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Resumo
Apresentamosuma construção explícita do limite de sa-

turação termodinâmico para o "parking process'' e outros
esquemas de deposição com exclusão de alcance finito em
Za. Por meio desta construção, consegue-seuma lei forte
dos grandes números para as densidades de ocupação, e,
entre outros resultados, estabelece-se o decaimento superexponencial das funções de correlação

Abstract
We provide an explicit construction of the thermodyna-

mic jamming limit for the parking process and other rinite
range exclusion schemes on Za. By means thereof a strong
law of large numbers for occupation densities is accom-

plished, and, amongstother results, the se called "superexponential" (i.e. gamma) decai of pair-correlation functi-

onsis established.

O artigo que deu origem à esta tese encontra-se publicado
no JournaZ

o/ $tat st caZ PAZ/sisas (Vo1.122, No.3, 381-398).
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CONSTRUÇÃO DO LIMITE DE SATURAÇÃO
TERMODINÂMICO PARA O "PARKING PROCESS" E OUTROS
ESQUEMAS DE EXCLU'SAO EM Zd
THONIASLOGAN RITCHIE
RnsuNío. Apresentamos uma construção explícita do limite de saturação termodinârn'ico para o "parking process" e outros esquemas de deposição com
exclusão de alcance finito em Za. Por meio desta construção, consegue-seuma

lei forte dos grandesnúmeros para as densidades de ocupação, e, entre ou-

tros resultados,estabelece-se
o decaimentosuper-exponencial
das funçõesde
correlação

1. 1NTnOOUÇÃO
Em sua versão mais simples o "car-para ng process" em ZU - também conhecido
como ads07'ção seqüencia{ aleaióda (ASA)

mente descrito como segue:
um saio

é escoZAido

região alvo

anil/07'memenÍe

nas ciências físicas - pode ser informal-

soez-e a caça

Ay)

=

{--n,.

. . ,O, . . . ,nld

- a

e é ocupado (sp n !) desde que seus uizãnhosmais próximos estejítm

pagantes Íspín 09. Uma uez ocupado, um slíÍáo permanece neste estado para sem
pre. O processo cona nua aÍé que todos os saios na caiba AH'/ estejam ocupados ou
bloqueados, {.e. tenham Feto menos um de seus bizarros mães próziTnos ocupados.

Este instante denomina-se "jamming limit" ou limite de saturação , em português.
Z)esignamospor .f)n a coíiáguração germina! em Ay) no limite de saturação . l
Este modelo, assim como várias de suas generalizações- como aquelas que ad

mateminteraçõesde longoalcancee mais de um tipo de partículas, há muito vêm

sendo estudados na física e em outras ciências experimentais; onde tópicos como
a dinâmica perto da saturação, correlações espaciais, o comportamento assintótico
dos primeiros momentos de IPnl (o número final de partículas adsorvidas), entre
outros, foram analisados por métodos teóricos não rigorosos, simulações computa-

cionais e procedimentos experimentais l6, 181.
Até recentemente,resultados matemáticos rigorosos tinham se restringido a modelos unidimensionais l9, 13, 12, 16, 14, 31 ou quase unidimensionais l7, 1, 21.
Date: 04 de julho de 2004

1991 À/athematics Suóject Classe/ication. 60K99
Key moras and phrases. random sequencialadsorption (RSA), parking process, pair correlation
functions, super-exponencialdecay, thermodynamic limit, perfect simulation , multidimensional
ergodic theorem

Patrocinado pela FAPESP: processo00/09052-3.

IAo longo deste trabalho usaremos o símbolo l)n para denotar não apenas a configuração ter-

minal, mas tambémo algoritmoque a produz. Uma vez que consideraremosapenasconfigurações
terminais, esta identificaçãoé aceitável.

l

Ein 2002 Nlathew Penrose provou, entre outros resultados, uma lei(fraca) dos
gra«d"

"ú-n"os

p'''

' "qüê«ia

(jpnl/IAg')l).;.

par'

"":a

série d' mod'los

d'

deposição/exclusão incluindo aquelesque adtllitem a existência de vários tipos de
partículas, tratados como sistemas de partículas interagentesfinitos. j151
Neste trabalho são construídos num mesmo espaço de probabilidade (i.e. aco-

plados) um algoritmo P sobre todo o reticulado Za , ao lado de uma seqüência
correspondente de algoritmos de deposição/exclusão l)n, n ? O - sobre as caixas
Ag) - de tal modo que Pn conviria para P quase certamente. Esta construção
sendo suficientemente geral para lidar com toda sorte de interações de exclusão
de alcance finito num cenário com apenas uma espécie de partícula - spins 0/1
Neste contexto a configuração terminal P pode ser interpretada como o limite de

saturaçãode um processode deposição/exclusãovirtual que teria toda a rede Za

como área-alvo. Denominaremos P, assim como a sua correspondente distribuição

p, o limite termodiâmicoda seqüência(Pn)«ZO.

Por meio desta construção(seção 3), provámosuma lei forte dos grandes

«'m«.; p'''

'

"qüê-i,(Epal/IAgol)...

«ia . t«m.

«gódi« m«hip;''"ét-i«

(seção 4); o decaimento super-exponencial das funções de correlação (subseção 5.1);

a taxa de convergênciasuper-exponencial para o limite termodinâmico p (subseção
5.2) e discutimos como obter estimativas superiores e inferiores rigorosas para p, o
limite quase certo da seqüência (lpnl/IAy)l) n
(seção 6).

2. NOTAÇÃO E DEFINIÇÕES BÁSICAS
As estruturas seguintesserão blocos básicos em nossa construção . Assim, apro
veitamos a oportunidade para estabelecer a notação a ser utilizada nesta tese.

Espaços 'l'opológicos e Espaços de Pi'obabilidade. Os objetosaleatórioscom
os quais lidaremos nesta tese serão definidos em um espaço de probabilidade fundamental (i) e assumirão valores num espaço de n\edida polonês2(ii). Como esta
tese é essencialmente construtiva, definimos explicitamente estes espaços:

H: (0, 0:', 'e:,, *H.:,), .«'. '..,:, ' , ;:.«,-á-:.b-' '' B'": '" 0, 0,

À(o,i) é a medidade Lebesgueem (0, 1) e 'z' significaproduto no sentido
apropriado;

m:({o,:l'','H,:,),«-. "...:, ' . «-j"'. ',' -«'« -. {',:},
z'({o, i}) 'g' {to, i}, {o},{i},g}.

Como (0, 1) e {0, 1} são espaços topológicos

poloneses (com as métricas eucli-

diana e discreta respectivamente),(0, 1)Z' e {0, 11z' também serão espaçosto-

pológicospoloneses(com as respectivas topologias produto) . Além disto, as sigma-

álgebrasproduto 23ãoa.i)
e 23H.i} correspondemàs sigma-álgebrasde Borel destes

"P'Ç" p''"""

medida poloneses.

'..'-'. ((0,1)'',Be:,) . ({0,11'',Bfo.-}) :ã. «P,Ç" ''

2espaçode medida cuja sigma-álgebraé gerada por uma topologia metrizável, completa e

separável

2

Estas observaçõespodem parecer pedantes à primeira vista, mas elas são necessárias para se concluir a convergênciaem distribuição a partir da convergência
quase-certa de objetos aleatórios, o que faremos a seguir

Grafos. No que segue, a noção de vizinhança entre sítios da rede Za será imple-

m-t,d, p'l' g"fo ÇF) ' (Z',eiO) , -d. eá'' é . «-j-t', d. .l« lig-d. «
sítios z,Z/ em Za com lz

,..

