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Resumo

Estudamos as propriedades de conectividade de conjunto comple

mental no modelo de percolação de Poisson multa escalar e no mod-

elo de percolação de Mandelbrot em dimensão arbitrária. Usando

um resultado sobre a majoração de campos aleatórios dependentes

por campos de Bernoulli, provámos que se o parâmetro de seleção é

menor do que um certo valor crítico então escolhendo o parâmetro de

escala suficientemente grande é possível garantir a ausência de per-

colação no conjunto complementar. Os resultados para o Jnodelo de

Mandelbrot são generalizados para o caso de um mosaico k-simétrico

d-dimensional. O resultado obtido é aplicado ao modelo de percolação

multa escalar por elo. Estudamos também o modelo Booleano de Pois-

son no caso de raio aleatório p não limitado.

Para uma classe de modelos de percolação de longo alcance tais

que as probabilidades p(,.,,> de elo <x, z> ser aberto satisfazem algu-

mas condições de regularidade e )l:,CZ2p<x,z} ' oo provámos que a

percolação ocorre mesmo se os elos maiores do que um certo número

(que depende de da família de probabilidades {p<,:,,>}) forem corta-

dos. Apresentamos também um exemplo de um modelo dependente

de longo alcance para o qual isto não vale

Palavras-chaves: percolação fractal, majoração estocástica, percolação

por elo, mosaico k-simétrico, modelo Booleano de Poisson, percolação

d p Inn an alr n n .-p
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Abstract

We study the connectivity properties of the complementary set in

Poisson multiscale percolation model and in Mandelbrot's percolation

model in arbitrary dimension. By using a result about majorizing de-

pendent random $elds by Bernoulli fields, we prove that if the selection

parameter is leis than certain critical value, then, by choosing the scal-

ing parameter large enough, we can assure that there is no percolation

in the complementary set. The results for the Mandelbiot's model are

generalized for the case of k-symmetric d-dimensional mosaic. The

obtained result is applied to multiscale bond percolation model. We

also study Poisson Boolean model in the case of unbounded radius.

We prove that for a class of a lona-range percolation models for

which connection probabilities p<,.,,> satisfy some regularity proper-

ties, and such that }l:,CZ,p<x,z> ' oo, percolation still will occur even

if one truncates all edges length of which exceeds some certain constant

(which in this case dependa on the family of connectivity probabilities

{p(x,z>J'). We also present an example of dependent long-range perco"

lation model for which tais is not trufa
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Introdução

O primeiro exemplo do processo de percolação (modelo de propagação de

liquido ou gas em meio aleatório) foi introduzido por Broadbent e Hammer-

sley em j1, 21. O líquido se propaga por canais, mas pode passar por um

canal somente se o canal é suficientemente largo. O movimento do líquido

é determinado, enquanto o meio, que é o sistema de canais, é aleatório.

Broadbent e Hammersley sugeriram o seguinte modelo para este processo.

Os canais são identificados com elos de Z2. Cada elo é aberto (ou fechado)

com probabilidade p (respectivamente q = 1 -- p) e os estados de elos difer-

entes são independentes. Seja PP a medida de probabilidade respectiva nas

configurações de todos elos. As propriedades probabilísticas da configuração

dos elos abertos são de interesse, especialmente a dependência destas pro-

priedades do parâmetro p. Broadbent e Hammersley começaram a estudar

se o liquido que está fora de uma grande região, por exemplo, fora de região

#l > Ar, pode chegar até a origem. Este evento é equivalente à existência

de um caminho aberto da origem até a região lz1 2. N. Denotamos W(u) o

conjunto dos elos de todos os caminhos abertos que começam em u, u C Z2.

Este é o conjunto dc todos os pontos que o liquido pode atingir saindo do

ponto u e é chamado de aglomerado do ponto t;. O conjunto W(u) é vazio se

e somente se os 4 elos que saem de u são fechados.

A questão acima trata do comportamento da probabilidade

p,{w n {l«l ? lv} # ü}, (i)

quando .N é grande, onde W = W(0). O limite de probabilidade (1) quando
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Ar -} oo éiguala,

o(p) lw'l

onde l»''l significa o numero de elos em W. É fácil ver que a(0) = 0, 0(1) = 1

e a(p) é «ão decrescente. O -lo-

Pw {P ; 0(P) (3)

é chamado de probabilidade crítica. Para uma discussão mais detalhada

veja j16, 101.

Outro objeto da teoria de percolação é a perco/anão de /ongo a/dance que

foi introduzida em [171. O problema pode ser descrito da seguinte maneira.

Consideremos um grifo infinito, por exemplo, Za. Adicionamos um elo entre

cada par dos pontos a e g/ do grifo. Este elo está aberto com probabilidade

pry; suponhamos que p,v --} 0 quando ll# -- yll --> oo e que o modelo é

homogêneo no espaço (isto é, p,. = p, .). Como antes, nós vamos estudei a

existência de um aglomerado infinito. A diferença entre a percolação comum

e a de longo alcance é que na última os elos arbitrariamente longos fazem

com que efeitos não localizados possam ocorrer.

O modelo de percolação contínua (de Poisson) apareceu pela primeira

vcz em l91. O objetivo era puramente aplicado. Antes de dar os detalhes

vamos descrever brevemente o que é um modelo de percolação de Poisson em

IRa. Começamos com um processo pontual de Poisson X. Cada ponto de X

é o centro de uma bola, com raio R. Deste jeito, o espaço todo é dividido

em duas regiões, a região ocupada, que é a região coberta por pelo menos

uma bola, e a região desocupada, que é o complemento da região ocupada.
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Denotamos a região ocupada por C'. Ambas as regiões, ocupada e desocupada

são compostas por componentes conexos. Os componentes conexos da região

ocupada são chamadas de componentes ocupados e as da região desocupada

de comporzerzZes desocupados. Estamos interessados em saber se C' contém

um componente conexo infinito. Para .A C IRÓ denotamos W(.'1) a união

de todos os componentes conexos que têm uma interseção não vazia com ,4.

Quando .A = {0} escrevemos W := W({0}). Chamamos m'' de componente

ocupado de origem ou aglomerado. Se dois pontos # e y estão no mesmo

componente ocupado, dizemos que eles estão conexos na região ocupada.

Na teoria de percolação algum interesse foi atraído por problemas que

surgem quando o modelo é construído usando o seguinte procedimento. Um

conjunto aleatório é reescalado (possivelmente, mais de uma vez), e o re-

sultado é de alguma maneira superposto sobre uma cópia i'ndependente do

conjunto original. O primeiro destes modelos foi introduzido por B. Man-

delbrot j191 e estudado extensivamente depois, cf. l4, 5, 6, 7, 8, 24, 29, 301.

Os modelos contínuos deste tipo também atraíram atenção, cf. l20, 21, 32j.

Todos artigos citados acima batam dos modelos onde o raio aleatório é limi-

tados aqui consideramos a situação onde o modelo de cada nível contém bolas
,.h;+rn-'; n-.Dn+. ..,.''l...t5x WllUvu a

Os resultados desta tese formaram os seguintes artigos: Seção 1 -- j2SI,

Seção 2 1261, Seção 4 1271.
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l Propriedades de conectividade de conjunto

complementar nos modelos de percolação

fractal: modelo de ll\4andelbrot e modelo

de Poisson multa escalar

Nesta parte estudamos dois modelos de percolação fractal: modelo de per-

colação de Poisson multa escalar e o modelo de Mandelbrot. O último, que

é uma generalização do conceito de conjunto de Cantor, foi introduzido por

B. Mandelbrot j191 e depois estudado por J.T. Chayes, L. Clhayes, R. Dur-

rett, G. Grimmett e outros, veja e.g. l4, 5, 6, 7, 8, 24, 29, 301. Em particular,

Chayes et a/ em l61 introduziram o conceito de "sheet percolation" no con-

junto aleatório de Cantor, que dc fato é equivalente à ausência de um caminho

conexo no conjunto complementar. Os resultados deles foram generalizados

para o caso de dimensão arbitrária por M.E. Orzechowsky em 1291. Nós

apresentamos uma prova alternativa (e mais curta) do resultado dele. De

fato, a diferença entre a nossa prova e a de ]29] é que, graças ao resultado

sobre a majoração de campos dependentes, podemos usar uma construção

geométrica muito mais simples.

O problema de percolação no conjunto complementam também foi estu-

dado por M.V. Menshikov, S.A. h/lolchanov e A.F. Sidorenko no Capítulo lO

de 1241. Usando um argumento combinatório eles provaram a ausência de

percolação para parâmetro pequeno-

Trataremos também do problema de Poisson análogo. Aqui o conjunto
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selecionado é construído por uma composição dos campos de Poisson com

taxas diferentes de bolas de raios diferentes. Vale notar que o método de 1291

não se aplica a este modelo. Uma versão bidimensional deste modelo foi

considerado por R. Meester e R. Roy na Seção 8.1 de 1201. Generalizamos o

resultado deles para dimensão arbitrária e também tiramos a restrição que o

parâmetro de escala tem de ir a inÊnito de acordo com uma sequência fixada.

O ponto-chave do nosso enfoque é o resultado (Teorema 1.3) sobre a

majoração dos campos aleatórios dependentes por campos de Bernoulli. Es-

peramos que este teorema possa ser útil para estudar outros modelos multa

escaleres. De fato, os resultados sobre a majoração por campos de Bernoulli

são importantes em percolação e foram usados por muitos autores, veja

p e.x. jlll. Um resultado parecido com o nosso foi provado por T.M. Liggett,

R.H. Schonmann e A.M. Stacey in j181. Discutimos isso em mais detalhes na

Seção 1.3.1.

1.1 Modelo de Poisson multa escalar

O modelo de percolação de Poisson multi escalar em IRa, d ? 2 é construído

da seguinte maneira. Fixamos R > 1. As bolas do nível i são bolas em

Ra com raio R'{, ã = 0, 1, . . . Os centros das bolas de nível í formam um

campo de Poisson em IRd com taxa À = cria independentemente dos outros.

Denotamos por U({) a união das bolas de nível {. O objeto de interesse é

o conjunto U = UÍ::.t/(i). Dizemos que neste modelo ocorre a percolação

se quase certamente existe um caminho contínuo 7 : IR L-> U, tal que ,y
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não é contido em nenhuma caixa finita. E conhecido que existe c« = c«(d),

0 < c., < oo (cf. l20, 24, 281) tal que se c < c.,, então U({) é quase certamente

uma união dos componentes finitos disjuntor e se c > c.,, então U({) percola

para todos i= 0, 1, . . . (o argumento de reescalonamento implica que c., não

depende de {, isto é, c., é a intensidade crítica para o modelo de Poisson com

bolas de raio l).

Trivialmente, se c > c.,, então o conjunto U percola pala qualquer RI

também não é difícil mostrar isso para c - c.,. De fato, quando c = c.,,

as bolas de níveis 0 e l são suficientes para percolação. Obviamente, o

conjunto t/(o) domina o campo de bolas de nível l de intensidade c.,. Junto

com U(:), ele forma o campo de bolas de nível l de intensidade c«-RÚ(l+R'a).

O último está na fase supercrítica por argumento de reescalonamento. Então

o nosso resultado principal é o seguinte

Teorema 1.1 P-« q-/g«« c < c., .«{st. «m & = Ro(c) t«/ q«. p-« t.d"
R > .percota,ção no conjunto aleatório U

1.2 Modelo de percolação de Mandelbrot

Clonstruimos o conjunto aleatório .D C Ra, d ? 2, pelo seguinte processo de

iteração. Fixamos ]V C N e p C (0, 1). Dividimos o espaço em (hiper)cubos

fechados com elo igual a 1, que são chamados de cubos do nível 0. Cada

um deles é selecionado com probabilidade p independentemente dos outrosl

denotamos por Z)o a união de todos os cubos de nível 0 selecionados. Depois,

dividimos cada cubo de nível 0 não selecionado em Ara iguais subcubos com

10



Figura 1: 0 processo de construção do conjunto Z), 7V = 4, os quadrados

somreados são selecionados

elo /V': , que são chamados de cubos de nível 1. De novo, cada cubo de nível l

é selecionado com probabilidade p independentemente dos outros; junto com

os selecionados cubos de nível 0 eles formam o conjunto Z)i. lterando esta

construção obtemos uma sequência dos conjuntos Z)o C Z,)i C Z)2 C , onde

Z){ = D{.i U {cubos de nível â selecionados}. Figura l mostra o fragmento

do conjunto Z)3.

O elo de um cubo de nível ié igual a JV'', i = 0,1,. . . Finalmente,

definimos o conjunto aleatório

D = DÇd.N,ü

Dizemos que neste modelo a percolação ocorre se quase certamente existe

um caminho contínuo ' : IR H Z), tal que ' não é contido em nenhuma caixa

finita.
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Note que (IE ' \ D) n lo, lja é o modelo fractal de Mandelbrot tradicional.

De fato, considerar este modelo em todo espaço em vez de lO, lja não traz

novos resultadosl fazemos isto deste jeito apenas para acentuar a semelhança

entre este modelo (e o método de estudo dele) e o modelo de Poisson multa

escalar.

Para formular o resultado, definimos um reticulado d-dimensional Ma

como um reticulado cujo conjunto dos vértices é Za e o conjunto dos elos é

dado pela seguinte relação de adjacência. Dois vértices z = (zl, . . . , za) e y =

(y:,...,g/a) de M' são adjacentes se e somentese lz{ yil 5; 1, í = 1,...,d.
Note que dois cubos são adjacentes se eles tem pelo menos um ponto em

comum, então a percolação por cubos selecionados do nível 0 é equivalente a

percolação por sítio em Ma. Sda p. a probabilidade crítica para a percolação

por sítio em Ma. O resultado principal desta seção é o seguinte

Teorema 1.2 (Orzechowskil291) Para g la/guerp < p« e/êste No = No(p)

tal que para. todo N Z No não há percolação no conjunto aleatório D.

1.3 Demonstrações

1.3.1 Majoração de campos dependentes

Definição 1.1 Dizemos gwe am c07Üanto a/eatóráo Gi á estócasticamenfe

melhor do que outro conjunto aleatório Ga se e somente se Jor possÍuet acoT)ta-

los de tat maneira qu,e G\ C Gz.

Precisamos de seguinte resultado

12



Teo«ma 1.3 Sd« {,7(z)}..z., ?(«) C {0, 1} «. c««.p. «/«fó,{o {n-,á-'.

por frans/açâo. Denotamos por .A4a = {--a,...,ald C ZÚ o c óo com e/o

2a + l cenfzado em 0. Sda

Õ P{,7(0) :) ..,q(*.) ,7(y:) b:,...,?(g/«)

o«-'l' ' su'p«mom é sob« todos (i«-ct«.si"e o ««io) subo.njuntos anito;

(4)

{ZI, . . . ,Zl} C JL/a, {g/:, , y.} C Z' \ M.,

. b:,.. .,Z,« C {0,1}. Então o co«J-to «/e«tó,{. G {z : q(z) á «to-

cctsticctmente menor do que o conliunto aleatório de Bernoulti com parâmetro

P - l (l (S(2'+t)'')(2'+i)'

Z,)emonsfração. Provámos este teorema em duas etapas.

Etapa ]. (Note que uma construção similar foi usada no Lema 8 de j15].)

