6es, 0 momento de segunda
ordem pode ser escrito como

onde Xc e 0 expoente de corre~ao dominante e Xc e 0 fator de amplitude

associado. Utilizando a equa~ao (9.35) na defIni~ao de Wp(T = 1;,)

(equa~ao (9.34)),obtemos

Notando que, para grandes valores de L, podemos expandir

In(l+AXe L-xc) ~ AXe rxc (com A = 1 ou A = a-xc ), reescrevemos (9.36)



Portanto, 0 procedimento para estimar Plv consiste em avaliar

Wp(T = TJ (de acordo com a defini~ao (9.34)) para muitos pares de

tamanhos (L,aL) e extrapolar WI' como fun~ao de ljIna, tratando L

como urn parametro. Neste caso, a equa~ao (9.37) implica que WI' deve

ser linear em (lnar1 para grandes valores de a e a intersec~ao com 0

eixo (lnar1 = 0 deve ser independente de L. Logo, as curvas obtidas

para diferentes escolhas de L devem todas se interceptar em (lnar1 = 0

no mesmo valor, que e entao a estimativa final de 2Plv.
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APENDICE: REALIZA~AO EXPERIMENTAL DA
TRANSI~AO DE COLAPSO EM POUMEROS

RAMIFICADOS

Experimentalmente, os polimeros ramificados saD realizados em
geis. 0 gel e uma forma de materia intermedifuia entre 0 solido e 0
liquido. Consiste de uma rede de longas cadeias polimericas ligadas
entre si e imersas em urn meio liquido. As propriedades do gel
dependem fortemente da intera<;aodestes dois componentes: 0 liquido
impede que a rede de cadeias polimericas colapse em uma massa
compacta enquanto que a rede impede 0 liquido de fluir. Alguns
exemplos de geis saD:a gelatina, 0 humor vitreo que preenche 0 interior
do olho, 0 material da cornea e 0 fluido que lubrifica as articula<;oes.Os
geis tambem saD intermedifuios importantes na manufatura de
borrachas, plasticos, colas e membranas. Geis contendo medicamentos
sensiveis a acidos tern sido desenvolvidos. Na presen<;a de urn meio
acido (est6mago), esses geis estao numa fase comprimida e nao deixam
o medicamento sair. Na presen<;ade urn meio mais basico (intestino), 0
gel expande-se e permite a saida do medicamento.

o grupo liderado por T. Tanaka, no MJ.T., observou que 0 gel
pode sofrer uma expansao ou compressao quando a temperatura varia.
Isto pode ser compreendido no contexto de transi<;oes de fase e
fen6menos criticos (Tanaka, 1981).Tal como muitas substancias podem
existir como liquido ou vapor sob diferentes circunstancias, urn gel pode
ter duas fases, que saD distinguidas por diferentes configura<;oesda
rede de polimeros. A mudan<;adescontinua no volume do gel constitui
uma transi<;aoabrupta entre as fases, an810gaa ebuli<;aode urn liquido.
A altas temperaturas, as duas fases do gel nao podem mais ser
distinguidas. No ponto critico onde ocorre a separa<;aodas fases do gel,
a rede polimerica exibe flutua<;oesde larga escala na densidade e outras
propriedades.



Esta transi¢o de colapso foi verificada atraves de experimentos
envolvendo urn gel contendo poliacrilamida. A Figura I ilustra a
prepara<;aodo gel. Inicialmente, dois tipos de monomeros ("acrylamide"
e "bisacrylamide") sao dissolvidos em agua. Entao, duas substancias
("ammonium persulfate" e "tetramethyl ethylene diamine") san
adicionadas a esta solu<;aopara iniciar 0 processo de polimeriza<;ao.
Como resultado, uma rede de poliacrilamida, contendo "loops"e ramos,
forma-se em cerca de 30 minutos. Ap6s algumas horas, 0 gel e removido
do recipiente que 0 contem e embebido em agua para a retirada dos
monomeros que nao tenham participado da rea<;aoou dos iniciadores
da polimeriza<;ao.a gel e altamente transparente, macio e elastico, com
uma superficie delgada e escorregadia. a passo final na prepara<;ao e
uma modifica<;aoquimica da rede polimerica: parte das cadeias laterais
(-CONH2)san convertidas por hidr6lise em grupos -COOH.A hidr6lise e
a separa<;aode urn grupo quimico pela a<;aode uma molecula de agua.
E obtida ao imergir 0 gel por urn periodo de dias ou semanas numa
solu<;aobasica com pH~ 12. a mlmero de cadeias hidrolisadas depende
do tempo de hidr6lise e tern grande influencia na natureza das
transi<;oesde fase observadas no gel.