3/lsup'g' maxi$íS lz{

N''E'N\lo}.

yil $ p, para alguma distância

Esquemas de Estacionamento. Um subconjunto
SFt) C {0, 11AU)
, ondeAF) der
{--p, . . . , 0, . . . , pld é a caixa/bola

centrada

na origem e raio p na rede ZÚ, tal que

S(d) 3 OA«) será chamado um esquemade esÍacíonamenfo na rede Za (com raio I'
de interação ).'

Processos de Estacionamento.

Para um dado esquemade estacionamentoSla; ,

definimos o J)rocesso de estacionamento na caixa Ay) com condição de fronteira

--,, ("g'' 'É'') "~", «.

«-'.

. ;':"-'. ,:;«"«.

@-«".:.,:

Passo 1: faça /)n = Oz';
Passo 2: escolha um sítio z C Asar uniformemente entre os sítios ainda não
escolhidos;

Passo 3: Se 0, (Pn)l Ay) C S('), entãoPn(Z) - l;

Passo 4: Se ainda houver sítios não escolhidos em A:'/ , então volte ao passo

2, caso contrário encerre o algoritmo.
Acima, para y c Za, 0V é o operador de translação,
P

c {0,11z',

0, (P)

(z)

'br P(=

+ y)

e PI AF)

significa

i.e. para toda configuração
a restrição

de P à caixa

Ay), ou seja, PI AF) € {0, 11A9ne, para todo z € AF), PI A(d)(z) 'Br P(z).

Está claro que o algoritmo descrito acima gera um objeto aleatório Pn no espaço

d. m.did, ({0, il'',B6,:})

., p..t"t', «m, m.did, d. p''b'bnid'd. é aí i-d«

zida.
Colocamos estas idéias num contexto probabilístico por meio da seguinte definição:

Definição

«.

2.1. Para um dado esquema de estacionamento S('z), de$nÍmos o pro-

d. «'«:-.m.«..

« «ü. Ag''"m ««d:ç'. d. /m«'.:,« -t., (A9'' SI''')-

Peca, como sendo o seguinteatgodtmo:
Para cada «, C (0, 1)'',
Passo l: /aça Pn(U) = Oz';
Passo

u(z)

2: escoZAa z C Ag)

= i-flu(e)

taZ que

: € c Ay)e € ainda não [enAa sád. escoZhÍdol;

Passo 3: se 0, (Pn(co))lAy) € SS'), entãoPn(u)(aç)'-- l;

Passo 4: se ainda hout;er síÉáosnão asco/Àádosem AH'', Calão uolíe ao passo
2, caso contráHo encen'e o aZgohtmo.
3Como ficará claro nas definições seguintes, podemos supor sem perda de generalidade que
l7(0d) = O para todo 77 € Sg)
3

D
O algoritmo descrito acima é probabilisticamenteequivalenteao primeiro algoritmo
(informal) no sentidode que ambos induzem a mesma medida de probabilidade p«
no esp'ç' d'

":edita ({0, 11'' , ZiH::}) . lst. ocorre de«ido ao fat. de q« . mí«imo
de uma família áãdfinita de variáveis aleatórias uniformes está uniformementedistribuído entre elas.
Chamaremos a configuração gerada Pn(U) o / m te de sat ração do processo de
estacionamentos e observamos que Pn é um objeto aleatório definido no espaço

de probabilidade fundamental ((O, l)'', Bz'.)

, X6:i)) e msut«indo "lares em

{0,11z'

Finalmente ressaltamosque cada Pn , n 2 0 está bem (i.e. unicamente)definido,

exceto por um conjunto de probabilidade zero; alnbigüidades podendo ocorrer em

u's tais que u(z) = u(y) para pelo menos dois sítios distintos z, y € ZÚ. Retomaremos a este ponto posteriormente, mas, como é comum em probabilidade, estas
patologias não nos causarão maiores problemas.

Uma questão que surge naturalmente neste ponto é a existência (ou não) de
uma medida de probabilidadelimite lz (o limite termodinâmico) para a seqüência

(p«)«Z: d' l.i; .m ({0, 11'',a6.U) i«d«id« p':' "q'ê«i,

(Pn)«Z: d' 'bi.'«

aleatórios que acabamos de definir. A próxima seção reporta-se à esta questão.
3. CONSTRUÇÃO OO LIMITE TERMOOINÂNIICO

No que segue, provaremos que, para um dado esquema de estacionamento S\';,

existe uma única medida de probabilidade p em ({0, 11:', B6,i})

tal que p. + p

A prova deste fato será realizada a partir da construçãode um objeto aleatório
P:(O,
O'','e:,,,6::,)
-({.,:1'','H,.,)
',- «« pn - p ..'. ;
Para este fim, estabelecemos as seguintes definições

Definição

3.1. C/rn caminho rzo gra/o ÇÊÚ) é uma seqzlência.Pniía (zi)o«:«.

zi€2,a.[alquejzitl

a;ilsup<p,0<z<7z

]

Por convenção, diremosque o comprimentodo caminho (=i)OSiç« é n (e não

n + 1), considerando que n elos participam deste caminho.

Definição

3.2. Dizemos gue o camin/zo(zi).<:<.

ue(O,

qztando a sequência

cente.'.

l)z',),

/Veste caso,

escrevemos

u fique subenterzdádo no contento.

naméHca
l(u)

(zi).<:<.,

(zi(u))o<:<.

é decrescente(em relação a
/or

ou simplesmente

esthfamenÍe

decres-

l (=i)o<:<.,

caso

[]

Segue diretamente da definição 3.2 que um caminho decrescente não possui
auto-intersecções

Definição

3.3.

.

Para z,3/ C Za e u c (0,1)z',
dizemos que z é {nPuerzcíado
ãn8ueTLcia z) 71a con$gHração w, se houver

por y {ou, equiualentemente, que y

4No texto que segue frequentementeabusaremos da terminologia e empregaremosPr para

designar também o processo de estacionamento que a gerou.

5Naturalmente a convergênciaquase-certa aqui é relativa à topolagia produto {0, 1}Zd

6n(w) significau(z{)

4

um camaRÃodec«scenÍe J(d (z{)o«:.:.,

[al que zo = z e a« = y. Nesse c«o,

escrevemos y T(w) z, ou simplesmente 3/ T =, caso u esteja szlbeízfendido no contezÍo.

0

Observamos que a relação I' é transitava e reflexiva

Definição3.4.Dado
lzmszzbconlurzÍa
X c ZÚ,de$nãmos
a armadura
deX Ína
conjguração «, C (0, 1)Z') como sendo o Ganiu,zfo raleatóüo)
,4(X)(u)

'b'

{y € ZÚ : ]z

€ X : 3/ T(«) #}

D

Como anteriormente,omitiremos o sempre que não houver ambigüidade.
Segue diretamente da definição 3.4 que, para quaisquer subconjuntos X, y C ZÚ e

qualquer configuraçãou C (O, l)z',

(i): Á(X)(u) ) X;
(n):

x

+

Á(x)(u)

(iÜ): X C y + .Á(X)(«,) C .4(}'')(w).

