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Resumo

As equações não lineares de Fokker-Planck - EFPNL são equações diferenciais capazes

de descrever macroscopicamente sistemas físicos e químicos que apresentam algum tipo

de difusão anômala. Como exemplos de aplicações de importância científica e tecnológica,

podemos citar o processo de transporte em meios porosos, a dinâmica de crescimento de

superfícies, difusão de polímeros do tipo micelas quebráveis e dinâmica de vórtices em

supercondutores do tipo II. Para este último, sabe-se que o movimento de vórtices causa

dissipação de energia, e a interação entre eles pode ser representada por uma função do

tipo Bessel modificada. Portanto, no sentido de modelar vórtices em supercondutores,

estudamos o movimento de partículas interagentes em regime de superamortecimento e

em contato com um reservatório térmico a temperatura T , utilizando esse mesmo tipo

de interação para vórtices. Mostramos então, por meio do formalismo das equações não

lineares de Fokker-Planck, que há uma associação do sistema em estudo, no limite de

temperatura T = 0, com a estatística generalizada de Tsallis. Para comprovar essa relação

direta utilizamos o conhecido teorema H e suas generalizações, o qual permite uma relação

entre o funcional entrópico generalizado com uma família de EFPNL. Mostramos ainda

que para temperaturas relativamente altas, o sistema deve ser melhor representado pela

estatística padrão de Boltzmann-Gibbs, pois a função distribuição de partículas, no estado

estacionário, tem a forma de uma gaussiana. Além dos resultados analíticos para a função

distribuição, resultados numéricos foram obtidos para o movimento superamortecido de

partículas interagentes por meio de Dinâmica Molecular com a inclusão de um ruído

branco (aditivo), confirmando assim os resultados teóricos.

Palavras-chave: Difusão, Fokker-Planck, Tsallis, Vórtices, Supercondutores, Dinâ-

mica Molecular.



Abstract

The Fokker-Planck equations of nonlinear - EFPNL are differential equations able to

describe macroscopic physical and chemical systems that have some type of anomalous

diffusion. Examples of applications of scientific and technological importance, we may

cite the case of transport in porous media, the growth dynamics of surfaces, diffusion of

polymerlike breakable micelles and the dynamics of interacting vortices in type II super-

conductors. For the latter, it is known that the vortex motion causes power dissipation,

and the interaction between them can be represented by a modified Bessel function type.

Therefore, in order to model vortices in superconductors, we study the overdamped mo-

tion of interacting particles in contact with a thermal reservoir at temperature T , using

the same type of interaction for vortices. We show, by means of the nonlinear Fokker-

Planck equations formalism, that there is an association of the system under study, in

the temperature limit T = 0, with the generalized Tsallis statistics. To prove this direct

relation, we use the well-known H theorem and its generalizations, which allows an unam-

biguous relationship between the generalized entropy function with EFPNL. We show

that even for relatively high temperatures, the system should be better represented by

the Boltzmann-Gibbs standard statistical, since the distribution function of particles in

the steady state, has the form of a Gaussian. In addition to the analytical results for the

distribution function, numerical results for overdamped motion of interacting particles

were obtained by molecular dynamics with the addition of white noise (additive) thus

confirming the theoretical results.

Keywords: Diffusion, Fokker-Planck, Tsallis, Vortices, Superconductors, Molecular

Dynamics.
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1 Introdução

Neste trabalho apresentaremos como uma equação não linear de Fokker-Planck pode

descrever o movimento de partículas interagentes em regime de superamortecimento, em

contato com um reservatório térmico para diversos valores de temperatura, T . Além disso,

mostraremos como este sistema pode ser relacionado tanto com a estatística padrão de

Boltzmann-Gibbs, resultado já conhecido na literatura [1], quanto com a termoestatística

não-extensiva proposta por Constantino Tsallis desde 1988 [2, 3, 4]. Mostraremos também

os resultados numéricos obtidos por meio de uma dinâmica molecular que confirmam os

resultados analíticos [4].