Considere o campo de variáveis aleatórias de Bernoulli(isto é, independentes)

{?'(«)},.«. com Plq'(«)

6'' Z' : existe g C M.(z) t;l q« q'(g/)

onde ]Ma(3) = JV. + a. Construímos um acoplamento tal que G C G'

Enumerámos Za := {#l, z27 . . .}. Soam e,., (,,, . . . variáveis aleatórias inde-

pendentes identicamente distribuídas uniformes em 10, 11. Seja

?'(«:)

para i - 1,2, . . . e

77(ZI) = 1{(,.$Plq(zi)=lJ}

13



Então ,7(zl) .g ,7'(:«1) visto que Pl?(zl) = 1} $ â. Se ?'(:«i) = 0, passamos

para =2 Usando (4), temos

?(z,) lle,,5;p{«(,d--1«(,0-oJ} 5; lle,,$ó} ' '7 (z,)

Se ?'(al) = 1 então todos os sítios de .4/a(ZI) já pei'tendem a G', e podemos

simplesmente exclui-los da "cauda"lz2) sç3, . . .} e reenumerar esta cauda do

modo natural. Continuamos a construir o campo {?7(z)} desta maneira. No

passo mz tem os

p{,z(««) il ?(«:),...,o(««-:)}

(z«) l?(«{.) ..,,7(z..) «i,.,.:),...,q(«:...)}5;Õ,

onde zi., , «{. C M.(««) e «i.+., , #í... g Ma(Z«). Então

G'n {« 1 > , ««} c 6'' n {«:, ,«.}

Consequentemente, poi indução, temos (; C G'

Etapa 2. Agora vamos construir um acoplamento tal que o conjunto aleatório

de Bernoulli B(p) com parâmetro p contenha G'. Para z C M. denotamos

Cl; M.(.):« (2«+1)k+,, keZ', e,7'(«)

Existem (2a + iy tais conjuntos CI, e G' = U,.W.Gl;. Soam <1,,,, z, y C Z'
variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas uniformes em

10,11 e v7"(z,y) - l{(,,,$õP.--o-'} Definimos l?,(á(''+:)'') = {# C Z'
,7"(z,z) = 1}. Já que

P{(v,, 5; (í(2'+1)'' para todo y € .1Wa(a)} = á,

14



podemos escrever

{3/C M.(«):«=(2«+1)k+,, kCZ', eql,(«)

onde

i71,(z) - l{.«(,,,)=i pai'a todo ycM.(r)}

Deste jeito, (7l; C B;(á(''+:)''). Isto implica que

G' C U;.w.-B;(áP''''0'') B(P)

pata p - l (l -- (f(2'+i) ')(2'+i)'

Comparado com o nosso Teorema 1.3, Teorema 0.0 (i) de j181 relaxa a

condição sobre o supremom em (4), mas dá a demonstração apenas para

o caso de (S suficientemente pequeno. Então, o Teorema 1.3 é de interesse

independente, embora o resultado de j181 também possa ser usado em nosso

caso Note também que logo antes do Teorema 0.0 em j181 afirma-se que para

campos unidimensionais l-dependentes positivamente correlados a majoração

pode scr obtida semprel o nosso resultado junto com argumento análogo ao

Lema 1.2 abaixo mostra que isto é verdade para campos aleatórios multi-

dimensionais surgidos de argumentos de blocos (reescalonamento) típicos em

percolação (pelo menos quando o evento "o bloco é bom" é crescente, como

é o caso na maioria das vezes).

A outra razão que nós motivou incluir este teorema é a seguinte. Apli-

cando o Teorema 1.3 ao conjunto G = {z : 77(3) = 0} e fazendo ajustes

apropriados em (4), é possível obter que o campo v7 também é minorada
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por algum campo de Bernoulli, então o Teorema 1.3 de fato permite fazer

estimativas por dois lados. Pala ilustrar isso, considere o seguinte

Eremp/o. Seja r'( , . . . , -) uma função Booleana crescente de (2a + ly ar-

gumentos tal que F'(O) = 0 e F'(1) = 1. Seja ?7i um campo de Bernoulli

com parâmetro qt < p« e ?72 um campo dependente construído da seguinte

maneira: se 773 for um campo de Bernoulli com parâmetro q2, seja 7?2(z) =

F'(,73(g/),g/ C M.(z)). Denotamos (;i = {.« : ,7i(z) = 1}, { = 1,2. Suponha

que estamos interessados em provar o seguinte:

(i) para fixo qt < p., e q2 pequeno não há percolação no conjunto Gi U G21

(ii) para fixo q2 e qt suficientemente próximo a p« há percolação no con

junto 6': U G2.

O Teorema 0.0 (i) de j181 permite provar (i), mas é aplicável a (ii) apenas

se q2 for próximo a 1. Por outro lado, o Teorema 1.3 junto com um argumento

análogo a Lema 1.2 prova ambos (i) e (ii).

1.3.2 ])emonstração do Teores-na 1.2

Preferimos provar este teorema primeiro porque a demonstração dele é mais

ilustrativa e a demonstração de Teorema 1.1 contem algumas construções

artificiais .

Seguindo l8, 291, é suficiente mostrar que o conjunto Z.). está na fase

subcrítica uniformemente em n (isto é, que a probabilidade de existência de

caminho da origem até a borda de uma caixa grande é pequena uniforme-
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e eui ró,l. ue iaco} nome que a ausencia üe percolação no con.]unto com-

plementar é "fulo-sheet percolation" de 1291, então podemos usar o Lema l

de 1291.

Pala continuar, vamos precisar de algumas definições e lemas. Um cubo /T

de nível k é etiquetado da seguinte maneira:

mera te

K (k, {-, . . . , {.)

{z...,«ü) C]R':zj c jijJV-*,(ij+i)X''*l,.j l,...,d},

íl C Z, / = 1,...,d, onde ii,...,ía são as "coordenadas" do cubo. Suponha

que temos uma faml0ia de variáveis aleatórias independentes identicamente

distribuídas Z(k, íi, . . . , id), cada uma assume o valor l com probabilidade p

c 0 com probabilidade 1 -- p. Definimos o conjunto aleatório Z)(i) como a

união de todos os cubos /T do nível á tais que Z(/T) = 1. Obviamente,

Z)« = U::.Z)(i) (os conjuntos aleatórios Z.)« foram definidas na Seção1.2).

A distância entre dois cubos Xi = (k,íi,...iü) e K2 = (Ã;,ji,....ja) é

dada por dist(Ãi, K2) := maxÍjÍi -- .jil, / = 1, . . . , d}. Note (lue a distância é

definida apenas pala os cubos do mesmo nível.

Definimos cubos passíveis e bons por indução.

Definição 1.2 U« Chão /T do núe/ n á óom se e se«ciente se Z(Ã') = 1.

Para k < n u,m cu,bo K' do nível k é püssáuel se e somente se ele líder u,ma

interseçã,o com u,ma seq'uência de veto menos N cabos botas a,djacentes de

Ride! k -F L. O cubo lÍ' é bom se ete é passáuel ou Z(.lÍ') = 1..

Na Figura 2 os cubos -B e F' são passíveis e os .A, B, C', E e f' sã.o bons
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Figura 2: Cubos bons e passíveis, ]V = 4

Lema 1.1 Se ezíst r um cam nAo nánáto em -D«, então ezisfe uma segwência

in$nita, dos cubos bons CLdiacentes de n uel Q.

.Z.)emonsfração. Considere um caminho infinito ' em Z).. Sem perder a

generalidade podemos supor que este caminho não passa dua.s ou mais vezes

pelo mesmo cubo selecionado. Clonsidere um subcaminho máximo conexo ''

de ' que passa somente por cubos de Z)("). Já que ' não passa mais que

uma vez pelo mesmo cubo selecionado, dois casos são possíveis: ou o número

dos cubos pelos quais '' passa é pelo menos .ÍV, ou '' colecta dois cubos

selecionados /Ti, /T2 de níveis íi,i2 < n tais que /Ti n K2 # g. No segundo

caso 7 pode ser modificado de tal maneira que não vai conter ''. No primeiro

caso todos os cubos do nível n -- l pelos quais 7' passa são passíveis e por isso

bons. Deste jeito obtemos de 'r uma sequência 'h de cubos bons adjacentes

dos níveis 0, . . . , n l (note que os cubos de nível no máximo n--2 são de fato
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selecionados,l. lterando esta construção obtemos uma sequência infinita 7.

de adjacentes cubos bons de nível 0. H

Vamos intoduzir algumas notações. Para k fixado identificamos os cubos

de nível k com os vértices de Za, isto é, cubo (k, ii, . . . , ia) é identificado com

o vértice ({i, . . . , da) C ZÚ. Note que o grifo obtido por esta, identificação e

por conectividade por um ponto em comum é Ma. Associamos dois campos

aleatórios ?É = {?Í(:«)},.z. e ,7Í = {?Í(z)}..z. ao conjunto de cubos de

nível/c, onde

1, se o cubo (k, z) é passível,

0, caso contrário,

Í 1, seo cubo (k,z) ébom

1 0, caso contrário.

)

?Ê («)

qE(«)

l )pnnt n T-n nq tn rn hpnl n nl'

e,,k {{,,.(«)}..«., (,,*(«) c {o, l}

o campo aleatório de Bernoulli com parâmetro q € 1O, ll de cubos do nível

É. Soam PqÍ e Pç,A := P(.,. as medidas de probabilidade induzidas pelos

campos aleatórios respectivos.

Lema 1.2 Suponha gue para aZg m 0 5; k < n o campo a/eatórí0 77Í+: de

cubos bons de ltíuel k-+ \ é estocasticamente menor do que o campo aleatório

de Bernoutti Elp'.k+-\. Eni;ão o cama)o aleatório nl.: de cubos pctssáueis do nível k

é estocasticamente menor do que o campo aleatório de Bernozlt{ €1P\,K-+- com

P: - 1 (1 - á;'');', o«d. 8 ,*+:{,7Ê(0) - 1}, {.to é, á á « P«Ó«b{/{d«'Í'
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de qwe um dada cubo seja passáuet calculada na hipótese de qKe o campo de

cubos bons de T)rólimo nível é de Bernoutti com parâmet'ro p'

Z)emonstração de Lema /.2. Por hipótese, podemos dominar o campo z7Z+i

por um campo aleatório de Bernoulli {P',k+i. Denotamos por l?Z o campo de

cubos passáveis do nível h construído sobre (,,,k+i (isto é, supondo que os

cubos de nível k + l são declarados bons independentemente com probabili-

dade p' e construindo os cubos passáveis do nível É; a partir deles). Eviden-

temente, ?7Ê é dominado por v7t, então basta provei o lema para 77É. Fixamos

quaisquer / 2. 0, m 2 0, zi,..., açl C M2, g/i,. - -, g/. « il/2, bl,..., Z)« CÍO,l}

(veja Teorema 1.3 para a definição de JI/2). Introduzimos os seguintes eventos

{õÊ(o)

{ÕÊ(«:) . . ,ÕÊ(«.)

{#Ê(y:) . . . , ÕÊ(g/«)

Note que P{Á} = (f. Pelo Teorema 1.3 precisamos provar apenas que

p{.A -B n c'} $ P{.A}. Denotamos z\(C') = {y C Z' : dist(g/,yj) $

l pala algum .j = 1, . . . ,m}, onde dist(y, yj) é a distância entre cubos cor-

respondentes a 3/ e g/j. Podemos escrever C' = UíC'i, onde (-;i são todas as

configurações possíveis dos bons cubos de nível k + l contidos en A(C') tais

que ocorre o evento C'. Obviamente, C'ÍnCb = 0 para { # j, então, denotando

pai.[ } :: P{ C'Í}, temos

PIAR.B n c'} }' Paio,4 n B}P]oi].
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$ }, Pa'{.4JPa;l-B}P{G}

p{.'i} }l: pa' {aJplci}
p.[,4JpÍ-B n c'}.

2

Z

Acima n(5s usamos o fato que ,4 é um evento crescente, B é decrescente,

e a medida condicional pa' é FKG, então pc']Á n B]. $ Paio.A}PaiiB}. O

evento .A depende somente de cubos do nível k+ l cm Mi , então se yi, . . . , g/.

estão fora de it42, temos .A4i n A(O') = g e pa:{.4} = P{.4}. Agora só resta

aplicar Teorema 1.3 com a = 2 e õ definido acima. H

O ponto-chave da demonstração de Teorema 1.2 é o seguinte

Lema 1.3 Se p < p' < p«, então Caíste Aio C N ta/ que para gua/quer

N Z No e quatqzer n > \ o campo ctleatório de cabos bons do níuet Q pode

ser comi,nado por u,m cam,po aleatório de Bernoutli com 'pa'râmetro p'

Demonstração. Vamos provar este lema por indução. Fixamos c < p' -- p.

Obviamente, para os cubos de nível n, v7g = (.,. é estocasticamente menor

do que (p',«, então a afirmação do lema vale.

Suponha que pala os cubos do nível k + 1, 77j;+l é estocasticamente menor

do que (..,k+i.

Precisamos da seguinte definição

Definição 1.3 P-a o vamp. «/e«tóráo {((z)},.z., (l(#) C {0, 1} de#námos

o aglomerado de sítio = € Za po

I'H((-) {y C Z' : «í.*' m ' « .eg«ê«c{«
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yo - ",":, . . ,y« = g/ f«/ g«. ((g/:)

e yi-i á adjacente a yi em Ma, { = 1,...,m}

Como foi provado em 1221, p' < p« implica que existe P(p') > 0 tal que

para qualquer u > 0 e qualquer z C Z

PljWC,,(«)l ? u} 5; exp(-P(p')u). l5)

Fixamos um cubo /T do nível k com coordenadas # C Za. Usando (5) e a

hipótese de indução (isto é, que o campo 77Z+i é dominado por campo de

Bernoulli (.,,A+i), temos

P{/r é passávcl]. PÍexiste um caminho por cubos bons do nível k + l

de comprimento pelo menos N que intercepta -Z(}

]V'P.Í....{WnÍ.... (0) 2- N}

N'P.,,t+:ÍWe,,,*+: (0) ? N}

N' exp(-P(p')]V) ':(N). (6)

Pelo Lema 1.2, o campo aleatório de cubos passíveis do nível k + l é

dominado por campo aleatório de Bernoulli com parâmetro

.,(jv) (l (.:(N));'');'

(que pode ser feito arbitrariamente pequeno escolhendo ci = cl(N) suficien-

temente pequeno).

Esco[ha JV ta] que c2(N) < c, isto é, p + e2(]V) < p'. Visto que o campo

aleatório de cubos bons do nível k é o campo aleatório de cubos passíveis
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clo nível E Junto com u'"', Obtemos que v7Ê e estocastlcamente menor do que

(P',A.

Note que a escolha de N depende somente de p', portanto, podemos

escolher o mesmo N para todos os níveis de cubos. Isto prova o Lema 1.3. H

Agora podemos finalizar a demonstração do Teorema 1.2. Pelo Lema 1.3,

é possível escolher N tal que o campo aleatório de bons cubos do nível 0

é dominado por campo aleatório de Bernoulli com parâmetro p', p < p' <

p.,. Pelo Lema 1.1, isto implica que o conjunto Z). está na fase subcrítica

uniformemente em n.

1.3.3 Demonstração de Teorema l.l

Denotamos Un = Ui::.t/(i). Analogamente ao modelo anterior, precisamos

provar que o conjunto Z,/. está na fase subcrítica uniformemente em n. De

fato, seja ' : 10, 11 F-> t/ um caminho finito. Note que graças ao fato de que

as bolas nunca "se tocam" podemos supor que elas são abertas. Então, ' é

coberto por conjuntos abertos e, escolhendo uma subcobertura finita, temos

que 7 é contido em [4 para a]gum i finito.

Escolhemos a, 0 < cv < 1/2v'd, e c', c <

c'(l + a)' < c«. (7)

Denotamos Ài = c'Ria. Considere também as bolas com raio R {(l + a)

em IRÚ, cujos centros formam um campo de Poisson com taxa À:l denotamos

a união delas por W(i). Note que (7) implica que não há percolação no

conjunto I'r({) para i= 1, . . . , n.

c' < c.,, tais quer
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Pala { = 1, . . . ,n -- l considere a partição do espaço em cubos com elo

R-'/«d, os quais são chamados de cubos do nível i. Note que o elo de cubo

do nível { é escolhido de tal maneira que se o centro da bola de nível i está

dentro do cubo, então o cubo é completamente coberto pela bola. Denotamos

também por V(i) a união das bolas com os centros nos centros das bolas de

nível ie raio R {(l + a), então o conjunto y(í) é de fato o conjunto U(i)

'expandido"

Definimos agora os co juntos passáoeis Eo, . . . , Pn.i, e corÜunfos bons

(-r0) . . . } (J'n..

Definição 1.4 F'rámeÍro, de$námos o co junto óom G. de nz'ue/ n por G.

Utb\, Para, i '( n, um cabo de nível i, é püssáuet se ele tem umQ interseção

com um componente conexo de diâmetro maior do qte '2aR'i de Gi-t\. O

conjunto T)ttssáuel de nível i, Pi é a. união de todos os Cabos püssáueis de nível

i. O corÜzinto óom Gí de núe/ é de$nído por (.;i := Pi U y({)

Figura 3 mostra uma configuração de bolas pai'a n = 1: as menores são de

P(i), as médias de P(o) e as maiores de y(o). Os cubos sombreados pertencem

. conjunto Eo.

Lema 1.4 Perco/anão em tÃ, ámp/áca na perco/anão em (7o

Z)emonsfraçâo. Para provar o Lema 1.4, é suficiente provar que

.j=o .j=o

para k = n,n -- 1, . . . , 0 (de fato, pega k = 0 em (8) para obter a hipotese

de Lema 1.4.

p"""'ç;. .m U Um) :» (p«l;ç;. .m G. U U ym) (8)
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Figura 3: Os conjuntos bons e passíveis, n = l

Provámos (8) por indução. Primeiro, para k = n temos que G. = U("),

portanto (8) vale. Agora, suponhamos que (8) vale para h+ l e valor prova-lo

pala k, isto é, vamos provar que

.j=o . .j=o

Pega um caminho ' em Gk+l U V'(k) U . . . U y(o). Considere

(6'*+: \ (Um u . . u c/m)) n "r;

(,«:;,;. .« '«: - u ""' :+ p'r"l'ção em GkUUy(j)). (9)

cle pode ser decomposto em um número finito ou enumeravel de segmentos

conexos 'yt,' 2, . . . Pega um 7' desta coleção e suponha que os dois pontos

extremais dele pertencem a U({i) e U(Í2), onde {t,i2 $ h. Há duas possibili-

dades:

e diâmeti'o de '' é menor ou igual a 2aR'kl neste caso 7' (. V'(ii) U y({2);
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e diâmetro de 7' é maior do que 2aB'kl neste caso '' é coberto pelos

cubos passíveis do nível k, portanto '' C PA.