)(«,);

'

O próximo leltla, entretanto, nos pede uma uma demonstração
Lemma

3.1. Para todo subconjunto Prato X C Z', Á(X)

é aquase-certamente)

Prova:
Dividimos a prova em três partes
Parte

(i)

Suponha inicialmente que X = {O} e co-«;adere o e"nto ,4« ' (.4(X) ( Aw),
n € N. Portanto ,4. é o evento de que exista algum Z/€ ZÚ \ A12 tal que Z/T O, ou
seja, exista um caminho decrescente(e portanto sem autuintersecções ) (zi)OSi$« ,
nz > n, começando em O e terminando fora da caixa A19. Logo .4. ocorre somente

se houver um caminho decrescente de comprimento n, (aç{)ogÉ« começando em
O. Observe agora que a probabilidade de que um caminho sem auto-intersecções
arbitrário (mas lixo) (={)OS{S« seja decrescenteé l/(n+ 1)1e que o número total de
caminhos começandoem O com comprimento n não é maior que (2p + l)d", para
concluir, por subaditividade, que

]p(A.) $ í?::!
(n +

(1)

i)'
l; l?rtnl11'T
1)1

Como a seqüênciade eventos(.4«)«>o é decrescentee P(,4«) --» 0 por (1), segue
que IP (n=;. A«) = 0. Agora observe que {#.4(X) = oo} = n=:. A« para concluir
que IP({#.4(X)

finita

Parte

< «,} = {#.4(X)

= .nl')

= 1, ou sda .4({0}) é qume-certamente

(ii)

Faça X = {z},

para algum z C Za

Neste caso observamos que {#.4(X)

< oo} = a , ({#.4({0}) < oo}) e invocamos

rU significa união disjunta
5

a estacionaridadeda medidaproduto À6.i) para concluir que IP({#.4(X)
ü'({#.4({0})

< .o}) = 1, pela parte(i)

finita para todo z c Zd

Observação

acima, ou seja .4({z})

< oo}) =

é quase certamente

poderíamos ter observado a igualdade

'«,ne '(,,-)'E' {«. "': i« ,i-. . -l} -,-,{('«.n («e)}
usado a estacioilaridadede ÀÍ:i) para ver que

"M«,D e '(,,-» - «('-,('«OD « «e)) - «('«0D

« «H)

e seguido os mesmos passos da parte (i) para provar que .4 ({z}) é quase certamente

hnita

Este tipo de argumentoserá recorrentenas provas a seguir.
Parte

(iii)

Seja X um subconjunto finito de Z', ou seja X = UIL.{zi

: zi € X} para algum

n € N. Assim, pela observaçãofeita após a definição 3.4, temosque .4(X) =

Ul:: .4({zi}) + {#.4(X)= 'n} = Ull::{#.4({rí}) = .«} + IP({#.4(X)= m})
$ )1:Z::.

I"({#.4({=i})

certamente finita.

= oo})

= 0 pela

parte

(ii)

acima.

Ou seja,

.4(X)

é quase

No que segue será convenienteestenderos processosde estai orzamertfaem cai
xas (definição 2.1) para processosde estacáonamenZoem subconjuntos finitos ar
bitrários de Zd. Esta generalizaçãoé imediata

Definição 3.5. Seja X um subconjurzto
#njZo de ZÚ. Para um esquemade estacionamento Sb'' dado, de$nimoso processode estacionamento na região-alvoX com
corzdição de .fronteira nula, (.X S(d) ) PPrzbc, como sendo o seguinte aZgohímo:

Para cada «, € (0, 1)'',
Passo l: /aça PX(u) = Oz'

Passo 2: escolha
z C X tal gue

«,(=) = influ(e) : € € Xe € não unha ainda sido escoladol;

Passo 3: se 0, (Px(«,))l Ay) € S('), entãoPx(u)(z) '-- l;

Step 4: se ainda Aouuersaios não escoZAÍdosern X, então rotor'7teao passo
2, caso contráho encen'eo aZgohtmo
D
Como antes, chamamos a saída Px(u) o /emite de sa oração do processo de

estacionamento sobre X e observamos que Px é um objeto aleatório definido no
espaço de probabilidade fundamental ((0, 1)Z', Bz'.)

em {0, 11z'

, Àz':i))

e assumindo valores

Agora estamos em condições de apresentar a definição do objeto aleatório limite

P, mencionado no início desta seção

6

Definição

3.6.

O aZgohtmo/abjeto

a/eafóho

Zlrnãte

P:(P, 0'','e:,,*8:.,) -({., :1'','H:.,) '
P(u)(=)

'E'

'.#«:''

Pa({,})(d(«/)(z),

'"

V= € Z'

0

Em palavras, a definição 3.6 acima quer dizer que, para cada w € (0,1)z' e
z C Za, determinamosa andadurado conjunto {=}, .4 ({a;}), por meioda definição
3.4, implementamos o processo de estacionamento sobre a região-alvo .4 ({z}) de
acordo com a definição 3.5 e então assinalamos o valor do limite de saturação obtido

Pa({,}) no sítio r a P(u)(z).

Naturalmente, um esquemade estacionamentoS(Ú)

está implícito na definição 3.6.

Nosso próximo passo será provar que .f)n --, P q.c. Para este fim, precisaremos

do seguinte lema:

Lemma 3.2. Vz € Zd, Vrz € N,

Pnl.4({z})

,nl.Á({=})

em {A« -) '{({z})}

Em palavras o lema 3.2 afirma que as armaduras .4 ({z}) são estáveis em relação
à sequência (Pn).>i; no sentido de que, uma vez que n seja grande o bastante para
termos

.4 ({z})

C A.,

os Zimáles de saturação

Pm , m ? n se tornam

idênticos

sobre

.4 ({#}).
Na prova do lema 3.2 empregaremosas noçõesde Jlorlteíz'aínteóor e /santeira
eztehor de um conjunto X C ZÓ. Portanto estabelecemosa seguintedefinição

Definição 3.7. Para cada p 2 1, a /ronceira intehor de X C Za é de$nda como
sendo o conjunto
ÕI'd(X)

'E' {z C Z'

a;cX elycZó\X suchíhatl=yls.$p}

Da mesma maneira, Q fr07LteiraelteHor de X C Zd é definida como sendo o con.junto
Ó!""0(X)

'E' {z € Z'

r g X e lly c X saca tAat lz

vl«. $ «}

0

Para não sobrecarregarmos a notação, omitiremos os índices subscritos, toda vez
que p estiver subentendido no contexto.

Observação:

uma coiseqüência imediata das definições 3.4 e 3.7 acima é que

z(«,) $ g(w), quando z € õ(Í") (.4(X)), y € õ(-') (.4(X)) e lír yl«. É p, para
todo subconjunto X C Za. Ou seja, uma ar'madura tem a propriedadenotável de

que na interfacecom o exterior os seus sítios são numericamentemenoresque os
correspondentes vizinhos exteriores

Prova do lema 3.2: Inicialmente observamos que, para z € Z'Í, (quase-lodo)
«i € (0, 1)z' induz uma relação natural de ordem "<" em .4 ({=}) (u) C Z', definida

por: para 3/,z € .Á({=}), 3/ < z, quando y(u) $ z(u). Desta forma, para (quasetodo) u, pode-se construir uma seqüência (yi)l$i$#,{({,}) em -4 ({z}), de tal forma
que 3/j < 3/k, quando j $ k; sendo esta seqüência (quase-certamente)

determinada.

7

univocamente

Agora,

para

uma

realização

«, e um

[ez71po T c {1, 2, . . . , #.4

({z})

(w)},

obser-

vamos os processosPn (definição 2.1) e P,4({,})(w) (definição 3.5) no instanter,

i.e. imediatamente antes de uma chegada (passo 2 dos algoritmos correspondentes)

no sítio 3/,.