As equações lineares não lineares de Fokker-Planck destinam-se a descrever sistemas

estocásticos (que possuem algum tipo de aleatoriedade) através da evolução da densidade

de probabilidade [5, 6]. Elas são, portanto, uma poderosa ferramenta no estudo da

difusão normal e anômala de sistemas físicos [7, 8, 9, 10].

Pode-se dizer que o estudo de processos difusivos se iniciou com a observação de pe-

quenas partículas em movimento, imersas em uma solução. O procedimento foi realizado

pelo botânico inglês Robert Brown em 1827 [11, 12]. Foi observado por ele uma espécie

de movimento irregular, com direções e deslocamentos aleatórios, denominado posterior-

mente de movimento browniano - MB, em homenagem ao seu trabalho pioneiro (a

Figura 1.1 mostra o movimento de três partículas em movimento aleatório). Desde a pu-

blicação do trabalho de Brown, estudos foram feitos no sentido de descrever o movimento

e verificar a alteração do seu comportamento quando alterava-se a viscosidade da solução

ou o diâmetro das partículas brownianas [12, 13]. Apesar das exaustivas tentativas

em descrever esse movimento, foi somente em 1905 que Albert Einstein esclareceu, em

sua tese de doutorado, as causas do movimento [14, 12]. Após o tratamento de Einstein

para o MB, caracterizando este como um processo difusivo, outras contribuições foram

dadas, dentre elas as mais importantes para o propósito deste trabalho são, a abordagem

estocástica ou de força flutuante proposto por Paul Langevin [15] e um procedimento

através de uma equação diferencial denominada Equação de Fokker-Planck - EFP, que

possui duas formas, a linear e a não linear como veremos [5, 6].
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Figura 1.1: Movimento aleatório de três partículas em um plano. As partículas foram
submetidas a uma força flutuante com média nula e variância constante. A figura foi
gerada com o uso de um software semelhante ao do Apêndice B, só que em duas dimensões,
que simula o movimento de partículas sujeitas à ação de uma força flutuante, útil para
descrever o movimento browniano.

Einstein procurou descrever a difusão por meio do estudo de partículas em movi-

mento aleatório, conseguindo uma expressão direta para o coeficiente de difusão, D [14].

Já Langevin partiu de uma equação diferencial estocástica para o movimento de uma

partícula browniana, considerando uma força viscosa sofrida pela mesma e uma força

complementar, de módulo e sentido aleatórios, destinada a manter a agitação térmica da

partícula [15]. No formalismo de Fokker-Planck temos uma abordagem que consiste em

descrever o sistema a partir de uma equação diferencial para a função densidade de

probabilidade, ou em outras palavras, a distribuição de probabilidade de encontrar a

partícula em um instante de tempo t, no intervalo infinitesimal de posição, ~r. A EFP

descreve o movimento aleatório de partículas sujeitas a campos externos. Pode-se dizer

que ela é uma generalização da Equação da Difusão. É importante destacar ainda que a

EFP geralmente é empregada para a função distribuição de probabilidade das velocidades.

Entretanto, para a distribuição de probabilidade das posições, a equação tem a mesma

forma, mas foi originalmente proposta por Smoluchowski. Na literatura podemos encon-

trar vários trabalhos onde, oras a equação é chamada de Equação de Fokker-Planck e oras

é denominada de Equação de Smoluchowski. Neste trabalho faremos referência à Equação

de Fokker-Planck, mesmo que a distribuição de probabilidades seja para a posição.
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Segundo o trabalho de Einstein o coeficiente de difusão é diretamente proporcional

à temperatura, e o deslocamento quadrático médio, < r2 >, do caminhante aleató-

rio é diretamente proporcional ao tempo (isto para tempos suficientemente longos), que

são as características principais da difusão linear. No entanto, há na natureza uma sé-

rie de fenômenos que apresentam difusão anômala [16, 17, 8, 18], onde o deslocamento

quadrático médio é diretamente proporcional a t2/z , onde z é o expoente dinâmico de

um processo de transporte [19]. Para z = 2, z > 2 e z < 2 temos, respectivamente,

difusão normal, processo de transporte subdifusivo e superdifusivo. Até no movimento

browniano original, experimentos mostram que em tempos curtos o expoente dinâmico

é a unidade, significando um processo superdifusivo, já que o deslocamento quadrático

dependerá do quadrado do tempo para tempos suficientemente pequenos. Foram Orns-

tein [20] e Fürth [21] que generalizaram, um independentemente do outro, a expressão de

Einstein para a dependência temporal do deslocamento quadrático médio [12].