Em ambos os casos temos

,y' C PA U V'(k) U U V(o) = (7Ê U V'(k-l) U U y(o),

o que prova (9) e, por consequência, (8) e Lema 1.4.

O ingrediente principal da demonstração de Teorema 1.1 é a seguinte

Proposição 1.1 Se para ./azado c < c' < c« o parâmetro da essa/a R /or

suácientemente grande, então G á estacasficamente menor do g e W({), á -

0

Z,)emonsZração. Provámos esta proposição por indução. Evidentemente,

G. - U(n) é estocasticamente menor do que W("). Suponha que a hipótese

da proposição vale para nível k + 1; vamos prova-la para o nível A.

Já que o campo de Poisson das bolas @(k+l) sqa subcrítico, o resultado

de 1281 implica que para qualquer a > 0, i C N existe /3(a,c') > 0 tal que

para qualquer cubo /r de nível k (compare com (6))

P{Ã. é passável]. $ Rae'P(",'')n. (10)

Para prosseguir com a demonstração de Proposição 1.1, precisamos de
mais dois lemas.

Lel-na 1.5 0 campo a/ealóráo de cubos passáueÍs de nz'ue/ k á estocasfãca-

mente menor do que zm campo aleat(brio de Bernov!!{ com parâmetro eÇR)
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qKe pode ser jei,to cirbitrarictmente T)ro=i'm,o a q escolhendo R sx$cientem,ente

gravtde. A escolha, de R depende somente de d,c.d, mas não de n.

Demonstração de Lema 7.5. Dois cubos são passáveis ou não independen-

temente se há pelo menos dois cubos entre eles, já que estamos interessa-

dos em componentes conexos de G#+l com diâmetro pelo menos 2aR'k, e

a < 1/2«d. Analogamente a Lema 1.2, substituindo a soma por integral,

pode-se provar que o campo aleatório de passáveis cubos de nível k satisfaz

às condições de Teorema 1.3 com a = 2 e, por (lO), á = Rde'P(','')n. Então

ele é estocasticamente menor qo que um campo aleatório de Bernoulli com

parâmetro c(R) = 1 -- (1 -- (R'e'P(','')X);'')5'

Lema 1.6 0 ca«2po a/eatórío de Berrou//{ co«l parámelro c(R) pode ser

d«mÍ-do p« ó./« de «{. R-'(l + a), .«jo. ««t«; /o,m«. . ""'p'
de Poisson em W.' com taxa e'RKÜ, e e'Rka pode ser feito arbitrariamente

próximo a Q escolhendo R sz$cientemente grande.

Z)emonsÉração de Lema ].6. Considere o seguinte acoplamento. Um cubo

é selecionado se nele há um ponto do campo de Poisson. Os cubos são

selecionados ou não independentemente e

PÍo cubo é selecionado} .(R) - exp(.'((l + a)/~''ãy)

Se no cubo há o centro de uma bola, o cubo é completamente coberto por

esta bola. Por Lema 1.5, escolhendo R suficientemente grande, c(R) pode ser

feito arbitrariamente próximo a 0 e por isso c' também será. arbitrariamente

próximo a 0 (e, em particular, c' < c' -- c).
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Continuamos a provar Proposição 1.1. Por Lemas 1.5 e 1.6, um conjunto

bom Gk do nível k é dominado pela união de y(k) com o campo de bolas de

raio R'*(l + a) cujos centros formam o campo de Poisson em ll&Ú com taxa

c/Rka. Já que c + c' < c', Proposição 1.1 é provada.

Enfim, pelo Lema 1.4,

{não há percolação em Go} ::+ anão há percolação em Un}

Por (7) e Proposição 1.1, o conjunto Go (e por isso Un) está na fase subcrítica

uniformemente em n. Teorema 1.1 é provado.

2 Percolação multa escalar num mosaico A

simétrico

2.1 Definições e resultado principal

Nesta parte consideramos percolação multa escalei (fractal) num mosaico k

simétrico em dimensão d. Este modelo é uma generalização natural do mo-

delo de Mandelbrot. Ao contrario do modelo de Mandelbrot, aqui as células

de forma arbitrária em vez de cubos são permitidas e a relação de adjacência

pode ser mais complicada. Vamos descrever uma das possíveis aplicações

deste modelo. Clonsidere o modelo de percolação de Poisson em IRa da Seção

1.1. Um enfoque natural seria provar a ausência de percolação neste modelo

usando o metodo de discretização (cf. 1281). Em poucas palvras, isto significa

que um mosaico cúbico é colocado em IRa e uma celula é selecionada se ela
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uma celula selecionada são as que são cobertas pela bola colocada nesta celula

selecionada. Então, uma conecção entre celulas não vizinhas aparece aqui de

uma maneira natural. Embora a versão final de trabalho use outro enfoque,

o método descrito aqui pode ser útil em outros problemas de percolação

contínua. Outra aplicação interessante, que será descrita em seguida, é a

percolação multa escalar por elo.

Vamos agora fazer as definiçõesnecessárias

Definição 2.1 Sda Ç wma co/eção enumeraoe/ dos suóc07Üurztos compactos

de IRa com as seguintes propriedades;

. « u«ião de t.d« o; eteme«tos ("cel«l.s") de Ç é W.';

e cada elemento de Ç; é homeomór$co a uma bola unitária em ®d;

. se Gt e Gz são dois elementos distintos de Ç, eTttão

(G: \ aG:) n (G, \ aG,)

isto é, «s cel«,t«s dize«ates pode« «p.«« s. "toc«"

e eráste Hma partição Ç = .4i U . . . U .4k, ta/ que para cada par (..l, (.r2 C

.4i existe a C IRa e m operador un faria U ta/ gue a trens/armação

= b-» U= -+ a, é lm automor$smo de Ç qle transforma G\ em Ga e

preserva a co/eção .4i,.. . ,.4i; para qua/quer = 1,. . .,k. Neste caso

dize'ritos (I'üe g tem k tipos de cel'filas, e se (; e. Ai, então dize'Ritos qse

G é do tipo i. Note qKe alas celutas do mes'mo tipo são congruentes.
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]'a{ Ç é chama,do mosaico

Fixa algum R > 1 e considere reescalonamentos de g: Ç;. = R'"g, m =

0, 1, . . . Em outras palavras, Ç;« é obtido de Ç aplicando uma transformação

# H R-"z. Chamamos Ç;. mosaico do núe/ m.

Considere uma relação de adjacência entre as celulas de Ç que satisfaz a

seguinte condição:

C'orzdition .4:

e a relação de adjacência é invariante por translação, isto é, é preservada

por qualquer automorfismo do mosaicos

. existe Z, < oo tal que quaisquer Gi, G2 C Ç7 com dist(Gi, G2) > Z não

são adjacentes, onde dist(Gi, G2) denota uma distância usual entre dois

subconjuntos de IRa;

. se dist(Gi, G,) = 0 (isto é, G: n G, # g), então G: e G2 são -,djacentes

Aqui é importante que não apenas vizinhos mais proximos são permitidos

se« -dj«entes.

A relação de adjacência entre celulas dos níveis arbitrários é definida de

uma maneira natural. Duas celulas Gi, (?2 C g. são adjacentes se e somente

se R"Gi e R"G2 são adjacentes em g. Duas celulas dos níveis diferentes

Gi C g., G2 C gl, m > / são adjacentes se e somente se Gi é adjacente a

uma celula (; C (;2, (7 C g..
Definimos agora o conjunto aleatório de interesse. Suponha que temos

uma coleção de probabilidades F = (pl, . . . ,PA) C lO, ljk. Cada célula do tipo i
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do mosaico do nível m é selecionada com probabilidade pi independentemente

de todas as outras celular de todos os níveis, m = 0, 1, 2, . . .

Os objetos principais do nosso estudo são os seguintes conjuntos aleatórios:

Z). = {a união de todas as celulas selecionadas do níveis 0, . . . ,n} C IRa

e

o(g,Z,pO

{a união de todas as celulas selecionadas de todos os níveis}

Dizemos que a percolação ocorre em Z). se existe uma sequência infinita

de celulas distintas

Definimos agora a percolação em Z). Sqa w uma configuração das celular se-

lecionadas (de todos os níveis). Para # C IRa definimos uma variável aleatória

772:r '[)Oll.

Gi C U gj, Gi é selecionada, G{ e (?i+i são adjacentesli.n

n

J

m, = minam : existe G C Ç;. tal que G é selecionada e r C G}

e denotamos por G(z) uma celula selecionada de g«, que contém z (se duas

ou mais celulas selecionadas de Ç«, contém z, denotamos por G(z) qualquer

uma delas). Note que m, < oo para Lebesgue-quase todos z quase certa-

mente. Suponha que m. < oo, e, consequentemente, G(a) existe. O conjunto

dos pontos conexos diretamente com z é

.4,(«,) G'(«) U {y C R' : 6'(g/) existe e G(g/) é -dj«ente a G(a)}

E fácil ver que g/ C .A.;(«,) se . somente se # C .A,(«,)
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Definição 2.2 Para dado w dizemos q e a perco/açâo ocorre em Z) se Caíste

urna segwencza

{«: : G'(«;) '«Í.t. ' z.+: C .4,.(«,)}=.

que não é contida em nenhuma caiba. $nitü.

O modelo de Mandelbrot é um caso particular deste modelo.

Para formular o teor.ma principal definimos o grifo I'(Ç) = (}'(Ç;), E(ç7))

correspondente a g, onde y(g) e E(Ç;) denotam os conjuntos de vértices e

elos de I'(Ç;) respectivamente. Isto é feito de uma maneira natural: os vértices

de I'(g) correspondem às células de Ç, dois vértices são conexos por um elo

se e somente se as celulas correspondentes são adjacentes. Note que se Ç

têm k tipos de celulas, então I'(Ç) tem h tipos de vértices, isto é, existe uma

partição V(g) = H U . . . U U# tal que pala cada pai u,u' C U existe um

automorfismo de }'(Ç7) que leva o a t,' e preserve os conjuntos %, . . . , Uk,

i= 1,. . . ,k. Cada vértice do tipo i é declarado aberto (respectivamente

fechado) com probabilidade pi(respectivamente 1 -- pi) e consideramos a

percolação por vértices abertos (percolação por sítio) em I'(Ç;). Pala fixo P'

seja 0(pO a probabilidade de que um vértice fixo de y(g) pertence a um

aglomerado infinito e # = {»' : 0(p4 = 0}. Seja a = n \ ÕH o interior de .27.

Denotamos ainda Xc = (pl + c, . . . ,pi; + c). O nosso resultado principal é o

seguinte

Teorema 2.1 SwponAa gue »' á fa/ gae ]Ê C J7 para a/g m c > 0. .Então

existe Ro -- Ro(pÜ tat que para. qualq'üer R 2. R,Ü não h(í percolação no con-

junto D.
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Figura 4: Um componente conexo no modelo de percolação multi escalar por

elo, R = 4

Note que embora o conjunto IRd \ Z) tenha a medida de Lebesgue 0, não

há percolação no conjunto Z). Como o modelo de Mandclbrot é coberto pelo

formalismo presente, Teorema 2.1 é de fato uma generalização do Teorema 2

de Orzechowski ]29].

2.2 Exemplo: percolação multa escalar por elo

Percolação multa escalar por elo é definida da seguinte maneira. Fixado

R € N, consideramos reescalonamentos de reticulado Zd: Z. = R-"Z',
m = 0, 1, . . . Clhamamos ,Z« reticulado do nível 7n. Cada elo de .Z. é aberto

com probabilidade p > 0, independente de todos os outros elos de todos

os níveis. Der)otamos o elo entre vizinhos mais proximos # e y por <#,3/>

(identificamos ele com o segmento fechado em IRa). Seja

D(") UÍ<z, y> C .Z« : <a,y> é abertos C IR'z e
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z) - U z)(") c IRa.

Dizemos que no modelo de percolação fractal por elo a percolação ocorre se

quase certamente Z) contém um componente conexo infinito (veja Fig. 4).

Seja p.l. a probabilidade crítica para o modelo de percolação por elo comum

em Z' (isto é, em Zo).

Podemos associar a percolação por elo comum em Z'í à percolação no

seguinte mosaico Ç; (veja Fig. 5). As celular brancas (hexagonais) são se-

lecionadas com probabilidade pi := p, e as celulas sombreadas são sele-

cionadas com probabilidade p2 := 0. Os reescalonamentos de Zd correspon-

dem aos reescalonamentos de Ç. E fácil ver que a percolação multa escalar em

reescalonamentos de g domina a percolação multa escalar por elo. Portanto

temos

0

Corolário 2.1 Para gwa/g«er p < p.i. e/êste & = /%(p) C N ta/ qwe p«ra

qwalq'uer R > Ra mito há percolação no modelo de percolação multa escalar

por elo.

Note que o fato (p + c,c) C H para p < p.i. é uma consequência de

resultados de Menshikov l22, 231.

2.3 O esquema da demonstração

A demonstração do Teorema 2.1 e similar à do Teorema 1 .2, portanto, vamos

dar apenas o esquema.
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Figura 5: O mosaico correspondente a percolação por elo em Z2

Pala provar a ausência de percolação em Z), basta provar que os conjun-

tos Z). estão na fase subcrítica uniformemente em n. Então, fixamos n e

consideramos a percolação em Z)..

Denotamos por Arç o número mínimo de celulas num caminho de células

do nível l que conecta duas células do nível 0 não adjacentes.

demarca. Sda p = infldist(Gi,G2) : Gt,G2 c ç7, Gi n (7, = g}. Note

que p > 0. Então é fácil ver que Arç 2 pR/Z (onde L é da Condição A). Isto

é, escolhendo R grande, podemos fazer com que Arç também seja grande.

A proxima defininição é uma adaptação da Definição 1.2.

Definição 2.3 Uma ce/u/a G do núe/ n é óoa, se e/a á se/ecÍonada. Para

1 <. n lmü célula. G' do nível l é 'pctssáuet, se eta tem uma interseção com

"« c«minha d' como«ime'«to (nome« de cel«.l«s «-ele) m«i,o« oz ig~.«l « Nç

composto de boas celulas de nível !-F \. Finalmente, G' é boa se ela é passáue!
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on setecàonaãü

Analogamente a Lema 1.1 podemos provar

Lema 2.1 Se a perco/anão ocorre em 1)«, erzlão existe uma sequência {ndrzÍZa

de cetulas boas adjacentes do nível Q.

Associamos três campos aleatórios

à = { (u)},cvW.), z7g. = {,7g.(u)].,Cr(ç.) e (r.« = {<lr,«(u)},CV(Ç)

ao conjunto de celular do nível m, onde

77à(u) = llcelula correspondente a t; é passável},

77g.(t;) = llcelula correspondente a t, é boas,

e (r-.« C {0, 1].t''(Çm) é o campo aleatório dc Bei'noulli de celular do nível m

com parâmetro r- € 1O, ljk

Fixamos c > 0 tal que ]Z; C #. A demonstração do lema seguinte é

similar á do Lema 1.3, mas aqui vamos usar o resultado de j181 em vez do
Teorema 1.3.

Lema 2.2 EzÍste .]?o > 1 ta/ q e para qua/quer R > ]?o e para qua/quer

n > \ o campo aleatório de celutas boas do níoeí 0 pode ser domirlado por

cüml)o a,leatório de Berma'ülli colll parâmetro p..

Z)emonstração. O campo aleatório ?7g = {F,. é dominado por (F.,., portanto,

o lema vale para nível n.

Suponha que ?7Í+. é dominado por campo de Bernoulli (ã.,k+l-
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O resultado de 1221 implica que se ãc C H, então existe P(ãc) > 0 tal que

para qualquer p e todos os z C y(Ç)

PÍjWe,.(z)l ? «} 5; exp(-P(Ã)«), (11)

onde WeP,(z) é aglomerado de # (veja Definição 1.3). Fixamos G C Çx;.

Usando (11) e a suposição de indução (isto é, que o campo v7Í+i é dominado

por campo de Bernoulli (ã:,k+i), similarmente a (6), obtemos

P{G é passável} 5; JVg exp(--#(Ê)Na) =: ci(Na). (12)

Note que o evento {G é passável} depende somente do que acontece com

um número finito de celulas do mesmo nível. Então existe um conjunto limi-

tado A(G) C IRÚ, G C A(G), tal que o estado de G não depende do que acon-

tece fora de A(G). Já que cl(Ng) é pequeno para Na grande (isto é, para R

grande), o resultado de j181 implica que o campo aleatório de celulas passíveis

do nível k pode ser dominado por campo de Bernoulli com parâmetro c2(R)

que pode ser feito arbitrariamente pequeno escolhendo ci(]Vg) pequeno (isto

é, escolhendo R grande). Note que o Teorema, 1.3 também poderia ser usado

aqui.