Concluímos a prova por indução (sobre l-):

Base da Indução:
Para r = 1, Pnl.4({z}) = PJ({,})l-4({z})
definições

Hlipótese de Indução
Suponha que Pnl.4({z}) =

Passo da Indução:

Se y, # âG") (Á({=})),

= 0'4({'}), pelo passo l das respectivas

Pa({,})l.4({z}) no tempo T C {1,2,.. ., #.4({z})}

pela Aípótese de indução , Pn e PJ({,})

são idênticos no

instanter em B(3/,, p), e, portanto, 0,,(Pn)IAy) = 0,,(PH({,}))IAr).
Assim, pelo
passo 3 das definiçõescorrespondentes,vemos que Pnl.A({=}) = P,4({,})l.4({aç})
no instante

r + l

Se y, c õ(Í") (.4({z})),

novamente, pela hípátese de indução , Pn e Pa({,})

com

ode:« em B(y,-, p) n .'t({#}). Rias, co:noB(y,-, p) n (.4({z}))' C õl'"')(.4({z})),

nenhuma chegada (relativa a Pn) pode ter ocorrido nesta região até o instante r
(pela observação feita após a definição 3.7), e, portanto, Pn e P,.l({,}) devem ser
iguais a 0 aí. Desta forma, Pn e P,4({,}) coincidem novamenteem toda bola B(y,, i')
no instante 1-,e, assim como antes, devemos ter Pnl.4({z}) = Pa({,})l.4 ({z}) no
instante 1-+ 1.
H
O lema 3.2 é a chave para o principal resultado desta seção, qual seja o
Teorema

3.3 (Convergência quase-certa para o algoritmo limite P)

Pn''P

À8:n q'c

Observação : enfatizamos que a convergência quase-certa no teorema 3.3 é relativa

à tipologia produto em {0, 11z'

Prova:
Considerando a última observação,basta mostrar que, para quase-todou C (O,l)z
e todo m ? O, Pn(u)IAg) - P(o)IAy), para n suficientementegrande.
Agora, dado m ? O, escolha n suficientementegrande para termos .4(Ag)) c
Ay). Isto é possível para quase-todo u em virtude do lemma 3.1. falas a observação
após a definição 3.4 nos garante que, para todo z € Ag), .4 ({z}) C .4(Ag)). Desta

forma,

P(Z) a'/ 36P,.{({,})(=)i"'L32 Pn(z), Vz € A(d)
e a prova está concluída
Como os objetos aleatórios (Pn)«>o e P assumem valores no espaço de medida

p''"::

({0, il:',BH: }), , «-«gê«:,

.-*-«,';

imp':" " ""«:ê«:,

.:«

distribuição jll, prop.9 pag.3551. Assim, podemos concluir o seguinte resultado:
8

Corolário 3.4. Se (/z«)«>o e p são as respecÍáuasdislHbuiçõesde (Pn)«2o e P em
({.,

-l'',«H:.,),

.«''.

"«

:»

"

Antes de encerrarmos esta seção , gostaríamos de enfatizar que a construção
da medida limite realizada na definição3.6 a faz invariante por translações (i.e
estacionária) e ergódica.

Para formalizar este fato, observamos que os elementos aleatórios(Pn)«>o e P
estão bem definidos exceto num conjunto de medida nula, i.e. o conjunto dos co's
em (0, 1)z' que assinalam o mesmo valor numérico a pelo menos dois sítios distin-

tos de Za ou possibilitama ocorrênciade um caminhodecrescenteinfinito. Esta
dificuldadepode ser contornadaassumindo Pn = P = Oz', rz ? 0, por exemplo,
neste conjunto Fatal(ígáco.l.Jma vez que isto seja feito, podemosdefinira função

«,l (B'"l) m'"'"á"l .f .:« ((o, l)'', Be:,, À6.:,) p.' J'(") '
var que P(u)(z)

p(")(o) ' 'b"--

= / (o,(u)), para todo = in zÚ. Como a medida produto À6:.) é

ergódi" ' ':t"io«ária em ((0, 1)'', B8,i)) , afim també"' ' s"á p, a distribuição

d. P, 'm ({0, :l'',

aH,:,) E«. t:p' d' ":"-.«'.
é ««õ«:«
e referimos o leitor a IS, chape.61para maiores detalhes.

.m '«':,

«;ód:«

Desta forma constatamos uma segunda conseqüência do teorema 3.3:

Corolário 3.5.

O /imite termodinâmico p é esíacÍorzáho e eryádÍco eín ({0, 11z', !3(o:i})

A construção do limite termodinâmico p realizada nesta seção corresponde ao

conceitode sinzulaçãoper/eira no sentido de Fernandez,Ferrari e Garcia l81. De
acordo com esta técnica, a partir de um número finito, ainda que aleatório, de
variáveis aleatórias uniformes i.i.d.'s, constrói-se, i.e. simula-se, de acordo com uma

lei limite previamenteestabelecida, uma janela finita de um objeto aleatório infi-

nito. Além das vantagens óbvias em relação à simulação de À/oTIteOarlo usual, onde
simulam-se apenas aproximações finitas do limite termodinâmico, esta técnica cons-

trutiva é ainda bastante útil como instrumento de demonstraçõescomo as próximas
seçoes comprovarao

4. UMA LEI FORTE PARA AS DENSIOAOESDE OCUPAÇÃO
Em primeiro lugar, formalizaremoso conceito de densidadede ocupação aludido
na seção l

Definição 4.1. Para n € N, de$nimosa densidadede ocupação no limite de
saturação Pn comosendoa uaóáuelaleatóha
,.(«)

'v

:FE1l:iiÇ

.«

(o, o'',

'e:,,*e:,)

D

Como já mencionamos na seção ], a existência(ou não) do limite ]im.-. ]E(p«)
é uma questão relevante na literatura relativa à absorção seqüencíal aleatáda (ASA)
Até recentemente, uma resposta afirmativa era conhecida apenas em modelos unidimensionais l9, 12, 13, 14, 161ou quase-unidimensionais j1, 2, 71. Em 2002, 1vlathew
Penrose [lSI estabeleceu uma lei fraca dos grandes números (convergência em proba-

bilidade) para a seqüência (p.)«Zi para urna grande classede esquemasde exclusão
9

em ZÚ, (lue se sobrepõe, até certo ponto, à classe de esquemas de exclusão considerados nesta tese.8 Naturalmente, esse resultado garante a existência do limite
lim«-. IE(p«) mediante uma simples aplicação do teorema da convergência dominada. Em nosso caso, nos valeremos da construção executada na seção 3 para obter

uma prova simples de uma lei forte dos grandes números (LFGN) para a seqüência
l.P,: J n> l

O primeiro passo em direção à esta prova consiste em observar que podemos
invocar o teorema eryádico mul paraméíhco de Wiener j10, Apêndice 14.A) para
concluir que

E,.«r) p(")(=)

lim

mE*êy-Hw- «:'',

A9''l

n ---+oo

(2)

=

1E(/o0o) = E(P(0))'E'P

Àz'D-q.c.

para alguma constante p C 10,11. Esta afirmação sendo possível uma vez que / é
(B'r'l)

"--s"á«l

«t«i«á.i,

.

e i«tegrá«l

e-«

((0, i)'',B8.O,ÀKO)

e a -«diria

p"d't'

é

«gódi« «.((O, i)'' , 2381o).

Seria razoável supor que as discrepâncias entre P(co)IAy) e Pn(u)IAy) seriam
devidas a efeitos de fronteira. O próximo lema formaliza esta idéia:

'.m--

4.1. s. .'l. /o, .