Figura I: Preparayao do gel poliacrilamida. Os monomeros "acrylamide" e "bisacrylamide" sa<>dissolvidos em agua e duas
outras substancias ("ammonium persulfate" e "tetramethyl ethylene diamine - TEMEO") sao adicionadas para iniciar a
polimerizayao. 0 gel se forma, e lavado em agua e entao hidrolisado par dias ou semanas em soIu~o basica de pH",12.

As transi<;6es de fase observadas em geis poliacrllamida podem
ser ilustradas pela seguinte serle de experimentos. Uma por<;aode geis
identicos e preparada e os especimes san hidrolisados numa solu<;ao
basica por vanos periodos de dias (ate urn maximo de 60 dias). Neste
estado, os geis estao expandidos na agua. Deveras, urn gel
completamente hidrolisado tern 30 vezes seu volume inicial. as geis san
entao colocados em misturas de acetona e agua e observados por
muitos dias. Dependendo do tempo de hidr6lise e das propor<;6esde
acetona e agua, alguns dos geis san encontrados colapsados. a abrupto
colapso de urn gel acrilamida e interpretado como uma transic;ao de
fase. A Figura II mostra geis preparados identicamente (inicialmente
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com 0 mesmo tamanho) e que foram sujeitos a hidr6lise pelo mesmo
periodo de tempo (15 dias). Os especimes foram colocados em misturas
de agua e acetona com diferentes concentrac;oesde acetona. E aparente
que solventes com menos de 47% de acetona tern pouco efeito no
volume do gel. Em qualquer mistura que exceda esta concentrac;ao, 0
gel e reduzido a uma pequena frac;ao de seu volume inicial. Assim,
quando 0 gel e colocado em soluc;oes com concentra{:oes de acetona
crescentes (a temperatura flxa), observa-se uma transi¢o de colapso.
Inversamente, os resultados obtidos com a diminui¢o da temperatura
em uma soluc;ao com concentrac;ao de acetona constante san
absolutamente semelhantes.

Figura II: Colapso abrupto do gel poliacrilamida. Geis preparados identicamente e sujeitos a 15 dias
de hidr6lise, quando colocados em diferentes concentra¢es de acetona (a temperatura flXa) sofrem
uma trans~ de coIapso. Os resultados sa<>absolutamente semelhantes se variannos a temperatura
(com a concent~ de acetona mantida constante).

Os gr8.f1cosda Figura III mostram a variac;ao do volume do gel
conforme a concentrac;aode acetona aumenta, para diversos tempos de
hidr6lise. Para 0 gel sem hidr6lise, 0 gr8.f1coe uma curva suave. Para 0
gel hidrolisado por dois dias, a curva e ainda suave, mas apresenta urn
ponto de inflexao. Geis expostos a hidr6lise durante tempos
progressivamente maiores, apresentam curvas descontinuas que
representam transic;oes de fase discretas e que tendem a uma func;ao
degrau. Portanto, 0 aumento do tempo de hidr61ise tern como efeito a



transformac;ao de uma transic;ao de segunda ordem em uma de primeira
ordem'

Figura III: Taxa de expansao do volume de urn gel quando este e colocado em solventes
com diferentes concentray6es c de acetona (%), para tempos de hidr6lise progressivamente
maiores.

Todos OS mesmos fen6menos podem ser observados mantendo-se
a mistura acetona-agua constante e variando-se a temperatura. A altas
temperaturas 0 gel esta na fase expandida enquanto a baixas
temperaturas esta na fase colapsada. Alem disso, se 0 grau de hidr6lise
for suficientemente grande, a transic;ao e descontinua. Por exemplo, a



transi<;;aode colapso de urn gel hidrolisado por 4 dias e colocado num
solvente com 42% de acetona ocorre a uma temperatura
aproximadamente igual a 22°C. Se a concentra<;;aode acetona for
aumentada, a temperatura de transi<;;aoaumenta em compensa<;;ao.