Pega H tal que c2(H) < c. 'l'amos que 77Ê é dominado por campo aleat(brio

de Bernoulli com parâmetro c2(R), o campo de celular selecionados do nível A

é Bernoulli com parâmetro F. então o campo ?7Í é dominado por (ã.,k. Como

a escolha de R depende somente de ãc, o E pode ser escolhido o mesmo para

todos os níveis de celulas. Isto prova o Lema 2.2. H

Combinando Lemas 2. 1 e 2.2, completamos a demonstração de Teorema 2.1
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3 Modelos Booleanos de Poisson não limita.

dos

3.1 Definições e resultados

Modelo Booleano de Poisson é um dos mais famosos exemplos de percolação

contínua. Este modelo pode scr descrito da seguinte maneira. Primeiro,

pega-se uma realização do processo pontual de Poisson com taxa À > 0

em RÚ. Depois, em cada ponto desta realização coloca-se uma bola com raio

aleatório p independentemnte de tudo. O objeto de interesse é a união de

todas estas bolas. Modelos onde bolas são substituídas por objetos da forma

arbitrária focam estudas em j14, 281. A revisão completa do tema pode ser

encontrada em 1201; veja também em l3, 12, 31, 321 alguns resultados recentes.

O caso mais conhecido é quando p < const q.c. Quando p é não limita-

do, algumas situações "estranhas" , que contradizem a intuição de percolação

discreta, se tornam possíveis. Por exemplo (cf. [141), se Ep2a't < oo e

Ep2a = oo, então para À suficientemente pequeno quase certamente não há

aglomerados infinitos, enquanto o valor esperado do tamanho de aglomera-

do é infinito. Mesmo se p tem a cauda exponencial, os resultados clássicos

da percolação, como, por exemplo, a coincidência dos pontos críticos, decai-

mento exponencial de tamanho de aglomerado na fase subcrítica etc. não são

conhecidos. Em particular, a quantidade À, (que será definida mais raide)

pode ser diferente dos pontos críticos "clássicos", como a taxa crítica À., que

separa a percolação da ausência da percolação. Portanto, Teorema 3.2 em-
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baixo, que é uma generalização de um dos resultados de j141, é de interesse

independente.

Agora vamos descrever o modelo sob consideração em detalhes. Conside-

ramos o modelo Booleano de Poisson .A'ío = ÜÀ,p] (veja em 1201 definições e

alguns resultados gerais), onde À > 0 é a taxa do processo de Poisson e p > 0

é o raio aleatório. Aqui e em seguida os parênteses duplas Ü., .] denotam o

modelo Booleano de Poisson. Sqa at., ] C IRa a união de todas as bolas com

raio positivo neste modelo e ,t't., .] C Ra o campo de centros destas bolas.

Construímos o modelo Booleano de Poisson multa escalar da seguinte

maneira. Fixamos R > 1. O modelo do nível { é .A,4i - [ÀRi't,pR- ],

onde o processo pontual de Poisson e raios das bolas são independentes dos

outros níveis. As bolas de .A4i são chamadas óo/as do núe/ {. Denotamos

U({) - Z/(.Mi). O objeto de estudo é o conjunto aleatório U = U=.t/(i)

Dizemos que a percolação ocorre se quase certamente existe um caminho

contínuo 7 : IR b-} t/, tal que 7 não é contido em nenhuma caixa finita.

Denotamos

p(n) llUm(o) > n}, e

0(p) = {À>0:9(n)=o(n''),n-->ooJcR+,

onde U(')(0) denota um componente conexo de P(') que contém 0 e llP(')(0) ll

denota o diâmetro dele.

Supor)hemos que a seguinte condição é satisfeita:

C'ondiçâ. B: O conjunt. O(p) não é -zio
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bela

À, s«P À : À C 0(P)}

Obviamente, a Condição B assegura que À, > 0.
Para L > 0 denotamos

se p Z L,
caso contrário

e p<L -- p pZL

Precisamos impor ainda a seguinte condição sobre p:

C'ondÍção a O raio aleatório p satisfaz

Jim s«p r? /C(zR) . 0,
«Z:7, Fp(a)

com a convenção 0/0 = 0, onde FP(a) = PÍp ? z}.

Além de supor que p tem uma cauda que decresce suficientemente rápido,

a Condição C requer também alguma regularidade de distribuição de p. Mas

este requerimento não é muito restritivo, por exemplo, se

(13)

e existem 'h, "y2 > 0 tais que

exp(-7:,) $ ã(«) 5; exp(-'y,«), o«

e existem C'í, C'2 > 0, 7 > d tais que

0:z ' .$ Fp(z) 5; C',« ', o"

e p tem a distribuição de Poisson,
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então a Condição C é satisfeita. Obviamente, qualquer variável aleatória

limitada também satisfaz Condição C.

O nosso resultado principal é

Teorema 3.1 Se as 6'ondições B e C' são salas/rifas, então para gua/quer

X < X. e:cisne Ro = RaÇX] tat que para qualquer R Z Ro vtão há percolação

no conjunto U

Oóserz;anão. Suponha que p = 1 q.c. Neste caso, temos o resultado sobre

a coincidência de pontos críticos e decaimento exponencial de tamanho de

aglomerado (cf. 1281). Portanto, a Condição B vale c À, = À«. Como foi

mencionado acima, a Condição C também vale, então, o Teorema 3.1 de fato

generaliza o Teorema l.l.

A verificação de Condição B pode ser muito complicada, já que ela envolve

as propriedades do aglomerado inteiro, e não apenas da distribuição de p.

Note que se EljU(o)(0)llÚ+i < oo, a desigualdade de Chebyshev implica que

PÍllUm(0)ll > n}

e portanto Condição B vale. Então, provámos o seguinte resultado

Teorema 3.2 Se Ep2'a < (x) para a/gum a C N, então existe Ào > 0 ta/ gue

EllUm(0) I'* < .» p«a lodo À < Ào.

Por isso, para Clondição B valer é su$cáente ter Ep2a(a+i) < oo
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3.2 Demonstrações

3.2.1 Demonstração de Teorema 3.1

Denotamos Un = Ui::.ü(i). Sda S. C ]Ra uma esfera com raio m e centro

em 0. Seguindo a Seção 1, para provar a ausência da percolação em t/ é

suficiente provar que os conjuntos t/. estão na fase subcrítica uniformemente

em n, isto é,

Plexiste um caminho de 0 até S. em Un} < c.,., (14)

onde c.,. -} 0 uniformemente em n quando m --> oo. Fixamos n e consider

amos a percolação em t/..

Definição 3.1 Z){zemos q e um made/o -Boo/eURo de Poásson [Ài,pi] e' do-

m nado por o tro made/o Boo/Cano de Poásson [À2, p2] se é possúe/ acop/á-/os

de ta/ marze ra que Zd'EÀi, pi] C Z/]]À2,p2].

Precisamos do seguinte

Lema 3.1 Soam [Ài,pi]] e [À2,p2] dois made/os Boo/Canos de .f)oisson. Se

r\. rl. Qnfi tni Q niip

À:a. (z) 5; .X,Fp,(«)

para todos z > 0, então [ÀI,pi] á dominado por ]]À2,p2]

(15)

Prova. Note que é possível fazer Ài = À2 aumentando o menor dos lambdas

e adicionando uma massa positiva em 0 ao respectivo p. E fácil ver que isso

não afeta a validade de (15) (se À é aumentado até À''', então para z > 0 P(z)
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é substuído por f'*(a) = ;-/'(a), portanto Àf'(aç) = À'':F''''(z)). Então, sem

perder a generalidade, podemos supor que Ài = À2 ::: À* e

Fp: («) 5; &,(«) (16)

para todo # > 0. Tendo uma configuração z],z2, . . . do processo pontual

de Poisson com taxa À*, consideramos uma sequência de variáveis aleat(árias

independentes (i, i= 1,2,..., uniformemente distribuídas em 10,11. Seja

FP, = 1 -- .Z%, a função de distribuição de p.Í, .j = 1, 2. Definimos o acopla-

mento de dois modelos por pj({) = .Z;'":(G), onde pi(i) é a realização de

variável aleatória pj no ponto =Í, .j = 1,2. Agora, se pi({) > p2(i), então

exige' y > 0 t»l que /E:((i) > g/ > .IE'((i), ist. é, FP.(y) < (i < FP,(y), o

que contradiz (16). Portanto, o Lema 3.1 é provado. H

Note que sem perder a generalidade podemos supor que existe a > 0 tal

que p C {0} U la, +oo) q.c. Pala mostrar isto, primeiro vamos provar que

[À,p] é dominado por

[» (" * ;[3) , ,;'] .
De fato, pelo Lema 3.1 é suficiente provar que

*'%(«) ' »(" -- ::g-:l)4;.(«) li7)

para todo z > 0. Como

4;.(«)
se # Z a,

se 0 < z < a.
(18)
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Plp ? «}4(«) 5; Â(«), . q«e é eq«i«le«te ;

e isto prova (17). Agora, escolhendo a pequeno, podemos fazer com que

PÍp < a} sqa suficientemente pequeno pala assegurar

Portanto, podemos considerar pZ' em vez de pl isto quer dizer que os raios

de todas as bolas não triviais em [À,p] são maiores ou iguais do que a.

Escolhemos c > 0,0 < a < 1 tal que À + c C O((l + a)p) (por um

:'rg«mento de r«scalon-mento isto é equi«lente a (À + c)(l + ay c O(p))

e fixamos cro < cv, co < c

À4(«) 5; À 1+ P{P < a}
P{P ? a}

4(«),

1+ Plp < a}
PÍp ? a} c 0(P) c 0(Pz').

a desigualdade (17) trivialmente vale pala = > Para 0 temosl ] < <n.I' a Z a

À

l.erra 3.'Z Se a, Condição CI é satisfeita, então existe R..,.. tal q'ue para qu,üt-

quer R > R..,.. a união de dois modelos Booleanos de Poisson independentes

.M{ = [ÀRia,pR :] e [(À + co)R(i+:)'í, ((] + ao)p)ZnR'(i+i)] é dominada por

[(À+'o)R:',(l+ao)PR :], i 0,...,n-].

Z,)emonstração. A Condição C implica que

.lim sup R Z?l:zrÍi1lllifP = 0.
"-*"' «»Õ Fp(«)

(19)

(20)F.:«í,Ç*Rà =
se z 2 1/2,

se 0 < z < 1/2,Fp(R/21



Fp «/,(«R) x'-ã(«R)
=e Fp(«) '.=T, PbH '

Fixado iC {0, 1, . . . , n -- 1}, denotamos

qo : ((l + ao)p)Z" e ?: : (l + ao)p.

Note que o modelo

[(,à + .o)R:;, (] + ao)PR':]

enfado como união de dois modelos Booleanos de Poisson

[ÀR:', (l + ao)p-R':] e E.oR:', (] + ao)pR '].

.A4i é dominado pelo primeiro, entào só resta provar que

[(À+ co)R(i+:)a,((]+ ao)P)ZnR'('+i)]

pode ser repres

é dominado poi

[.oR:',(l + ao)PE';].

Pelo Lema 3.1 basta provar que para todo R suficientemente grande

(À + 'o)R«'''0'4,.,.o--o(r) $ .oR:'Fn.x-.(«),

0. Pai'a isto, é suficiente provar que

R'Fq.R-«*0(") ..> 0
8. «-. («)

em z, (quando R --> oo. Devido a (19), temos

B'Fq.«-o--tl li?l . -r?'À.(X;'''?l ..> .
Fn.R .(«) Fn.(R:«)

para todos z >l
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uniformemente em #, quando R --> oo. Aqui usamos o fato que

FpZX/, ? FpZn/0+'d ' F((l+ao)p)?"

se clo < 1. O Lema 3.2 está provado.

Seja R > R.,«.. Primeiro, dividimos [ÀR"a,pR'"] em dois modelos

independentes [ÀR"d,P<BR-n] e [ÀR"a,/)ZnR'"]. Aplicamos o Lema 3.2 a

[ÀR("-t)a, PR-("-i)] U [ÀR"a, Pane-n]

e obtemos que esta união é dominada por

[(À + e:o)R("-:)a,(]+ ao)PR'(" :)].

Portanto, o modelo

[À#(n-l)d, PR-("-i)]] U [ÀR"a, PR-n]

é dominado por

[(À + co)-R("-:)a, (] + ao)PR'("-i)] U [ÀR"a, P<nR'"]

Obviamente, ]]ÀR"a, pane-"] é dominado por

[(À+ 'o)R"',((]+ .«o)P)"R'"].

Da mesma maneira, obtemos que

[ÀR(n-2)d, PE-(n-2)] U [(À + CO)-R("-:)Ú, (] + aO)PR'("-i)]

é dominado por

[(À + co)R("'')a,(] + ao)P-R'("'2)] U [(À+ co)R("-:)a,((] + ao)P)'n-R'("-i)],
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e assim por diante. No final obtemos que a união de modelos Booleanos de

Poisson independentes

U .u; - U [ÀR:', pR-:]
i::o {::o

é dominada, [)OI

[o+ .a,o+ «a,] -( U [o -- .a":', «: -'- «aa'«-:]) ,

onde todos os n+l modelos Booleanos de Poisson também são independentes.

Abreviados

z)({)

&

at(À + .o).R:', ((l + ao)P)'"R':],

Â't(À+ 'o)R:',((l+ ao)P)'"R :],

i := 1, . . . , n, e

Z)(o)

;x

at(À + .o),(l + ao)P],

,:Vt(À + .o), (l + ao)P]

Lembre que ,t'Ü , .] denota o conjunto dos pontos do processo pontual de

Poisson que carregam uma bola com raio positivo no respectivo modelo.

Tomemos/3 > 0 tal que(l+ ao)(1+/3) < 1+ a. Port-to

À + . C 0((1 + aO)(l + P)P) (21)

Denotamos

Wn: at(.X +.)R:',(l +P)((i+ ao)P))'"R':],
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W'(o) at(À + '), (l + #)(l + ao)P]

Sejam ainda

ym : at(.X+'o)R'',(l+#)((l+ ao)P))'"R';],

,72, e

y'm: at(.X +'o),(l +P)(i + ao)P],

onde y(j) usa a mesma realização do processo pontual de Poisson XJ que

Z)(j), .j . 0,1,.. . ,n. Note que l,Ç é de fato Z)j expandido por um favor

(l + P), .j = 0, 1,...,n, e os b-s são independentes.

Para i= 0, . . . , n -- l consideramos a partição do espaço em cubos com

elo a.R-{/vd, que são chamados cubos do nível {. O tamanho dos cubos é

escolhido de tal maneira que se há um centro de uma bola de Z)({) dentro de

cubo, então ele é completamente coberto pela bola.

Devir)amos os conjuntos passáveis e bons analogamente à Definição 1.4

Definição 3.2 0 corÜunfo bom do nz'oe/ n é de$nÍdo por G. := D("). Para

i< n, dizemos que um cubo do nível i é passáuel, se ele tem uma ãnterseção

co'm ctlgurn componente camelo de diâmetro pelo menos '2al31{-i de coniznto

bom do nÍuet (i-F 1). 0 conjunto passáuel Pi é de$nido Gamo união de todos

os cubos passáz;eis do nz'ue/ i. O cor%junto bom Gi do nüe/ { é G{ := P. U V({)

Lema 3.3 Se Aá perco/açâo em U«, então Aá perco/anão famóém em Go
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Demonstração. Note que Un é dominado por D(") U . . . U Z)(o). Substituindo

C/o por Z.)o e o valor 2aR'k por 2a#R'É na demonstração do Lema 1.4,

provámos o Lema 3.3.

Proposição 3.1 Se para ./irados co, clo,P o parâmetro de essa/a l? /or su$-

cáenfemenfe grande, então G{ pode ser dominado por W({), i- 0, . . . , n.

Demonstração. A demonstração é por indução. Pela Definição 3.2 o conjunto

G. = Z)(n) pode ser dominado por W'("). Suponha que a proposição vale para

o nível k + 1. Vamos verificar pala o nível k.

Fixamos um cubo /r do nível k. Denotamos (S = aR-(t+i)/vd. Sqa

{z c R' : dist(z, .K) 5; á}

Escolhemos uma á-rede N(ó)(-KÕ) em ]rÕ. Note que é possíve] escolher esta

õ-rede de tal maneira que card(JV(8)(ÃÕ)) é proporcional a R', onde card(,4)

denota a cardinalidade de conjunto .,'l. Temos

P{/T é passável}

$ Plexiste z C ]v(õ)(Ká) que pertence a um componente conexo

com diâmetro pelo menos 2a/3R'h de Gi;+i}

$ c..d(JV(ó)(Ká))PÍllU(*+:)(0)ll > 2aPR k}

caril(.VW(Ãõ))PlllUm(0)ll > 2a#R}

$ cR'9(R)=:@(R) R'') 1), R-->m.