P(limsup'4«)

(

{.4 (A.9'') Al=\.mJ«)},

«.«[.

= 0, ã.e. a seqüêncí« (Á«)«2i

quase cedamenfe.'

oco«'e «.

'"]'.

número JiníÍo de vezes

Prova:
Por meio da estimativa ( 1) obtida no lema 3.1 e considerandoa estacionaridadeda
medida produto conformeenfatizamos na observação após a parte(ii) na prova do
lema 3.1, concluímos, por subaditividade, que:
IP(.4.) $(2n + l)d .(21' + 1)úlWJ

lx/ãl!

1=: (Zn

Portanto, pela fórmmula de Stirlingio
1'('4«) $ '«
l\'l",

como ó. = o(l/n'),

oo

= vã
::

(2n+ l)' (2P+ l)alyaJ
lv'ãJ '/' ' lx/iiJ
' 'lVãJi/2
[*/aJtWJ
lwl ''lMJ
oe

:= b.

oo

}l:
'. < '" + n=1
>, '. < .« + )1:
p('1«)
<"
n=1
n::l
Assim, concluímosa prova aplicando o primeiro lema de Borel-Cantelli.
Agora estamos em condições de provar o principal resultado desta seção
8No artigo citado, Penrose trata os processos de estacionamento como sistemas de partíbuZas
interagentes finitos. Referimos o leitor à seção 6 para uma discussão mais detalhada em relação
a este ponto.
UI zl 'E'

o maior

IOn! = nne
lINotação

.inteiro menor

"«2Tn,
de Landau:

i.e. n"e

ou igual

a sr

"y/2rn/nl

.f« = o(gn)

significa

--+ 1, quando
que .f«/S.
10

n -+ oo
--. O, quando

n --, oo.

Teorema 4.2. C/maZeá/arie dos grandes ntímerospara as deresdadosdeocupação
P« ' P

Prova:

À(o:i)'q-c

Sabemospelo lema 4.1 que a últim:\ ocorrênciade (Á.)«2i é quase certamente
finita, ou seja, ã = supln C N : '4. ocorrem < oo q.c. Agora, dado c > 0, tome
á € N suhcientemente grande de forma que { € in + l«iiJp, (n + l) + [v'';í:i:TJi')

p''''lg«m->ãet,lq«(

y l<',p'"''d'm?n.

2m+l

Portanto play) - mija(a) pela prova do Leoreina3.3
Desta forma

>-.,Calo

P(z) >-,Calo /'-(z) l , {l(«+i)+l-/;i:nJpl.2+il'-(2n+i)'
(2Í+ l)a
l ':
(2"+i)'
2(n+l)+l «;i:il'
í2n+l)

Ou seja

Como

E...I', R(') \
E,.AÇ4 P(=)

limo

(2Í+l)

(2{+i)' 7'

- p q.c. por (2), segue que pi

0

q.c
E;.AÇd) Pi(=)
(2{+1)d

''p

P

q.c

Como já foi mencionado no início desta seção , basta agora uma simples aplicação
do teorema da convergência /zmãtadapara garantirmos a existência de lim.-- E(p«)
Portanto, estabelecemos o seguinte resultado:

Corolário 4.3. liln«-- IE(p«)

P

Na seção 6 discutiremos como estimar a constante p de maneira rigorosa
5

COR[POI{TANIENTO SUPER-EXPONENTIAL

Em primeiro lugar formalizanlos o conceito de super-eaponencáalídade:
Definição
mente,

5.1. 1)iremos que anta /u7zçâo/ : IN --, R decresce super-exponencial-

quand.

.f(n)

= o(e

'"),Va

> 0, {.e.

li-««-.

/(n).e'"

= 0,Va

> O

D

Nas literaturas física e química, os processos de absorção seqde7tcáa/
aleatáóa
(ASA) distinguem-se dos chamados síslemas de eqaiZzühoem vários aspectos l6, 181.
entre os quais dedicaremos especial atenção ao decaimento super- exponencial das
/uniões de con'ilação, um ponto no qual os modelos de adsorção sequencial aleatória

diferem drasticamente dos sistemas de equilíbrio, onde as funções de correlação
apresentam decaimento (apenas) exponencial. Embora descrito na literatura especializada l6, 181, uma prova rigorosa deste fenómenoé conhecida apenas em

contextosunidimensionais
13)
.

Nesta tese, o decaimento super- exponencial das funções de correlação será estabelecido a partir da construção do limite termodinâmico p realizada na seção 3. Isto
11

equivalea dizer que este fenómenoé uma característica universalde toda a classede
modelos (definidos a partir dos respectivos esquemas de exclusão) estudados aqui,

independentemente
da dimensão(d) e do raio de interação(p)

Uma outra característica comum a todos estes modelos é a taxa super-exponencial

de convergênciaao limite termodinânüco p. Este ponto será tratado na subseção
5.2

5.1. Decaimento Super-exponencial das Funções de Correlação. Recordamos que o coe$cíentede con'eZaçãoax:r entre duas variáveis aleatóriasX, y é
definido por ax:l' = Cov(X, y)/(axay),

onde Cov(X, y) representa a covariância

entre X e y e ax, ar os respectivosdesvios-padrão
Dado um esquemade exclusão,poderíamos perguntar como o status de um sítio
z c Zd influenciaria o status de outro sítio 3/C Za no limite termodinâmico p. Desta
forma, investigaremos o comportamento assintótico do coeficiente de correlação a,v
entre as variáveis aleatórias Pz 'br P(=) e Pv 'Er P(3/) conforme a distância laç 3/l-.

tender ao infinito. Graças à estacionaridade de p (corolário 3.5) a,, = ao(v ,), e

poderemos supor z = 0 sem perda de generalidade
O resultado principal desta subseção (o teorema 5.1) afirma que ao, decai superexponencialmente conforlbe z tender ao infinito. Nlais precisamente, isto quer dizer
que lim,--...ao,e'l'l

= 0,Va > 0. Para provar o teorema 5.1, será conveniente

aumentar (mais precisamente, elevar ao quadrado) o nosso espaço fundamental

de probabilidade((0, 1)'', az'.),ÀH.U) . Desta forma, nesta subseção,u nossas
construçõ«

serão realizad"

no esp'ç'

l l(o,l)'l''

,B

,,ÀCo,

1. N"t'

no"

rl

cenário, cada ã C l(0,1)2l'

poderá ser interpretado como o par ordenado ú =

(oi,u2),ondew{C(0,1)z',á= 1,2

Neste novo espaço fundamental de probabilidade, definimos os seguintesopera-

dores de projeção msumindo valores no antigo espaç' de medida ((0, 1)'' , Bz':)):

Definição 5.2.
Operadores Cardinais de Projeção

u: (ú) 'E'«,i; u,(ú) 'E' «,2.

Operadores Híbridos de Projeção
«/(n)(Ó)(z)

'Er

oi(ã')(z)l{,.É«}

+

oj(ã)(z)l{,.>nl;

Í,i

C

{1,

2},i

#

i,

p«. «d. n € N e co«id«-'lo " "p«"nt.ção c-ón{« z = (z:,z,,
,zd) de s tios em Za como d-uplas de ntímeros {nÍeáros.i2

Em palavras, a definição 5.2 afirma que u51;) agua como ui no hiperespaço {zl $

n} e como o{ em {zl > n.}.

Segue imediatamente da definição 5.2 acima que todos os operadores de projeção
compartilham a mesma distribuição de probabilidade Àe:)

em ((0, 1)z',Bz'

))

Outrossim, ui .L u2 e wÍll? .L oál?,Vn > 0. is Conseqüentemente podemos afirmar
121{z,gn} = 1, quando zl $ n e O, caso contrário.

13l' significaindependência

12

que os os objetos aleatórios P(ul ), P(u2), P(oÍl?),

P(uil))

compartilham a mesma

distribuição de probabilidade I' em ({0, 11z', ZJ(o:i}) e que P("1.2) e P("2.1 ) são
independentes, para todo n 2 0, ou seja

(3)

P(u-)

- P(u,)

- P(«,Íl?)

- p(«,á?)

- P,V«

? 0

(4) P(uÍl?)l P(u61?),
Vn? 0
Agora estamos em condições de provar o principal resultado desta subseção, qual
seja ''

Teorema 5.1 (Decaimento super-exponencial das funções de correlação).
aon

decai

0,Va > 0.

super-ezponencáalmenle

con/firme

z --} oo, {.e.

lim,..:.

ao:

. eal'

Prova
Seja z =(#i,z2,...,Jçd)
{lzil}.

Faça

Z/ ::

€ Za e suponha a princípio que zi = 1=1= suPl<i<a

[zi/2J

e tome

o maior

n

€ N

tal

n = [zi/2pJ

2. Desta forma:S rzp + 2z' $ y É ]Jç]

Agir,

que .4({O})(«,i)

obser«

C

B(0,nP)

+

que

2pn

+

4p

$

zi,

ou

seja

(np -F 2P).

.4({0})(ui)

=

.'t({O})(uÍy).

Isto é

verdade uma vez que ui e oíy são idênticos à esquerda de y (definição 5.2). Da
mes«la

forma,

.4({z})(ui)

C

evento E C 23(0.1)2' definido

B(z,np)

:>

.Á({=})(«,i)

=

.4({r})(«,$'?).

Logo,

no

por

E 'E'(.4({o})(ui) c B(o,nP))n(.A({=})(«,i) c B(z,nP))
devemos ter

P(ui)(0) ó'L''' Pa({o})(«0(ui)(0) pa«.n(«í::)("Íy)(o) ''L''' p("Íy)(o)
P(ui)(=) ''L''' PÁ({,})(«0(ui)(z)

PÁ«,D(«Í«? )("i'?)(")

''';; ' p("á'?)(z)

e, portanto
(5)

Como

P(«,:)(0)

. P(u:)(,)

(6)

(uly)(0)

- P(«,Ê'?)(-)

em E

P'(E') $ 2 ' É?!--;;r--

por ( 1); (5) e ( 6) implicamem
(7)

EJP(o:)(0)

. P(«,:)(r)l

IEJP(u-)(0) ' P(«,-)(,)
.

c

EJP(wÍ2)(0) . P(uS'?)(z)l
- P(«,Íy)(0)

' P(u$'?)(,)1

$

14Deagora em diante, por simplicidade de notação, escreveremos1=1no lugar de IrlsuP, para
vd

15Tenhaem menteque p correspondeao raio de intenção do esquemade estacionamento
implícito SL"'r
13

» ( qp(«0W

. '(«J(,)

- .:'(«ly)m

p("!'?)(,)

) $

p'(r') $ 2 ' {1?12-;;Í-Entretanto

Elp(«,Í2)(o) . p(wâ'l)(-)l

IEIP(oíy)(0)l ' EJP(«,S'?)(«)l
iKIP(«,-)(0)l - EJP(«,: )(z)l

(8)

onde usamos (4) na primeira igualdade e (3) na segunda igualdade. Assim, substi
ruindo (8) em (7), obtemos

(9) IEJP("i)(0) ' P(''1)(';)l - EJP("i)(0)l ' JEEP("i)(=)ll $ 2 ' ÉI
Como P o wi , definido no novo espaço fundamental de probabilidade ( 1(0, 1)2]z'

'e.,,, *6.:,,), . p, '.'-:..

- --;'

"-,..

*e.,),

:;'.:b":';'

" .«({',

«-«-«"-";-"

'««,

'-.,«-'.

(0,0'', "8.-,,

:1'','61.:,),

:... P.«0

-

P N p (veja a observação feita após a definição 5.2), a desigualdade(9) implica em
(10)

E(Po ' Pa) - E(Ro) ' E(P=)1 $ 2 ' Í?l--=Í--

Substituindo n em função de lrl como no primeiro parágrafo desta demonstração
e observando a definição de covariância entre duas variáveis aleatórias, concluímos
finalmente que

(11)

lc«(nn, p=)1:; 2 (2'tild:p] - n!

Neste ponto observamos que nada mudaria nas passagens precedentes, se, no começo

desta demonstração, tivéssemosz{ = ülzl, l $ { $ d. Fosse este o caso, uma
simples redefiniçãodos operadores híbridos de projeção o}.à e ubl{ ao longo dos
eixos coordenados correspondentes bastaria para restabelecer a desigualdade (11)

novamente. Portanto a desigualdade (11) permaneceválida para todo all z C Za
Feita esta observação, como
.:

'B' Var(Eo

)

Var(P=)

'E' a:,

Vz C Z'

graças à estacionaridade de p (corolário 3.5) , simplesmente fazemos uso da definição
de coeficiente de correlação em (11) para estabelecer a desigualdade
(12)

(2z/+ l)a'(ll'l/2"J

(llzl/2pJ - 2)!

e assim concluir a demonstração
14

2)

o(e

'l'l),

Va > 0

5.2. Velocidade de Convergência ao Limite Termodinâmico. ComoPn essencialmenteassume valores no conjunto finito {0, 11'\=", é razoável quantificar a
velocidade com que a seqüência (p«)«?o converge à medida limite p estimando
quão rapidamente a seqüência numérica ip(L)
p«(L)l converge para zero, quando
1, for uln conjunto local, isto é um conjunto determinado por um número finito de

sítios em Z'

O conceito de localidade pode ser formalizado como segue
Definição

5.3. t/m conlun&oL € 13{0:11zaé dáÍo local rou c{/íhdHco,), quando,

para algumm C N, erisí r um subconlunioE C {0, LIAS' [al que
{0,11z'

3uC

1, +

{0,

11Ag)

3 ujAg)

€ E

Representaremos por É a classe dos conyunÍos locais ern ZiÍ0:11z'

D

O próximo teorema estabelece que a convergência numérica mencionada acima
ocorre super- exponencialmente rápido

Teorema 5.2. Se L c Z, entãoip(L)

p«(z) l

o(e '"),

Va > 0

Prova:
Sejam L e m como na definição 5.3. Para n > m,

« ('@gb Z "«) ' Pm* O' .

(2P+ iy r'?'l

F:::y'l!

por (1) e subaditividade.iÕ

Entr't-to pjAy) = PnjAy)em(.4(AlnÜ)
C A«) co«forme
--stramos- p'"' d'
teorema 3.3. Além disso,

«m - "«'

'

'D - "«':'i"y' .

ÉD - »(:.,.««,..,)

e

Portanto

««m - "«'' ' 'D Ip(t)

E (:.,.«y'.''

:',.

E( :.,.«g'.'}

:{,.

"«'.i"y' .