(22)

Já que
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. estamos interessados (pela definição dos cubos passíveis) em um com

ponente conexo de Gi;+i com diâmetro pelo menos 2aPR'k e

. as bolas de V(k+') tem raio menor do que (l + #)R'A,

denotando 6 := 2 maxlf2P\ÜI , f2a l(1 + /3)vlil} (lembre que o elo de cubo

do nível k é igual a aR-k/y''ã), onde fsçl denota o menor número inteiro maior

ou igual a iç, temos que se dois cubos do nível k tem pelo menos b cubos entre

eles, então estes dois cubos são passíveis ou não independentemente. Por-

tanto, quando @(B) é suficientemente pequeno, usando o resultado de j181

obtemos que o campo aleatório de cubos passíveis do nível A pode ser dom-

inado por um campo aleatório de Bernoulli com parâmetro o(R), e este
parâmetro pode ser feito arbitrariamente próximo a 0 escolhendo R suficien-

temente grande. A escolha de R depende somente de d, À,co,ao, mas não

depende de n.

Agora, por sua vez, o campo aleatório de Bernoulli com parâmetro o(R)

de cubos do nível A pode ser dominado por campo de bolas com raio a-R'k,

centros das quais formam o campo de Poisson em IRa com taxa c'RÊa, e

e' pode ser feito arbitrariamente próximo a 0 escolhendo R suficientemente

grande (veja a demonstração do Lema 1.6 para mais detalhes). Tome R tal

que c' < c co.

U conjunto bom (7k do nível k é dominado por

y(k) U [c'Rta, aR-k]
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que

V(k) U [c'R#Ú, aR-*]

é dominado por W(k). Isto completa a demonstração da Proposição 3.1.

Pelo Lema 3.3, a ausência de percolação em Go implica na ausência de

percolação em Un. Pela escolha de é:, c!, cvo e Proposição 1.1, Go está na fase

subcrítica e, portanto, t/. também está na fase subcrítica uniformemente

em n. Isto prova o Teorema 3.1

Já que c' < c co, temos

3.2.2 Demonstração de Teorema3.2

Primeiro notamos que é suficiente provar este teorema apenas para o caso

quando p assume somente valores inteiros positivos. De fato, se p assume

não apenas estes valores, considere o modelo em que p é substituído por

Pino ::: fpl. Cromo p{,,t < p + 1, temos que se Ep2'Ú < oo, então Eplj:lcÓ < oo

Já que /} $ p{«t, um simples argumento de acoplamento pode ser usado.

Para j = 1, 2, . . . denotamos p.Í = PÍp = .j}. Pala uma bola fixada com

raio {, o número de bolas com raio .j que interceptam ela (denotamos este

número por 77(i,j)) tem a distribuição de Poisson com média

.P«,D : (j + .jyp.í

(cf. j141), onde ad é o volume de uma bola unitária em dimensão d. Agora,

seguindo j141, vamos construir o processo de ramificação cojn vários tipos de

partículas Zo, Zi, Z2, . . ., que domina o processo de percolação. Aqui

.z. - (z,l,z:,z:,...),
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onde Zá é o número de partículas do tipo .j (isto é, bolas com raio J) na

n-esima geração, e .Zo = ei, onde e{ = (0, . . . ,0, 1,0. . .), com l na í-esimo

lugar. A dinâmica do processo é descrita da seguinte maneira: cada partícula

do tipo d é substituída por v7({,j) partículas do tipo .j independentemente de

todas as outras partículas, e as variáveis aleat(árias v7(í,j), .j . 1, 2, 3, . . . são

independentes e têm a distribuição de Poisson com média @({,j)

Como em j141, temos

p{,j := E?7({,J) . #,({,j) 5; ÕÀia.júpj (23)

para C' ' 2aaÚ. Precisamos do seguinte fato (veja j131, Seção 1.3): se v7 têm

a distribuição de Poisson com média @, então

E,z* = }1: .lü,À;.új

onde Z?Í,À; são constantes positivas, .j :: l,... ,A,

usando (23) e (24) obtemos que

k

lJ
(24)

1, 2 ... Se .X 5; l,

E(o«''o)* 5; C',Xj*'.j*'pj (25)

para uma constante positiva C' = (7(a) para todos A $ a.

Vamos introduzir algumas notações. Durante a demonstração deste teo-

rema, frequentemente precisaremos lidar com coleções de números inteiros

positivos, onde estes números não necessariamente são distintos. E natural

então agrupar os números iguais juntos, assim representando a coleção como

(t, w, h) ; '«, .««; A) C N"''': ,
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onde todos ti-s são distintos, w{ pode ser visto como o número de repetições

de ti na coleção inicial, e h é o número de elementos distintos na colação.

Agora, dada a coleção (t, w, A), denotamos

P(t, w, A)

®(t, w, A)

Z: (t, w , A)

"'.«,«,",

tw-'-. t"- ,

tw:d . . .t.. Pt. ' ' 'P'",

(z;')'' . . (z;")"",

E(Zn(t, w, A) l .Zo

Vamos escrever (t, w, A; P) quando é preciso manter a lembrança do número

total de elementos /3 = }.i;i toi'

Seja .7:;,. uma o-algebra derada por Zo, -Zi , . . . , .Z..

Lema 3.4 Para À suácáentemente pequeno lemos

i':, G,k,,;-) $ Ã'"':(C'À)"i''q'(l, k, I'; «), (26)

onde C' > 0 e /r > 0 dependem somente de a

,Demonstração. Provámos este lema por indução. Para n = 1, usando (25) e

a independência de 77(i,j) para .j diferentes, é fácil ver que

P k,',;-) $ C'Ài'''b(l,k,7;«) (27)

se C'À < 1.

Suponha que o lema vale para n -- 1. Temos

"', 0,k,~;-) -(-«,b*' I':;-o... « )*' I'.-o)
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E(.A:. ..4,),

onde .4« = E((Z#")*- .n--),
Vamos estimar ,4..

.4. (.z#")*" l E.-:)

E(?Í:''«'+ ...+o92'+oÍ','«'+.'.+?â2'+ ...)'" Pq
Am Sm 'üm,{

>l: }l: }: Ell ll0jl.:l''''«'
'm=1(tm,um,'m;k«) ii=(ii.p;P=1,...,u-.i),..., =1 P=i

j . . =(.f,. .p ;P=: , . . .,u-,;. )

km Sm Um,{

}: }: >ll: llEll0ll.;''''«'
sm=1(t«.,u-,s.;k«.)ji,...j;. {=1/i=l

5; CÀ/2''P.. }: }l: 9(t,u,'«;k«)Z«--(t,u,'«;k«).
'm=1 (t.,u«,'m;km)

A última desigualdade vale porque

E('7jll;'«) . . ,zjll:l=.1) :$ C'Àt;",''/=«,'',..

ljá que v71.1"'i,zm) são as variáveis aleatórias de Poisson com média

Àn'd(f«.i + /.y $ 2'n-dAlI,:/'

e possíveis repetições), e o número de termos na terceira soma em (30) é

Z«-: (t, u , .« ; k«) .

Portanto,

E(.4: -. - .A,) 5;(aÀ)''>(1,k,7)

x >ll: }.l p(t:,«:,.:)'''p(t,,«,,.,)
jCli,...,7} (t« ,u« ,.«) ,
l$sj$kj l$m$1
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xE(Z«--(t:, u:, s-) ' ' ' Zn-:(t,, u«, .,))(31)

5; C'.X'>(1,k,7)M'(a) }: pÍL,w,A;«)ç'(t,w,A;a) (32)
(t,w.A;a)

5; C'.X©(l, k,7)M'(a) (33)

x >ll: 9(t,w,h; a)Ã'"''(C'À)"':i''©(t,w,A;a)
(t,w,À;a)

(C'À)"ã"'©(l, k,'y)M'(a)Ã'"'' >: 'b(t, 2w, A; a).
(t,w,h;a)

Para passar de (31) a (32) os termos com os mesmos t-s e Z..:-s foram

agrupados, e na passagem de (32) a (33) foi usada a hipotese da indução. A

constante M(a) é definida da seguinte maneira. Seja M(t, w, À; cl) o número

de maneiras de decompor

(t, w, A; a) ; th, wh; A; a)

em (t: , u:, .:), ,(t,,u.,.,), onde

(t.,u., .,) t.,:,«',:; ; to,«, uo,,, ; se)

tais que para qualquer P = 1, , h temos

a ,X; tP =fo,x

M(a) = , max . M(t,w, A; a).
(t,w,A;a)

Como M(t, w, A; a) depende somente de (toi, . . . , toh) e o número de coleções

distintas (toi, . . . , wh; a) é finito para a fixo, iW(a) também é finito
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Agora, temos

>l: ©(t,2w,A; a)
(t,w,À;a)

a'

>ll: >ll: }:t'«-' -.ti".p'-''','.
h-l w:EL:: w... '

E E ',,«-'
h=1 w:)I'h l w.=a

já que Ep2'a < oo (para ver isto, basta pegar o termo correspondente a

h = 1 em (34)). Portanto, denotando /r = ]V(a)Z(a), completamos a prova

do Lema 3.4

(34)

E,p2whd Z,(a) < w,

Agora queremos achar o jeito de estimar quantidades de forma

E(z:l - - . z;li: ). (35)

Agrupando os valores iguais de n, reescrevemos a coleção (nil i= 1, . . . , cl)

como(mi,7i;. ;m.,'y,;s), mi < m2 <.-. < m.. Aqui,y{ éo número de

"j = mí em(nl,...,n.), portanto E;:: 7, = a. Seja

(j:, ,.j.) (j:,u:,«:;'y:), , (j., u,, «.; 7,)),

(j., u., «;; 7{)(.j;,:, «',-; . . .;.j:,.,., "i..,.; «.; 7:).

Aqui uo,x é o número de termos Z#/ em (35). Portanto,
S 'Us

11 11 K((Z2à*)"'*
o-lx-l
E(Z«.(j-, u:,«:) . Z«,(j.,u,,«,))

E(Zil ' . . Z;ll:)
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Lema 3.5 Para À slEz$cÍentemenfe pegweno,

E(Z«. li:,U:,«:) . . Zm,(j.,U,,«;))

s(c'À)"'x'"'':Í''o(j:, u:, «:) . '>(j,, u., «,)

(36)

Demonstração. Provámos o lema por indução em s. Note que o caso s

foi estudado em Lema 3.4. Temos

E(Z«:(j:,u-,«:) . . Z«,(j.,u,,«.))

EI(Z«.(j:,u:,«-) . Z«,..(j.-:,u.-:,«,-:)

><E(Zm.(j.,U.,«,) Fm,-:)l

5; C'À'b(i,,U.,«.)M'(a)EJZm.(j:,U:,«:) . . . Zm,..(j.-:,U,-:,«.--)

x )ll: P(t:,w:,A:;'y,)Z«,-:(t:,w:,A:;7,)l
(tl ,wi ,Ài ;7. )

C'.XM(a)'D(j., u,, «,)EIE(Z«:(j:, u:,«:) - . Z«,..(j,-:, u.-:,".-

x }: 9(t:,w:,À:;7,)Z...,-:(t:,w:,h:;'y,) l Fm,-,)l
(t: ,w : ,A- ;'y. )

C'ÀM'(a)'b(i., U,, «,)EIZ«.(j:, U:, «:) . . Zm,..(j,-:, U.-:, «;-:)

x }: 9(t:,w:,A:;7,)E(Z«,-:(t:,w-,A:;7,) l .7«,-,)j
(t: ,w- ,À: ;7. )

5; C',XM'(a)<'(j.,u;,«.)EIZ«:(j:,u:,«:) . Z«,.:(j.-:,u.-:,«,-:)

x >1: 9(t:,w:,à:;'y.)Õ(t:,w:,A:;7,)
(t - ,w : ,A: ;"y. )

XC'ÀM(a) }l: 9(t,,W,,A2;'y')Zm,-,(t,,W,,h,;'y.)l
(t: ,w, ,h, n;)

$(C'Ày(M'(a)y'D(j.,u,,«,)EIZ«.(j-,u:,«:) - . Z«,..(j.-:,u,-:

X }l: P(t,,w2,A';'y')Zm,-,(t,,w,,A2;"y')l
(t2 ,w2 ,h2 ;'y. )

)

(37)

(38)

-)(39)

(40)

(41)

u,-l)
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x >1: ©(t:,2w:,A-).
(t : ,w- ,A: ;'y. )

A passagem de (37) a (38) é justificado poi (32) junto com a remaica que

E(Zn :(t,w,A) .7;-:) w,A)

(lembre que pl'i.l!,h) ' EZ«-i(t,w,h)). Como 7, 5; a, temos (cf. (34) na

demonstração de Lema 3.4)

>ll: ©(t:,2w:,A:)$ Z,
(tl ,wl ,hi ;'y; )

Continuando desta maneira, obtemos que (para economizar o espaço, abre-

viamos Ns := m, -- m.-l)

E(Z«.(j:,u-,«:). . Z«,(j.,u,,«.))

$(C'Àr'''(m'('*)y''(Z('-))~'':0(j., u,, «,)E 1 11 Z«,(jp, up, «p)

X 1>1: P(t«',,wN,,Àw,;7,)Zm.-,(t«',,wN,,h«..;'r.)l
(tN. ,wx, ,AX. ;'y; )

}l:(C'À/'''(M'(a)y''(L(a)y''':©(j., «., «,)
(tN. ,wx, ,hX, ;'Ys )

*-l( ll '«, o,, «., «a) ,«.,-.(o.-:, «,-:, «,-o -'- ««,, , «"'. , "~,; «J)
x P(tw. , ww, , À«,, ; ',)

5; }:(0'À/'''(M(a)y'''(.L(a)y''':q'(j.,u.,«,)
(tN. ,ww, ,Àx. ;'Ys )

x(c'À)"'-' Ã'",---:Í"'©(j:, u:, «:) . . . '>(j.-,, u.-,, «,-,)

*.(G.-:, «,.:, «,-0 -'- ««,, , «,", , "«.,; ,J)«««.,, «",, , "~,; ,J
>l:(C'Àr'''(M'(a)y''(L(a)y''': ©(j. , u., «.)

(t N. ,WN; ,ÀN. n. )

(a) < «,

s l

s l
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x(c'À)"'-' x'",---:j'''b(j:, u:, «:) - . d'lj,.2, u.-2, ",-')

X '}(j.-: , U.-- , «,-:)d'(tN,, WN, , AN, ; 'r,)9(tN, , W«,, , Á«,. ; 'y.)

5;(C'À)"'(M(a)y''(Z(a)y'';': /T"':,-- -:i«'

x®(j:, u:, «:) - -. '>(j., u,, «,)

X }: P(t.«,,WN,,AN,;'y.)'D(tN,,WN,,h«.,;7,)
(t N. ,WN. ,AW. ;'y; )

5;(C'.X)"'Ã'"'':ã''©(j:,u:,«:). - ©(j.,u.,«,).

Aqui usamos a hipotesc de indução, a multiplicatividade de ZX;(., -,

o fato que, se '. 5; a

) e ®( , ., .),

P(tN,, WN, , AN, ; 'r,)©(t«., , WN, , À«,,; 7. )

>l: 'b(t/«,, 2w.«, , Aw,) 5; Z;(a).
(t N, ,wW, ,AX, ;'y. )

Como antes, /{ := M(a)L(a). O Lema 3.5 é provado

Visto que llU(o)(0)l $ },,.: >1:=;: 2.jZ:, só lesta a estimar, com a

do Lema, 3.5,
oo oo

«(EEj,zy $ «: E j:'..j.';p:l .':a
n=1.i=1 nl.$...$na

.711...i.7a

5; c" E }: .j"','
"\!;:!'' ti:i: ?

xE(Z«.(j-,u:,«:) . - Z«,(j.,u,,«.))

5; c''i'' >ll: (c'À)"'x'"'':
ml<...<ms

x )l: .jil'' - - ..j;l;;''>(j:,u:,«:) ' ' ' Q'(j., «.,
(jz ,uz,«i)
/ l ,s

ajuda

(42)

«.)
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:ç } E w'x'N"'
ml<...<msl<s<a

í-'til \x)

5; :;- }: am'(C'-KÀ)" < '«
m::l

pala À < (C'K)'i, onde C" são C" dois números positivos que dependem

somente de cx. Aqui usamos o fato que

E
(jz ,ul ,«l)

Z=1,...,s

que pode ser provado similarmente a (34). O Teorema 3.2 é provado. H

Re«áurea. Seja N(P(')(0)) o número dc pontos no aglomerado U(')(0) e

IU(o)(0)l o volume coberto pelo aglomerado. Então, da mesma maneira pode

ser provado que se Ep2'a < oo, então para À suficientemente pequeno temos

E(]V(U(')(0)))' < «, e E(IU(')(0)1)' < .n (substit«a .jzZ em (42) por Zi no

primeiro e por .ja'Zi no segundo caso).