ED - »(:.,..««,..,)

p«(L)l
<

<

«(ÁHgbz ««)

$ Pm+D' e=fiçiÍÜ--o(e

16FTI der o menor inteiro maior ou igual a =
15

"),

Va > 0

6. ESTTNIATIVASNUbIÉRICAS RIGOROSAS E OBSERVAÇÕESFINAIS
Sabemos da seção4 que

límpi=p=E(Eo)=1'({no=1})=1 P({Pn=0})

Outrossim, a construção realizada na seção 3 mostrou-nos que Po é determinado
pela ordem relativa de um número (aleatório) super- exponencialmentepequenoi7
das variáveis aleatórias uniformes i.i.d.s u,,z € ZÓ. Portanto, considerando as
deânições 3.5 e 3.6, é possível identificar por inspeção subconjuntos disjuntor de
{Po

P

= 1}. e {Eo

= 0} e, assim,

estabelecer

estimativas

inferiores

e superiores

para

Elucidamos estas idéiaspor meio de um exemplo concreto
Faça

d = 1, I' = 1 e S(a)

-

S(')

=

{(0,0,0,

)} em acordo

com

as definições

da

seção 2. Este cenário corresponde à versão unidimensional do esquema de exclusão

de primeiros vizinhos que discutimos na seção 1. Defina r como sendo o menor
inteiro não negativoonde um mínimo local com respeito à seqüência (coi)i=oocorra
isto é I'(w) 'Er inflá C Z+ : ui < oi+i}.
Z

:ui

Analogamente,

defina l(cd) 'Br -- suPl{ C

1> u }

Considere agora a partição {Eij; í,j C Z+} de 23z.i) definida por i8
E:j 'E' {«, c (0, 1)Z : Z(«,) = { e r(u) = .j}
e faça pij = IP(Eij)

E fácil ver que

{u C (0,1)z: P(«,)(0)= 1}

{Ro

Portanto

P

í,j-o

Como P(Ei.j)

I'(E«.,j)

i,j-o

2

t ' .7

(i+.j+3).({+i)!(j+t)!
+

P,:,"

'(i+j+3).({+j+2).({+j+i).{!

l

({+.Í+3)-({+.j+2)

j!

J

Z

v{,.j € z+

\.(i+i)!-j! '(j+i)!.{!,/

por análise combinatória elementar, é possível gerar estimativas inferiores para p
somando as primeiras probabilidades com ambos os índices pares e gerar estimativas

superiores somando as primeiras probabilidades com ao menos um índice ímpar.
Desta forma, obtemos
2

0,4304 =

<

:

t,.7 0

P2f,2j $P

l'$'É
P2i,2j+i + }, P2i+i:2j +o<n<1
o$j$i
\

17no sentido da desigualdade

ia2+ def Z+ U {+m}

o$j$2

(1)
16

\

2j+i

1=

0,4339

E interessante observar que estas estimativas estão de acordo com o comportamento
assintótico do primeiro momento do número total de partículas adsorvidas calculado
por J. 1<. h'lackenziej131utilizando meios analíticos corno transformadas de Laplace,
equações diferenciais,etc...

'u

Certamente as facilidades que encontramos neste exemplo não se repetirão em

cenários multidimensionais. h/lesmaassim, ainda será possível obterem-se estimati-

vas não triviais para p no caso de modelosnão muito complicadoscomo o esquema
de exclusão de primeiros vizinhos bidimensional e, de acordo com o nosso conhecimento, mesmo neste caso, não se conhecem estimativas rigorosas para p.

Processos de Estacionamento como Sistemas de Partículas20
Os procd;sos de estacionamentoPn,n ? 0 '' descritos na definição 2.1 poderiamser
pensados como versões em tempo discreto (i.e. esqueletos) de sistemas de partículas

interagentesfinitos (77("))tZOdefinidos a partir da condição inicial 770= Oz' e por
taxas c(z, 77)dadas por
c(z,77) = ll=€1\H)} ' llo:(u)IAy)cs«)}

Vr C Za,?7 etO,llzú

Não é difícil ver que esseé realmenteo caso, desde que SSa) seja um conjunto
decrescente22.(Esta correspondêncianão é excita, se não for este o caso, uma
vez que esquemas de estacionamentonão-decrescentesdão origem à processos de
estacionamento não-markovianos.)

Neste cenário, é natural definir o sistema de partículas interagentes(infinito)

(77t)tZO pelas taxas

c(z,l7) :: lÍo:(n)IAy)cslü}

VJÇ C Z',l7

e a mesma condição inicial 7Jo = Oz' e construir,

€ {0,11z'

ou seja acoplar, a seqüência

(77Í")).Z.,n ? 0 juntamentecom (?7t)t20fazendo uso das mesmas marcas de Poíssorz
para concluir que
lim 77Í")
der 77(n)
-!!1 77.,
der t lim 77t quase certamente.
'w
'VY
'

t-..}

Uma vez que a seqiiência (v7=})«ZOé probabilisticamente indistingüível da sequência

de limites de saturação (P.)«ZO d:« seções anteriores (i.e. (O9)).?. - (Pn)«2o),
podemosinterpretar 77..como P, "a limite de saturação limite" da seção3 (definição
3.6)

Certamente este raciocínio é esclarecedore, em verdade, ele prova de maneira

direta a existência do limite termodinâmicop (ao menos no caso markoviano)
19Mostra-se nesta referência que K(leal) N O,4324 . 2n no caso do esquema de exclusão de
primeiros vizinhos unidimensional; aqui IPnl é abreviação para Ea:ÉJ\y) Pn(r) como na senãol

Na verdade, Nlackenziepensouem termosde intervalos unitáriosao invés de partícula e sítios

e fez seus cálculos para o valor esperado do espaço não ocupado no limite de saturação ao invés
do valor esperado do número de sítios ocupados. Aqui adoptamos a terminologia de Nlackenzieà
nossa linguagem
20Referimoso leitor à resenha de R. Durrett l41para uma introdução sucinta a nte tópico
21Como já alertamos anteriormente, estamos abusando da terminologia e confundindoo limite
de saturação .f)n com o processode estacionamentoque Ihe dá origem
22i.e. para €1.€2 C SI, ), seca <C2, então€2 C S(d) + €1 € S(Ú); onde '<' representa a relação
de ordem parcial costumeira às configuraçõesde spÍn.
17

Não obstante, devemosobservar que as demonstrações realizadas nas seções4 e 5
baseiam-se fortemente nas especificidades da construção realizada na seção 3. Dito

de outra forma, a simples prova da existência do limite termodinâmico p não é
suficiente para se obterem os demais resultados desta tese

Processos de Estacionamento com Outras Condições de ]i'ronteira
Não é difícil ver que, quaisquerque fossemas condiçõesde fronteirautilizadas

na definição 2.1, sempre obteríamos o mesmo limite termodinâmico P «' p da
definição 3.6. Mais precisamente, se a seqüência (Pn)«>] for definida no mesmo
espaço de probabilidade fundamental da seqüência original (Pn)«2i; exatamente
como na definição 2.1, com a única exceção de modificarmos o passo (i) para

Penso(Í)

FLJAg) - 0A:''

Ê.i ("'

\ "!'')

- «i («' \ «9'')

para uma configuraçãoarbitrária 77C {0, 1}z' , então teríamos

/)n quase certamente
Para ver isto, basta que modifiquemos ligeiramente o lema 3.2 como segue:
Para cada «' € {0, 11z' e z C Z', se A« D .4 ({z}) («,), então Pn+« e Pa({,})

coàn

cidá,ãasobre.4 ({z}); - sd' Pn+,l .4 ({z}) = Pa({,})l .4({z});
e tomar n suficientementegrande no teorema 3.3 de modo a termos .4(Ag)) C A(Ó),

18

APÊNDICE A PERSPECTIVAS DE PESQUISA E RESULTADOSRECENTES

Projeto de Pesquisa
Mlodelosde Adsorção Sequencial Aleatória Cooperativa
Resul-no. Diversos fenómenos em física e química como reações químicas em polímeros,
adsorções químicas em superfícies ou em sistdnlas coloidais e transformações do estado

sólido, onde o estudo quantitativo da densidade terminal de partículas absorvidas e de
correlações espaciais representa um estágio importante na compreensão dos mesmos, são
adequadamente descritos por modelos de absorção seqüe7tcialaleatória. Embora bastante
estudados nos últimos vinte anos por procedimentos experimentais, simulações compra

racionais e métodos teóricos (não rigorosos), resultados matemáticos rigorosos têm se
restringido a modelos não-cooperativos unidimensionais.ZJ
Neste projeto, propomos estender nossos resultados referentes ao naodelonão-cooperativo

multidimensional- leis fortes para densidades finais de ocupação , decaimento super-

exponencial de correlações espaciais, estimativas de grandes desvios, entre outros - para

os modelos cooperativos,os quais representam um retrato mais realista dos fenómenos
estudados

Para cada ri c IN U {oo}, considere os sistemas de partículas interagentes (SPls)
Í77(")'lt em Z't definidos pelas seguintes taxas 24
?(z)

= 1 ou z d Ay) 'Br l--rz,. . .,0,.

. .,+rzl'

ou

o estado do sítio z estiver bloqueado na configuração T7

7)(z)= O,z c Ag) e

c(z, q)

o estado do sítio z estiver livre na configuração 77.

Í : ?)(3ç)
- O,r € Ay) e

i, p 2 1, se -l
L

e condição

: o estado do sítio z estiver seini-bloqueado na configuração

77.

inicial 770= Oz'

O significado de livre, semi-bloqueado e bloqueado acima pode ser formalizado

como segue: classificamosas configuraçõeslocais numa vizinhança de raio p em ZÚ
em três categorias/subconjuntos:
Bi:: um subconjunto não vazio e crescente de {0, LIAS''

l,i,:: um subconjunto não vazio e decrescentede {0, 11Alo
SÓl:: um subconjunto (possivelmentevazio) de {0, LIAS''
de tal forma que {0, 11AI'' = 131+ l,í. + SbZ, onde '+' significa união disjunta.
23Exceções são descritas no texto principal.
24Veja ]4], por exemplo
19

Dizemos que o estado do sítio z na configuração v?está bloqueado, quando a

vizinhança de raio i/ de i estiver en] BI. Em símbolos: 0:(r7)IAF) c SÓ!,onde
0,(77)(y) 'g' 77(r+ 3/)é o operador de translação eill Z'. Analogamente,definem-se
os estados semi-bloqueado e livre.

Num exemplosimples,para algumraio u > O, /31poderia representaras confi-

gurações locais com dois ou mais primeiros vizinhos ocupados, Li. as configurações

locais com todos os primeiros vizinhos desocupados, enquanto SÓZas configurações
locais com exatantenteum vizinho ocupado.
Não. é difícil ver que 77l")cresce, quando t / oo, para alguma configuração77(n)
em {0, LIAM) , que chamaremos de Zãmálede saturação da região alvo Ay)

No caso n < oo, Í77."))
de processos

denominada

t

0

representaum modeloprobabilísticopara uma classe

"Hdsorção

SeqüerzcÍa!

,41eatóha

(;ooperatiua"

nas litera-

turas física e química. Estes processosmodelam, entre outros fenómenos,reações
químicas em polímeros, adsorções em superfícies, adsorções em sistemas coloidais
e transformações do estado sólido, onde o estudo do comportamento assintótico
(n --, (n) de correlaçõesespaciais e densidades de ocupação no limite de saturação
representa um estágio importante para a compreensão destes fenómenosl6, 181.

Apesar de intensamenteestudados- sobretudo a partir dos anos 1980 por

procedimentos experimentais, simulações computacionais e metódos teóricos não
rigorosos, resultados matemáticos rigorosos estiveram restritos ao modelo não -

cooperativo(Sbl = 0 ou p = 1 na descriçãoacima) unidimensionall9, 13, 12, 16,

14. 3, 7. 1. 21

Em 2002, h,lathew Penrose estabeleceu teoremas centrais do limite e leis fracas

dos grandes números para as densidadesde ocupação da região-alvono limite de
saturação j151. Mais precisamente, Penrose provou (lue existem constantes positivas

p e a tais que

E,CAk., q9)(z)

E,.«p, («9'(.) - ,)

-+

./V'(0,a)

Recentemente,apresentamosuma construção explícita para a lei de 77Á:"),o limite de saturação do processo de adsorção seqüencíal aleatória sobre toda a rede

ZÓ, no caso não-cooperativoj171. h4aisprecisamente,descrevemosuma função

é: (O,l)z' ---. {0;11z' talquealeide@em {0,11z' éalei de77É?),quando
C&J

p"-+

@lCOj

a lei em (0, 1)z' é o produto de uniformesem (O,1). Esta construçãocorresponde

à simulaçãopellfeáía
da lei de 771:')Í8j
Através desta construçãopudemosestabeleceros seguintesresultadospara os
modelos de adsorção seqüencial aleatória não-cooperativa:
20

(i): Lei forte dos grandes números para as densidades de ocupação

E'F:tFW --'-.« ({«E''m - :}) 'v ,

,-«

«,'.«.«''

(ii): Decaimento super exponencial das funções de correlação no limite termodinâmico:

c« («9''m,-E"'('))

- . (.-' -'-) , v« » ., ----'

' - .«.

(iii): Velocidade super-exponencial de convergência para o limite termodinâmico
para qualquer evento l,, local em {0, 11z'

Í({Oe» cL}) -P({O9) eL})(e-'"),

Vago, q-«d.nn.«

(iv) : Um procedimento para obter estimativas supeiores e inferiores rigorosas

para a densidadede ocupação limite p

Este projeto de pesquisa consiste em estender os resultados descritos acima para os
modelos de adsorção seqüencial aleatória cooperativa, incluindo ainda um quinto
resultado2S:

(v): Estimativasde grandesdesvios: Ve > O:

P

, p,«

« -. "" ' ,-g«m . ;. 0.

Naturalmente,(v) é um resultado mais forte que(i), i.e.(u)::>(i)
Resultados preliminares sugerem a existência de três fases nos modelos cooperativos: uma fase super-exponencial, para l $ p $ e; uma fase exponencial, para p > e,
mas suficientemente pequeno e uma fase sub-exponencial, para p suficientemente

grande.2ÕNeste caso, a construção mencionada acima - i.e. a simulaçãoperfeita da
lei de 771=)- e seus conseqüentesresultados ficam restritos às duas primeiras fases
Acreditamos que o projeto descrito acima resultará nos seguintesartigos:
(i):

"Largo Deviation

Estimates

for Sequencial Adsorption

h'lodels'

(ii): "Perfect Simulation of the Thermodynamic Jamming Limit for Cooperative Adsorption Modems

25trabalho em conjunto com Fábio Prates N,machado
e Geraldine Góes Bosco.
26As fasesaqui descritas são relativa.sà nossa construção podendo, a princípio, não haver uma
correspondênciaexala (i.e. share) entre a construção e o modelo. Não obstante, podemos afirmar

que haveráuma fasesuper-exponencialtoda vez que l $ p $ e.
21
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