.j;''' - . - .Í;l;;'o(j:, «:, «:) ' ' ' ©(j;, u,, «.) < .«

4 Percolação bidimensional truncada de longo

alcance

Nesta parte o objeto do nosso estudo são as propriedades de conectividade

nos modelos de percolação de longo alcance em Z2, onde para cada x C IZ2 as

probabilidades p(,.,,> da atesta <x, z> que vai de x até z ser aberta satisfazem
a seguinte condição:

>l. p<*,,> ' ""- (43)
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Todas as arestas são declaradas abertas ou fechadas independentemente. A

condição (43) junto com a indeperldência das arestas implica que qualquer

vértice x quase certamente pertence a um aglomerado infinito. Isto é uma

consequência trivial do fato que se (43) vale, então para qualquer x C Z' e

qualquer Ar > 0 com probabilidade l existe uma aresta aberta que começa

em x de comprimento pelo menos N. No entanto, é longe de ser óbvio como

o comportamento do sistema muda se o comprimento das arestas for restrito

a um intervalo finito. Uma dos questões levantados por E. Andjel foi se a

condição (43) implica que sempre existe uma constante .L > 0, que depende

da coleção de probabilidades {p(,.,z>}, tal que a probabilidade do aglomerado

da origem ser infinito permanece positiva mesmo se apenas as arestas de

comprimento menor do que Z forem usadas.

Este problema foi investigado em ]33] no caso de um modelo anisotrópico

de percolação de longo alcance onde as giestas de longo alcance ocorrem

em apenas uma direção (digamos, horizontal) e na direção vertical foram

usadas somente arestas entre vizinhos mais proximos, isto é, a atesta <x, y>,

x = (zi,z2), y = (yi,3/2) é declarada aberta com probabilidade pi ou c,

dependendo se g/i = ai+{, y2:: z2, ou yi:: zi) y2:: z2+l respectivamente.

A resposta afirmativa foi dada caso pi's satisfaçam a seguinte condição de

regularidade:

P; ? -:-r:--:. (44)
ilogÍ' ~'''

N(5s generalizamos este resultado relaxando a condição (44). A demon-
pn n ,,.,..}''nn n PonnPmnl;..,;A ann-,;.l ,Am - c(nan.+n...:a ,l;nâ.:..)} ,4.

ui cb:{(D\J vviiil/iii(& cb i \.iiviiiiCbiaZJCA\í(bv \pD}/(Lviaii v\1111 aJ vvllDul ulfcL\J \liiiaiiiiivar \l\J
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aglomerado e a maior novidade aqui é o uso de um "processo de ramificação" ,

que permite a construção de conexões mais "eficientes" entre os blocos renor-

malizados do que em l33j.

Apresentamos também dois exemplos: o primeiro deles é um modelo bidi-

mensional de longo alcance, onde as arestas são distribuídas em um cone, mas

de tal maneira que o método desenvolvido para o modelo anisotrópico fun-

ciona. O segundo exemplo é um modelo de longo alcance com dependência

parcial, para o qual a condição (43) vale, mas o truncamento de giestas de

longo alcance faz com que o aglomerado da origem seja finito quase cer-

tamente. Este exemplo é construído usando o modelo de percolação multa

escalar de Poisson da Seção l.l.

4.1 Definições básicas e o resultado principal

Antes de mais nada, tornamos

Z'=Íz (,:,,,) : ,:,,2 € Z}

um grifo orientado apropriado para nosso processo adicionando uma aresta

direcionada entre todos os pares de vértices de Z2. Denotamos este grato por

G = (Z', e), onde Z' e € são os conjuntos de vértices e arestas respectiva

mente.

As vezes será conveniente supor que as arestas direcionadas <z, z'> e <z', z>

são construídas sobre um elo genérico (não direcionado), que será denotado

D 0]' e,[ z/
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A aresta <lz, z') e declarada aberta com probabilidade p(z,z'> > U, indepen-

dente do estado de todas as outras giestas (inclusive a aresta <z', z>). Caso
contrário a aresta é declarada fechada.

Formalmente, o espaço de estados é

Q - 1110,i}
(z,z'>

onde o produto é sobre todos os pares ordenados de vértices, e os pontos

deste espaço são representados como

«., <z, z'>) : z,z' C Z'}

e são chamados configurações; o valor «,(<z, z'>) = 1 (respectivamente 0) cor

responde a <z, z'> ser aberta (respectivamente fechada). Finalmente, defini-

mos a medida produto

(,,,'>

onde p<,,,,) é Bernoulli em {0, 1} com parâmetro p(,,,,> > 0, isto é

É'(,,,,.({1}) = P.,,,,,

Além disso, suponhamos p<.+,«,.'+.«> ' p{,,,,} para todos z". Portanto, o mod-

elo obtido é um modelo de percolação (orientada) de longo alcance invariante

por translação em (G. Suponhamos

(45)

A definição de P e (45) implicam que

Plj0o =.n} =1,
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onde Co denota o aglomerado aberto de origem O, isto é,

C'o = {z' C Z2 : existe uma sequência zo :: O,zi,.

tal que <z{,zí+i> é aberto paratodos i = 0,...,h 1},(46)

e laol denota a cardinalidade de C'o.

Dado P e fixado L > 0, definimos a nova medida de probabilidade PL

em Q, que corresponde ao processo L-truncado por

J p.,,.,,, « l,
1 0, caso contrário

e o nosso principal objetivo é estabelecer condições sobre {p(z,,,>J<z,z'>CC, sob

as quais existe .L = .L({p<,,,'>1<,,,,).f) tal que

Pzlj0ol = »} > 0.

Este trabalho trata de uma versão orientada do modelo estudado em 1331

pal'a o qualsupõe-se que

)

(47)

a) existe uma rega / que contém origem O, tal que

P(o,,> :: (x),

b) existe uma vértice y g / tal que po,V > 0

Sem perder a generalidade podemos supor que / é o eixo das abscissas e

y = (0, 1). Mais precisamente, sda z = (zi,z2), z' = (zÍ, z;) C Z'. Definimos

Í pk, se ,Í = ,: + k,,; = z2,
"@,,'>- '1 ., ;.,í -':,;;-.,+i,(48)

1. 0, caso contrário,
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onde pk 2 0, c > 0, k = 1, 2,

O nosso resultado principal é

Feotexna 4.1 Su,ponha, qüe as probübilida,des PK scLtisfazem as seg'vintes condições

/

(49)

2

PK são não crescentes em k, (50)

"w-«'- { Ç:x,. ,0 -,.:' «',*:r., «} - -
.Então ezíste -t C N fa/ gue PLÍI(7ol = oo} > 0.

9

(51)

Oóseruação. Devido a, dominação estocástica, é imediato que se existe uma

sequência {Ãlí?i com 0 < ã < 1, { 2 1, que satisfaz as condições .Z-9 do

Teorema, 4.1 acima, então pala quaisquer pí ? P;, i > 1 o Teorema 4.1 vale.

Ezemp/o. Denotamos log(i) 3 :' Ioga, log(«+i) # ' loglog(«) n. E fácil ver

que a coleção {pk} tal que

hlog(i)klog(2)k...log(«)k

para k suficientemente grande satisfaz as condições Z 3 do Teorema 4.1 para

quaisquer m > 1 e C' > 0.

Z)emonstração. E suficiente provar a declaração para

G
k log k log(2) k . . . log(«) k '
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onde K ::: Ko para algum üo tal que a expressão acima tem sentido

bastante grande temos

FMCdac
/À;. alogzlog(a)n. .'log(«)z

C'(log(«+i) M log(«+i) Ao) = C' log.+i M,

Para M

onde "e" denota a equivalência assintótica. Portanto,

In/2J

>: Pk z C'(log(«+t) n/2 -- 1og(«+:) log' n) --} oo
k= llog' nJ

quando n a oo e

2n,

( E ,*) «.:'«
É= 13n/2J

C'(log(«+i) 2n -- log(«+i) 3n/2) 1og2 n

C'(log(@(log m+ log 2) 1og(d(logo + log 3/2)) 1og' n

C'(log(«) logn+ log2( gnlog(2) n . 'log(«.) n

-- log(«) log n -- log 3/21og n log(2) n . ' log(«) n

a.
'lognlog(2)n. 'log(«)n

quando n --> oo. Aqui usamos o fato (lue /(zo + a) z /(zo) + /'(zo)a para

.f(=) = log(«) aç, zo ' log n, ai = log 2 e a2 = log 3/2. H

)log'n

4.2 Demonstração de Teorema4.1

Primeiro a gente prova o seguinte Lema elementar que será útil em seguida
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Lema 'l.i Dwponüa gue temos uma sequencza de euenfos zndependenfes Bi, .Éi2,

e suponha que )ll:Z;: PÍ-Bi} ? L. Então

{-1

o'n,a,e .ui d,e'n,ota, o e'ue'n,to cowtpl,e'rn,en,ta,r a .t3i.

n $ -P(-É),P

B.

(52)

Z.)emonstração. Já que log(l «) $ z para todos z < 1, temos

'lR'a: ll(i - pl-ei}

«p(>1: i.g(i - pla:}))

P{B:})5; expi

á-l

exp(-.L)

Agora construímos o processo reforma/azado.

Definimos primeiro o ret CK/ado reforma/azado ,C«(Z'). Fixamos n C N

Para z = (zi,z2) C Z' consideramos o seguinte bloco horizontal unidimen

sional

S; ,.)(y:,3/2): /:Cln,:,«(z:+l)),y,

que é chamado o uértáce reforma/azado. Dois vértices renormalizados S; e

S; são adjacentes se llz -- z'll = 1. Obviamente, .C«(Z') é isomórfico a Z'.
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Definição 4.1 Sela (G o gra/o degnido acama. t/m camánAo sem auto-infer.

senões a em (G rcom n passos9 é uma seguêncáa

« - {<*.,*:>, <*:,*,>, (*«-: , *.> }

de arestas <xj,xj+i>, onde lodos os uértÍces zo, . . . ,#. são distintos. O cam.

indo á aperto, se todas as arestas <xj,x.j+i>, .j := 0, . . . ,n 1, são aóerfas.

Definição 4.2 Z,)ado Z, > 0, o caminho n :: {<xo,xi>, <xi,x2>,

á chamado L-admissz'ue/, se llxj+i -- xjll 5; É para todos .j = 0,

<*«-: , *«> }

Dividimos a demonstração em três passos, e antes de começar vamos dar

uma descrição informal do esquema, todo.

O Passo l descreve o algoritmo que permite construir conexões horizontais

de um vértice renormalizado a seu vizinho, isto é, dado o vértice x C S;

construímos o conjunto aleatório Xrx tal que todos os vértices de -Xrx são

conexos a x por um ca.minho aberto n/2-admissível de tal maneira que é

"provavel" que XTx n s;td. :# g ou xTx n Szn+d. = 0 mas IXrx ? jlog' nJ (aqui

ã = (1,0),ã = (0,1)). Pala obter isso, para x C S; fixado construímos

passo a passo as gerações sucessivas de vértices, denotadas por Xtx, t =

0, 1, . . . , que são os conjuntos aleatórios com certas propriedades e que são

conexos a x. A cada passo verificamos e paramos o processo se não há arestas

"permitidas" abertas que começam num dos pontos já construídos.

No Passo 2 obtemos a estimativa principal (Lema 4.2) que mostra que

é possível escolher n (o tamanho do bloco) suficientemente grande de tal

maneira que pala cada vértice renormalizado S; e um sítio fixado x C S;
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a probabilidade que existe um cammho 2n-admissível aberto de x C Szn

para algum sítio em S;l\.Z. fica arbitrariamente próxima a 1. Basicamente,

mostramos que escolhendo n grande a probabilidade do evento

{ lx; n SL-;. n llx;1 2 1i'g'"JI n l=='====,U:j:$Tmsh:.l}
u lx; n Sh;. # 01

fica próxima a l.

O Passo 3 descreve o algoritmo para construir o aglomerado renormaliza-

do. Pala isso, definimos a ordem em Z3. e depos, de acordo com esta ordem,

para cada vértice verificamos se ele pertence ao aglomerado

Lembre que a aresta de x a szn+êb é aberta com probabilidade c

Passo .Z. C'instrução das gerações, E conveniente fazer a construção para

uma realização fixada w C n. Fixamos S; C ,C«(Z') e x C Szn

Definimos a geração zero como Xã: = {x}.

Consideramos todas as arestas horizontais abertas<x, y>, onde x =(zi, z2),

y = (yi,g/2), 0 < yi -- zi .$ n/2, z2 = y2, e todos os vértices conexos

a x por uma destas arestas abertas são chamados "vértices da primeira

geração" e denotados por Xlx. Sqa Xlx = Xox U Xtx. Enumerámos os pontos

de Xf na ordem crescente da primeira coordenada, isto é, Xf = {yt,i

x, yt,2,. . . , yi,l.}. Definimos também o conjunto y; = {yi,2,. . - , yi,l:}. E

importante notar que graças a nossa escolha de orientação somente as giestas

da esquerda para a direita são consideradas.

Se y; = 0, isto é, /i :: 1, o procedimento é interrompido. Caso contrário,

continuamos: pegamos o vértice yi,2 e consideramos todas as arestas abertas
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horizontais <yt,2,y> de comprimento no máximo n/2, que não acabam em

nenhum vértice de Xlx. Denotamos este conjunto de novos vértices conexos

a yi,2 por uma aresta aberta por X2 e chamamos ele de "segunda geração"

Denotamos X; = Xlx U X; e enumerámos este conjunto na ordem crescente

da primeira coordenada. Então, X; = {y2,i = x, y2,2 = yi,2,y2,3, . . ,y2,1,}

e definimos Lambem } 2 = {y2,3, . . )y2,12J'.

Se y2 = g, o procedimento é interrompido. Caso contrário, pegamos o

ponto y2,3 e continuamos.

Por indução descrevemos a construção de geração m + 1. Se depois

de m passos }'h :# @, enumerámos pontos de X:l na ordem crescente da

primeira coordenada, pegamos o vértice y.,.+t e consideramos todas as

arestas abertas horizontais <y.,.+i, y> de comprimento no máximo n/2 e

que não acabam num dos pontos do conjunto Xà. Denotamos o conjunto

de novos vértices conexos a y.,.+i por X"+l e chamamos ele de "geração

m + 1" , e definimos Xã+i = X" U X"+i' Enumerámos Xà+i na ordem

crescente da primeira coordenada, X:+i = {y.+i,i = x,. .,y.+l,l.+iJ' e

definimos }Ç.+l :: {y«+t,«+2) . ) y«+l,Z.+i }.

Se }'h+i = ü o procedimento é interrompido, caso contrário, pegamos o

ponto y-+i,«+2 e continuamos.

Informalmente, podemos dizer que, devido às regras de construção, no

m esimo passo sabemos que todos os vértices do conjunto X:l são conexos a

x por um caminho aberto n/2-admissível, e, por outro lado, que as arestas

que saem de vértices do conjunto }Ç. :: {y«.«+i, y.,.+2, . . ,y.,i.} ainda

nao lotam verificadas
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Definimos os seguintes tempos de parada

7b inflm : h. = ü}

inf{«. : IXÃ1 2 jlog' nJ}

inflm : X;l n S,+ã :# 0}

minÍzo , ri , 'r2] ,

e vamos estudar o conjunto Xrx. Observamos que pela definição de r e nossa

construção 1- 5; logo n.

Para prosseguir com a construção dinâmica, que será descrita em detalhes

no Passo 3, precisamos de mais notações. Primeiro definimos de que maneira

vamos tentar ir de um vértice renormalizado a outro. Os casos são poucos:

e a conexão horizontal de S; a S;\.Ü ' Permitimos apenas duas possibil-

idades de construir esta conecção : ou x.. n s,+e'. :# g, e neste caso

a conexão já é estabelecida, ou Xrx C S; mas IX:1 2 jlog'nJe neste

caso verificamos se existe pelo menos uma aresta aberta de um vértice

de X; a S;b.Z.

e a conexão vertical de S; a S;].Õb. Já que nesta situação apenas as

giestas entre vizinhos mais proximos são de interesse, verificamos se

existe pelo menos uma aresta aberta de um vértice de Xvx a S;\.Ü

As conexões descritas acima são chamadas permitidas

Definição 4.3 Se o uért ce reforma/ gado S é a/dançado por ma conexão

permitida aberta de pelo menos um dos vértices s;.ê. e S..Õz, então o vértice
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mais à direita em Snz atcüncado 'por tal conexão permitida é chama,do "se

m..«te" em S= e d.«..t«'i':, po« s.. S'«p..«t"«mos s.

Denotamos o vértice renormalizado Szn com semente s, por S;(s,)

Passo 2. Começamos com um lema técnico

Lema 4.2 Consideramos m processo estocásf co em tempo díscrefo {(ilícN,

degrada no espaço (Q,E,P) que ass me ua/ares inteiros não negaZáoos, ta/

g e (i :: l qtzase certamerzte e ez ste S > 0 ta/ gwe os corÜurzfos {0} e

IS,+.«) ;ã. 'ó««.«fes. Sd« .'-' t : (, C {0} U IS, +m)}.

Suponha qlte

0 (t+i -- Ct ? --l P-q.c.

iO P{(t+i -- {t 2 ll (i,...,(t} ?(l -- á)llo<Ü<s} para a/gum 0 <á < 1/2.

Então Ti < (n q.c. e

- Ó
«'o (.-,

(. design«Id«d. (53) é «,mijo«me .m S).

Demorzsfração. Denotamos

Ák = {0 < (ks < S}

A condição {0 implica que

Ê{.'-' > kS} - i;{..a.} ; ll P{(js C (0, S) l (0-0s C (0, S)}

k

l.7
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$ 11(i Ple+: -(. ? i,t=(.j-i)s,...,js-óleo-o''(o,s)})

s; it - (i - á)'J* l; (i é)*2s' '

portanto, Pll-' = oo} = 0, e Emir' < oo.

Dado õ, consideramos a função /(#) = (iS)' e vamos mostrar que ./'((.)

é um super martingal.

Já que á < 1/2, / é limitada em R+ e EÊ./:({í) existe para todos t.

Portanto, no conjunto {0 < (t < S} temos

k

Ep(/(C,+:) /((:) 1 (:,. . . ,(.)
+00

E 'lâ*: i(« ,â}((íl)"'.j=-i

0 P - q.c.

â á
+(1 8)

Ó á

' no co«j-to {(. o} u {(: c is, +.«)}

Ep(./'((.+:) -- /((.) l (:, (.) = o

O fato de / ser ]imitada em ]R+, ./((t) ser super martingal e EF7-' < oo

implica que

EÊ/({,-,) $ ./'({:),

e.notando aue

'«,o - :«,,-., . : -- E :'',,-«« (í-L)"'
.7=u
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e P{(,, = 0} 5; Ep/((,-,), obtemos

P{(.,

O próximo Lema é a nossa estimativa principal

Lema 4.3 Escolhendo n su$cientemente grande, a probabilidade da existên-

cia de um caminho aberto '2'n-üdmissíuel que começa. em x ç: S: e uai até

S,.}ê. pode ser feita arbitrariamente próacima Q \ u,niformemeTite em x C S.

Z)emonsíração. Primeiro vamos provar que para n suficientemente grande e

qualquer x C S; a probabilidade

p({xrx n SL.ê. # g} u {x; n sh.;. = 0, lx;1 2 11og' nJ})

é próxima a, l

Seja r' = inflt : IXI = 0 ou lbl ? jlog2nJ} e ?7t = IXA,,l. Suponha que

t < 1-'. Para construir a geração t + l do nosso processo consideramos as

arestas que saem do vértice yt,t+l C }/t. Seja .4. :: {yf,t+t + e'i, . . ,yt,t+i +

In/2Jã} \ b. Visto que IXI < jlog'nJ, usando o fato que px; são não

crescentes e Lema 4.1, temos

PÍnão há arestas abertas de yt,t+i a qualquer vértice de Át}
In/2J

$ 1l (i p*)$ 1l (l-p*)5;-p(-w(«)),
kCNvt.t+i k= llog' nJ

onde

In/2J

=ÍkCN:k$n/2eyf,t+:+kêigX}, M(n)= >1. pk
É=llog' nJ
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Dividimos .4t em dois conjuntos disjuntos .4(i) e .4(2) de tal maneira que

i - 1,2>: '"-,. >
2

.: c .4 li)

portanto,

Plnão há arestas abertas de yt,t+i a .4Í{)} $ exp(--J14(n)/2 + 1)

Temos

Plv7t+i -- v7t ? 1 1 v7i, . . . 77í}

Plhá pelo menos duas arestas abertas de yt,t+i a .AtJ'llO<q.<llog'nJ}

2 (1 -- Plnão há arestas abertas de yt,t+i a .4Íi)}

-- Plnão há arestas abertas de yt,t+l a .4(2)})l{.<,.<li.g' nJ}

2(1 -- 2exp(--M(n)/2 + 1))1Ío<,.<li.f«J}

Portanto, pelo Lema 4.2

4

onde á = 2 exp(--JW(n)/2 + 1).

Note que

Pix; n shê. = 0, lx;l < llog' nJ} 5; pÍ77,-, = o},

(54)

{x; n sh;. = a} n {lxrx < llog'nJ} ç {?, = o},
e assim obtemos

P({xrxnsh;. #0lulx.xnshd. ? llog'nJ}) ?l-7.(55)



Suponha agora que XTx n .S;\.ã = ©. Como considerávamos apenas as

arestas de comprimento no máximo n/2, X" C S;. Para estabelecer uma

conexão entre Xrx e Sh.Ú vamos usar somente as arestas de comprimento

entre n/2 e 2n. Neste caso temos

Plexiste uma aresta aberta de comprimento entre n/2 e 2n

de X; ; Sh;. l X; C S;, IX;1 2 jlog'nJ}

-:- ll ( ll o
yCX.x Ae.Kv

k= 13«/2J
2m,

:« ( '«l E «*)
k=13n/21

= 1 -- exp(--(7«)

2n

ll (i - p*)
jlog'nJ

)

> 1

(56)

ond' /Tr = {k C N : k > in/2J e y + kâ C Sh.Õ}. Graças a (50) e (51) o

parâmetro O. pode ser feito arbitrariamente grande escolhendo n grande.

Pala concluir, denotamos

23 = {existe um caminho aberto 2n-admissível de x a S;].e-. }

Temos

PÍz5 l x" n s,+d. # 0lPlxrx n s;td. # 0}

+ P{B l xrx n s,+ê: = g, lx; ? jlog'nJ}

x P{X" n s,+é. = 0, IX; 2 Flor' nJ}

+ P{B l Xf n shê: < llog' nJ}
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x PÍx; n sh;: = g, lx;l < llog' nJ}

? 1 . PÍx" n Snã # 0}

+ (l - exp(-On))Plx.x n sh:l lx;1 2 [1og' nJ}

? (l - exp(-0«))(1 - 7)

e portanto, escolhendo n suficientemente grande (veja (55) e (56)), P(/3)

pode ser feito arbitrariamente próximo a 1. H

Concluímos o Passo 2 com o seguinte

Lema 4.4 C'ons acre o made/o de perco/anão orientada de -Bernoti//{ em Z3.

onde a aresta z;er áca/ de (a,g/) a (3,y + 1) á aperta com proóaó /idade p e a

aresta horizonte! de (=,y) a (.= -F l-,IJ) é aberta com probabilidade q. Então

para qxa.lquer ü <. p < \ existe q -- qÇpÜ < \ tat qu,e neste Tnodelo a percolação

ocorre.

Demonstração. Consideramos um reticulado renormalizado .W«(Z3.), onde

m será escolhido mais tarde. O$ vértices de W«(Z3.) são

Szm ,,d (y:,g/,) C Zi-

/ C lm,- + «.,,/2,m(,- + 1) + «.,2/2),y2

Definimos a percolação mista (por sítio e aresta) em .a«(Zi.) da seguinte

maneira. O sítio Szm = S(z:,.) é aberto, se e somente se todas as arestas de y

a y+dt, onde yt C jmzi+mz2/2,m(zi+l)+mz2/2 1), y2 = z2, são abertas.

A aresta de Szm tO szm+ê. é aberta se a at'esta de (m(zl + 1) + mz2/2 1, z2) a

(m(zi+l)+mz2/2, z2) é aberta. A aresta de Sr a Szm+ã é aberta se pelo menos
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uma das arestas de y a y+ã, 3/l C lmzt+ m(z2 + 1)/2,m(zi+l) +mz2/2),

g/2 = z2 e aberta. lemos

PÍo sítio Sr é abertos = q",

Pta ai'esta de Sr a S;l+e-. é abertas =

Pla aresta de Sr a s;l+êb é abertas =

Note que a percolação neste modelo implica na percolação no modelo original.

O "modelo renormalizado misto de percolação" domina modelo de percolação

orientada dependente em Zi onde as arestas de(a,y) a(3ç,y+ 1) e(z+ 1, y)

são abertas simultaneamente com probabilidade p;,ç = q"+:(l -- (l -- p)"/') e

fechadas simultaneamente com probabilidade l pl,,ç. O último modelo, por

sua vez, domina a percolação orientada de Bernoulli em Z3. com parâmetro

P, (l -- »y = 1 -- p;,ç da segunite maneira. Se no modelo de Bernoulli pelo

menos uma das arestas de(z, y) a(:«,y+ 1) ou(z+l, y) é aberta, no modelo

dependente ambas as arestas serão abertas. Isso acontece com probabilidade

l -- (l --»y = p.,ç' Portanto, podemos escolher primeiro m e depois q tais que

p;.ç será arbitrariamente próximo a 1, e, consequentemente, também o será

p, e no modelo de Bernoulli haverá percolação, o que implica na percolação

no modelo original.

Passo 3. C'onstruçâo d námÍca. Agora estamos prontos para definir como

o aglomerado renormalizado é construído. Primeiro definimos uma ordem

completa "<" em Zi definindo os vértices de nível h como {z = (zi,z2) C

Z3. : zi + z2 = k} e assumindo que os vértices são ordenados de acordo com
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da segunda coordenada.

A construção do aglomerado é feita da seguinte maneira. O processo

começa no Son(O). Adicionamos os vértices renormalizados nível depois do

nível (a ordem nos vértices renormalizados é induzido por "<"). Suponha que

o processo foi construído até o nível k e SZ (s,.), . , S;l(s,,) são os vértices

renormalizados com sementes s,:, . . . , s,. (veja Definição 4.3). Os vértices

zi, . . . ,zl são ordenados de acordo com o crescimento da segunda coorde-

nada. Vamos estudar todos os vértices renormalizados S:(s,.), . . . , S;l(s,,)
de acordo com a ordem, verificando se há uma conexão permitida horizontal

c depois vertical de cada um deles. Mais precisamente:

Se existe um caminho horizontal permitido de S;l (s,;) (isto é, de vértice-

sementc s,. C S;) a S;l+ã declaramos "a conexão renormalizada" de S:(s,.)
a S;l+Ü aberta.

"A conexão renormalizada

ai'esta <sz:, sz. + d2> é aberta.

Em ambos os casos se um novo vértice renormalizado é alcancado por

uma conexão aberta destas, então o novo vértice-semente neste vértice re-

normalizado é definido de acordo com a Definição 4.3.

Se em algum momento deste procedimento chegamos a um vértice renor-

malizado S; com semente s,, denotamos por Ç(Szn,,.> toda a história do pro-

cesso até este momento, isto é, g<sf,,.> é uma a-algebra que contém toda a

informação sobre as conexões renormalizadas verificadas , bem como sobre

as arestas do grifo original verificadas.

o nível crescente e os vértices do mesmo nível de acordo com o crescimento] e l l

)
de Sznl(s ) ; s é deck a.ra.d a. a.benta. se a.71

zi+ã C lZZ
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E importante notar que

a) se durante a construção dinâmica foi estabelecida uma conexão renor-

malizada até um vértice renormalizado S;, isto implica que existe um

caminho aberto 2n-admissível de O até um vértice em S;

b) se o algoritmo chega a uma conexão <S;, S,+õk>, i = 1, 2, então

Pl<S;,SL-ã> é aberta l g(S:,;,>} 2. ( 1 -- exp(--On))(l -- "y) q.c

Pl<S;,Sn-êb> é aberta l glsr,,,>} ? c q.c.

A afirmação a) é uma consequência direta da nossa construção. A afirma-

ção b) é uma consequência da construção e Lema 4.3. De fato, para verificar

se existe a conexão <S,, Sz+ã>, precisamos verificar o conjunto X;' e talvez

as arestas que saem dos vértices deste conjunto. Mas o evento {s, = z}

pertence a a-algebra g(Sr,s,>, que, pela construção, não envolve verificação

de arestas de s, pala direita e que realmente determine o estado de X;l' e

da conexão <Sz, Sz+d.>. Portanto, usando o Lema 4.3, obtemos a primeira

estimativa. O argumento para a segunda é similar.

Para completar a demonstração observamos que se p = c e q $ (1 ')(1

exp(--O«)), escolhendo n suficientemente grande com (p,q) do Lema 4.4

podemos concluir que este "processo renormalizado" domina estocastica-

mente o modelo de percolação orientada anisotrópica de Bernoulli com pa-

râmetros (p,q) e portanto percola. Para detalhes referimos a 1331. Final-

mente, a propriedade a) nós garante a existência de um caminho infinito

2n-admissível no modelo original. O Teorema 4.1 está provado.
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4.3 Generalizações e exemplos

Nesta parte discutimos outro modelo em que é possível truncar as arestas

mais longos e a percolação ocorre assim mesmo. Apresentamos também um

exemplo de percolação dc longo alcance rareia/mente dependente em que a

condição (43) é satisfeita mas o truncamento das arestas de alcance acima

de qualquer número faz com que o aglomerado de origem seja finito quase

certamente. Este exemplo é relacionado com o modelo de percolação de

Poisson multa escalar da Seção l.l.

4.3.1 Modelo de percolação de longo alcance espalhada

Consideramos a versão não orientada do grifo (G = (Z', 8). Para quaisquer

x,y C Z2 o elo (não direcionado) e,.,y é aberto com probabilidade p,.,v

po,x-y =: p,.-v independentemente de todos os outros elos. Suponha que

}: P* - '"'
contém 0

}:P,. < m
xCZ

.rara x C Z' denotamos por

mas para qualquer rega r quel

[ n / l

#«(x)

T«(x)

IX - xll $ nle
lx - xll > n}

Sejam Zi e /2 dois raios que começam em x C R2. Denotamos por eZi o vedor

unitário codirecionado com /{, á = 1,2. Quando não há risco de confundir,
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vamos identificar o ponto x C IR' (ou Z') com o seu raio-vetor. Para qualquer

ângulo a e i= 1, 2 denotamos (veja Fig. 6)

{y C Z2 : os velares y -- x e ê/; são orientados no sentido

horário e o ângulo entre eles é menor ou igual a a },

{y C Z2 : os vetores dz. e y -- x são orientados no sentido

horário e o ângulo entre eles é menor ou igual a a },

S.,.;(x) (x) U Sl;..;(x).

Sd'm S:.. := Sa+l..(O), S;l.. := S;l..(O) e S.,.. := S«,..(O).

Definimos o operador de translação nos subconjuntos de Z2

S:l.: (x)

Sl;... (x)

Tr,.( ,B ) {x C Z2 : x -- rêl?: .&, C -B},

para quaisquer B C Z2, r, s C IR
Denotamos

Á : x + .ã,,,,. C lO,nl},

,4m (.'{), .4m

para algum n C N (veja Fig. 7). O conjunto .A é um rombo com elos nÓ.

e nZz,, .A(i) e ,4(2) são congruentes a ..4 e translados em direções ez. e e-/,

respectivamente pela distância n.

Considerando A, = %.,:...,(Á) para todos z = (zi, z2) C Z obtemos uma

partição de Z2 em rombos .4,.

Seja ' o ângulo entre /i e /2. Escolhemos a. como o ângulo máximo

tal que S..,r.(nâ; ./2) não tem pontos em comum com os segmentos de 0 a
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<.',®

Figura 6: As regiões Sa+l/.(x) e S;/. (x)

2nã; e de ndz;.. a nÕ:.. + 2nd/., { = 1, 2 (vela Fig. 7). Portanto,

Seja F'(O) o número médio de elos abertos de 0 a um conjunto a C Z',

deste modo,

an = mln arctan "s'"7 , rctan "s'n''
4n n cos '' 4n + rz cosa

F'(C')
xC0'

1) enotamos

F'(H«/,(o) n s:.,..) -

suP. r'(c'n Hn/,(o)n s=.,..),
(1?: 0'CZ2,

lal=li.? nJ

Pn;: = r'('17n/2(o) ns:.,z: n..4n)llog'nJ, { = 1,2. (59)

Analogamente podemos definir .li={ e -li;i substituindo SJ,.,/. por S..,/.

Formulamos agora duas condições sobre as probabilidades p,. que são

ar)afogas às do Teorema 4.1

(58)
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Figura 7: A partição de Z2 em rombos e a definição de ângulo a.

n.. H ; ,ã . T].
\./ v l u\# vb-wv x/ n

Existem dois raios /l and /2 que começam em 0, Zi # --/2, tais que pala

qualquer a

P,.(60)
xCSa,Zi

i - 1,2.

a a«. H i P ã ,. l?-

limsup min {-Z..i,-É«,t)/«,2).Ê«,2)-F«,i,}.,,i).l«,n/i.,2} = oo. (61)

Teorema 4.2 Se as probabilidades p.. satis.fazem as Condições D e E, então

ezáste -L C N ta/ que PLllOol = oo} > 0.

Lembre que (7o é o aglomerado aberto de origem e PÍ, é a medida de

probabilidade do processo -L-truncado, dada por

sejlxl $ 1,

caso contrário
r h'/ \
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demarca. Embora a Condição E padeça muito complicada, de fato é a

Condição 3 do Teorema 4.1 reescrita para o modelo de percolação espal-
hada.

Em particular, quando p,. depende somente da norma euclideana de x,

as Condições D e E ficam muito mais simples e similares às do Teorema 4.1

r'l..a;,= . T)F.
v v l U\++\- \A v 1/ B

>l,xCZ2px :: oo e px são não crescentes ein llxll.

Í'l .. 'l ; , n' . PP -
\./ V l UUI b:r UIV XJ B

limsup min{ >1./ px,p.n2log2nl:=oo.
"'+" =:logn$1lxll$n/2

O próximo teorema é um corolário do Teorema 4.2

(63)

Teorema 4.3 Se as proóaóá/idades p,: :: pllxll salas/agem âs C'ondãções l)' e

.E', então existe -L C N fa/ qae PLljC'o = oo} > 0,

4.3.2 Remarcas sobre a percolação dependente

Nesta parte construímos um modelo de percolação bidimensional de longo al-

cance não orientada rareia/mente deperzdenle com as seguintes propriedades.

A arestas direcionadas <x, y> e <z, u> são abertas ou não independentemente

se x :# z. Para quaisquer x,y C Z2 a aresta <x,y> é aberta com probabili-

dade p,.,y = pO,y-x. O elo não direcionado e,.,y é aberto se pelo menos uma

das arestas <x, y> e <y,x> é aberta. No modelo que a gente vai construir

>ll: PICO,x é abertos = oo
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e, portanto, a percolação ocorre. No entanto, para qualquer /r > 0 temos

PKÍjC'ol = oo} = 0, isto é, no modelo truncado não há percolação.

Descrevemos agora o modelo em mais detalhes. Primeiro, consideramos o

modelo de percolação de Poisson multa escalar em IR2. Depois construímos a

aproximação discreta deste modelo, que será o modelo que queremos. Vamos

mostrar que o modelo de Poisson domina a sua aproximação discreta, isto é,

se no modelo de Poisson não há percolação, então na aproximação também

não há percolação.

À/ode/o de perco/anão de Poásson mu/f essa/ar. Aqui é mais conveniente usar

um modelo um pouco diferente daquele considerado em Seção l.l. Os discos

do tipo i são discos no plano com raio ri, ri < ri+i, { = 1, 2, . . ., onde ri será

escolhido mais tarde. Suponhamos que

1,2:::: const > 1, Z (64)

Centros dos discos do tipo { formam um campo de Poisson em R2 com

taxa Ài = c/rl! independentemente dos outros.

O processo /T-truncado é dado pelas taxas

ÀÍ, se ri < /T,', '- '' ' *'' (65)
0, caso contrário.

O próximo passo é definir a aprozÍmação discreta do made/o de PoÍsson,

Esta aproximação primeiro foi considerada em 1341. Denotamos por y(x) o

quadrado centrado em x = (zi, z2) C Z' com elo 1, isto é,

y(x) («: - 1/2,*: + 1/2) x («, 1/2, «, + 1/2)
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A aresta direcionada <xo, yo> é pintada de cor i se

sup llx -- yjl 5; ri
xC }' (xo ) ,y Cy(yo )

e existe um centro de disco do tipo i em V(xo) (note que a aresta pode ser

pintada de várias cores). A aresta <xo, yo> é aberta se ela é pintada de cor ã

para algum i :: 1, 2, . . . O elo não direcionado e,..,y. é aberto se pelo menos

uma das arestas <xo, yo> e <yo, xo> é aberta.

Observe que o modelo obtido é um modelo de percolação não orientada

dependente. Temos

Plexiste um centro de disco do tipo { em V(xo)) = 1 -- exp(--c/r?)

bela

Z(x)=inf.lÍCN: sup llx'--yj5;ril.
' 3/€1'(0) ,x'C}'(x) '

Denotamos

Plo elo eo,,. é aberto}

l IPÍa aresta <0, x> é fechadalj2

: (-;1)y-:-«-(-:.
{=1(x)

E fácil ver que }l:,.cz2px = oo. De fato,

E,,.p: E E ,,.
CZ2 j=i x:,j$/(x)<,j+t

oo oo .

? Ep,j-.: 1 -- exp
{=j+i '

X

Px

(66)
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oo oo .

? EÕ,j-.::. E ;
.j=i {=.j+l ' t

oo . oo

l :2 Õ,j.,.:;;- - }:2.õ - .«j-i 'j+l j;i

para constantes positiva.s /3 e P. Aqui usamos (64).

Como sempre, C'o denota o aglomerado aberto de origem e PK é a medida

correspondente ao processo .lr-truncado (isto é, à aproximação /T-truncada

do modelo de Poisson).

Teorema 4.4 .FzÍstem ri,r2) qKe satisfazem (64) e c tais que

-r. PljC'ol = .o} = 1,

«,}2. para qaa/quer -K' > 0 temos PKljCo

4.3.3 Demonstrações

Demonstração de Teorema 4.2 Seja

L = maxÍllxll, z C .,4(:) U .4(')}

Note que Z, = L(n). Vamos provar que existe n tal que para qualquer x

que pertence a algum rombo .,4, da partição existe um caminho aberto Z.,-

admissível de x a .Az+d. com probabilidade arbitrariamente próxima a l e

a rombo Áz+ã também com probabilidade arbitrariamente próxima a l {n-

deperzdenZemente. E suficiente provar a, existência deste caminho para, por

exemplo, .4,+ê. . A demonstração será similar à do Teorema 4.1.

88



Passo 7. Fixamos x C Z2. Na partição do plano em rombos existe um

rombo .A, que contém x. Sem perder a generalidade podemos supor que

x C .4. Definimos a "geração zero" por Xox = {x}. A construção do processo

de ramificação é bastante próxima à da demonstração do Teorema 4.1.

A diferença é que primeiro escolhemos entre as regiões S:.,/. (x) e Si.,z: (x)

aquele, interseção de que com J7n/2(X) fica totalmente dentro de .4 U .4(:) (é

possível fazer isso por definição de a«). Para ser mais claro, digamos que a

região S=.,/. (x) foi escolhida. Denotamos então R(x) = S=.,/: (x) n #n/2(X).

Depois consideramos todos os elos abertos de x de comprimento no máximo

n/2 que estão dentro da região escolhida. Todos os vértices conexos a x por

tal elo são chamados de "primeira geração" e denotados por Xlx. Seja Xlx =

Xox U Xlx. Enumerámos os pontos de Xlx de acordo com o crescimento da

distância de x, Xlx = {yi,i = x,yi,2, . . . , yi,i:}. O conjunto dos vértices não

verificados é Vi:: {yi,2, . . . )yi,i.}. Se yi = ©, isto é, /i = 1, o procedimento

é interrompido. Se não, continuamos.

A construção da geração (m+ 1) é definida da seguinte maneira. Se depois

de m passos temos }6« # 0, enumerámos os pontos de X: de acordo com

o crescimento da distância de x, pegamos o vértice y.,.+l e consideramos

todos os elos abertos ev...+.,v tais que y C R(y«,«+i) e y e X:. Note que

se R(x) = S=,,z.(x) n .H«/2(x), para ym,.+: a mesma região (S+) pode ser

escolhida, portanto, R(y«,.+i) = S:.,/. (y«,«+l)nHn/2(y«,«+l). Denotamos

o conjunto de vértices novos conexos a y.,.+l por Xã+i, chamando eie de

"geração m+l". Sqa X:j+i = X" UX"+i ' Enumerámos Xã+i de acordo com

o crescimento da distância de x. E importante notar que a construção é feita
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de tal maneira que os vértices "novos" X"+i são mais distantes de x do que os

vértices "já verificados" Xã+i \ }''h, portanto, a ordem é preservada. Então,

Xx+t:: {y«+i,i:: x,. .)y«+l,l.+i} e }<.+1 = {y«+i,«+2)- . . )y«+i,l.+:}. Se

}Çn+l :: 0 o procedimento é interrompido, senão pegamos o ponto ym+1,.+2

e continuamos.

Como antes, definimos os tempos de patada:

inflm : }'h = 0}

infÍm : IX:l ? llog' nJ}

infira : Xã í] ,4(i) # 0].

minÍzo, l-i , r2} $ 1og2 n.

Ir de um bloco ao outro é possível de duas maneiras

1) Conexão de Á, a .4,+ê.. Dizemos que a conexão já é estabelecida, se

xrx n .A,+d. # 0. Se X; C Áz mas IXrxl ? jlog'nJ, verificamos se há

pelo menos um elo aberto de X; a .4z+e-.

2) Conexão de ,4, a .A,+Ü é definida da mesma maneira. Se Xrx n .'!,+ü :#

@, e .ntão a conexão é estabelecida. Se X; C ,4, mas IXTxl 2 jlog' nJ,

verificamos se existe pelo menos um elo aberto de X.x a ,4,+êb.

As conexões acima (e só elas) são permitidas

Definição 4.4 $e o ó/oco ,4, /or a/cansado por ma des as conexões permi-

t das de pe/o menos Hm dos ó/OCOS .Az-e-. , Áz õb, então o uértãce mais d sfan e

de x em A. alcançado por tal conezãa permitida é chamado "semente" em
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.4, e denotado a,. .4ssumimos ao = O. Z,)enotarrzos o ó/oco .A, com semente

«, P.,.'l,(«,).

Lembre que

L = maxlllxll, z C Á(:) U .4(')}

Passo 2. Analogamente ao Lema 3.5 podemos provar o seguinte

Lema 4.5 Escolhendo n su$cientemnte grande a probabilidade da existência

de \ m ca'm,indo aberto L-admissível de x C A até At\) pode ser feita arbi-

fraráamente próxima a l ani/ormemente em x C .A

Demonstração. Denotamos r'

x-.l.
Seja t < r'. Para construir a geração (f + 1) consideramos os elos de

yt,t+i C }t-

Seja -Bt = R(yt,t+i) \ X. Visto que IXI < i.log'nJ, usando Lema 4.1,

temos

llog'nJ} e ,7infÍt lx = 0 ou b >

Plnão há elos abertos de yt,t+i a qualquer vértice de .Bt}

= ll Plnão há elo aberto de yt,t+i a y }
yC.Bt

$ exp(-- }, Plnão há elo aberto de yt,t+i a y }
yC.Bt

s-p(-( E ,,,*:-'- ..Z, E ','.'.:
veR(v.,.+ :) 'l;al: ll.l? «J ycanR(y','+ -)

= exp(-M«),

onde JWn pode ser feito arbitrariamente grande escolhendo n grande pelo (61)
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Dividimos B& em dois conjuntos disjuntos ,Bjl e -el? tais que

PÍnão há elos abertos de yt,t+, a Bj) $ exp(--.A4/2 + 1), j - 1,2

Temos

Pl?7t+i -- ?7t 2 1 l 77i, . . . 77t}

Plexistem pelo menos dois elos abertos de yt,t+l a Btlllo<,7.<s}

? (l -- Plnão há elos abertos de yt,t+l a Z?/}

-- Plnão há elos abertos de yt,t+i a .B?lllÍo<«.<s}

(1 -- 2 exp(--M/2 + 1))11o<,.<s}.

Portanto, pelo Lema 4.2

4

pÍ?,., = o} 5; '7 - Í:'ã'

onde ã = 2exp(--.A/n/2 + 1). Então

(67)

(68)plÍx;nÁm # çõlulx;n.4m = 0,1x; ? liog'nJ}) 2 1 7

Suponha que XTx n .4(i) = 0. Já que consideramos somente elos de com-

primento no máximo n/2 na região apropriada, temos XTx C .A.

Nas próximas estimativas somente os elos de comprimento entre n/2 e L

são usados. Temos

P-iexiste pelo menos um elo aberto

de X; a Á(:) l X" c .4, IX;l ? jlogZ nJ}

= 1 -- ll Plnão há elos abertos de y a Á(:)))
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(l-- expl 'nJ mini E ,,, E ,«}))
r:llrll>n/2, y:llvll>n/2,

VCS+.,f Q.4(i) yCS..,z RA(i)

1 - exp(-C'«), (69)

pelo (61 ), onde (7« pode ser feito arbitrariamente grande escolhendo n grande
ía... .. ].....+.,..:. J. T... Q K ]...+---.
\./vivi\J iiap \ic;iiiviiDui ap\rai\J \xl/ iJviiiai \J-iJ) \l\;iivua'iii\JD

23 = {existe ui-n caminho L-admissível de x a .A(i)}

Temos

P{B l x; n ..4(i) :# 0lP.{x" n ..4(i) :# 0}

+ pÍz3 l xrx n .A(:) - a, lx' 2 jlog' nJ}

x p]xrx n ,4m = 0, 1x;] ? jlog' n.]].

+ plz3 l x; n .A(:) = 0, lx; < jlog'nJ}

X P.[Xrx R,4(i) - g ]Xr < jlog2nJ}

l plx; n .A(:) # g}

+ (l - exp(--O«))plxrx n Ám = 0, lx;l ? llog' nJ}

(l exp(-6'.))(1 - 'r)

>

>

por (68) e (69), e portanto P}Z3} pode ser feita arbitrariamente próxima a l

escolhendo n grande. n

Da mesma maneira é possível provar que pala n bastante grande existe

um caminho aberto -L-admissível de x a .4(2) com probabilidade próxima a l.

Observe que na construção de um caminho aberto Z,-adi-nissível de x a Á(i)

e de x a ,4(2) usamos os elos dll/ere7ztes, portanto, estes eventos (que existe
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um caminho aberto -L-admissível de x a .,'l(i) e que existe um caminho aberto

Z-admissível de x a .A(2)) são independentes.

Passo 3, Construção d námáca. Usamos a mesma ordem "-<" em Z3. que

em 4.2. O bloco .4z corresponde ao vértice z C Z3.. O processo começa em

Áo(O). Suponha que a construção foi feita até o nível k. Soam .4,: (a,. ), . . . , .4,.(a,.)

blocos do nível k com sementes a,: , . - . , a,. ordenados de acordo com o cresci-

mento da segunda coordenada. Verificamos os blocos .A,.(a,.), . . . , .4,.(a,.)

na ordem induzida por "<". Se existe uma conexão permitida de Á,.(a,:)

a '4zf+4., .j = 1,2, então declaramos o elo e,{,,.4,+z, aberto e o semente em

À,.+d, é definido de acordo com Definição 4.4.

Denotamos por g<.A,,..> toda a história do processo até chegar ao .A,(a,).

Note que se em algum passo da construção dinâmica foi estabelecida uma

conexão permitida até o bloco .A,(a.), então existe um caminho aberto Z-

admissível de O até a,. E fácil ver que

Ple.4,,.4,.,.;. é aberto l Ç7<.4,,.,}} ? ( 1 -- exp(--C'«))(1 -- 7) q.c.,

Ple.4.,.4....;: é aberto l Ç7<.,!,...,>} ? ( 1 exp(--O«))(1 -- ') q.c.

Portanto, este processo renormalizado domina estocásticamente a percolação

orientada de Bernoulli com parâmetro p = (1 exp(--C'.))(1 -- 7) e então

percola se n for suficientemente grande. Por isso, existe um caminho infinito

aberto É-admissível no modelo original. Provámos o Teorema 4.2.

Demonstração de Teorema 4.4 E fácil ver que se no modelo de Pois-

son não há percolação, então na sua aproximação discreta também não há
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percolação. De fato, pega dois pontos xo,yo C Z2. Suponha que eles são

conexos por um elo aberto de comprimento /. Quer dizer, existem i tal que

r{.i 5; / < ri e .j ? i tal que o centro do disco -Dj está em }'(xo) U V(yo), e

sup llx yjl 5; rj,
XCV(xo ) ,yC }''(yo )

pela construção da aproximação. Isto implica imediatamente que xo C Z)j e

yo C -Z.)j. Suponha agora que existe um caminho aberto entre dois vértices

em Z2. Enumerámos os vértices deste caminho xi, . . . , x.. Então x{ e xi+i

pertencem a mesmo disco Z)i,{ = 1,... ,n -- 1. Portanto xi C Z)t, x. C D"-i

e xi+i c z)in,Di+i,{ = 1,... ,n 1. Deste modo, o modelode Poísson domina

o modelo discreto. O mesmo vale para modelos truncadas. O Teorema l.l

implica que para c < c« existe um r tal que para r{ - r', i= 1,2, . . . no

modelo de Poisson com discos de tipos 1,2, . . . ,n não há percolação. Note

que embora no Teorema 1.1 os raios sejam decrescentes, e aqui crescentes,

para o número finito dos tipos isso não tem importância. Portanto, no modelo

de Poisson trtmcado, e, consequentemente, na sua aproximação discreta não

há percolação.
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