Em difusão anômala, quando o deslocamento quadrático médio não depende linear-

mente do tempo, a EFP geralmente assume a sua forma não linear com base em argu-

mentos fenomenológicos, embora ela possa ser demonstrada a partir de aproximações da

equação mestra [22], a qual é representada por uma equação diferencial para a probabi-

lidade de encontrar um sistema em um certo estado no instante t, considerando somente

a probabilidade de transição do estado anterior para o estado corrente [22]. É importante

salientar que a equação mestra é utilizada para descrever Processos Markovianos, onde

sua característica fundamental consiste no fato da probabilidade do sistema ocupar um

estado em um instante posterior depender somente do estado imediatamente anterior.

Podemos dizer que tais processos não dependem do passado ou que possuem memória

temporal limitada [23].

Uma solução da Equação de Fokker-Planck não-Linear - EFPNL, introduzida na

Ref. [24], não por acaso, é a função distribuição de probabilidades que maximiza o fun-

cional de entropia proposto por Constantino Tsallis [25, 26], o que sugere uma relação

entre a mecânica estatística não-extensiva com a mesma EFPNL. Ao longo deste trabalho

devemos nos restringir à EFPNL introduzida por Plastino e Plastino (Ref. [24]). Para

confirmar isso, pode-se utilizar um conhecido e importante teorema, o Teorema H de

Boltzmann, o qual consiste na definição de uma quantidade H que sempre diminui e que

está relacionada com a entropia de um sistema de partículas. Esta quantidade, deno-

tada por H , inicialmente apresentada por Boltzmann, foi definida em termos da função

distribuição de velocidade de Maxwell no equilíbrio, e com esta é possível mostrar que

H = −S/kB, onde S é a entropia por unidade de volume do gás ideal monoatômico e kB a
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constante de Boltzmann [1, 27]. O significado principal deste resultado, para o propósito

desse trabalho, é que a função distribuição tem relação com uma única expressão para

a entropia. O teorema, entretanto, se aplica também no contexto de difusão não linear.

Generalizações do teorema H resultam numa relação entre a EFPNL e o funcional de

entropia de Tsallis [5, 2, 3, 24, 28, 29].

A EFPNL, portanto, se propõe à descrição macroscópica de sistemas físicos e quími-

cos que apresentam algum comportamento anômalo no processo difusivo. Os exemplos de

importância científica e tecnológica que podemos citar são o processo de transporte em

meios porosos [16], dinâmica de crescimento de superfícies [17], difusão de polímeros do

tipo micelas quebráveis [8], e a dinâmica de vórtices interagentes em materiais supercon-

dutores desordenados [18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. Em nosso trabalho, apresentaremos os

resultados teóricos confirmados por simulações de dinâmica molecular para um sistema de

partículas, que podem representar vórtices em supercondutores do tipo II que interagem

entre si por meio de um potencial que pode ser aproximado por uma função de Bessel mo-

dificada [30, 31, 4]. No Apêndice A mostramos alguns aspectos sobre supercondutividade

e as teorias destinadas a descrever e explicar o fenômeno. Na descrição de tais sistemas

utilizamos o formalismo da EFPNL, diretamente associada à entropia generalizada da

termoestatística não extensiva de Tsallis, que pode ser demonstrado a partir do teorema

H generalizado [28, 3]. Mostraremos também o regime de valores de temperatura para

esse sistema no qual a estatística de Boltzmann-Gibbs não é tão precisa, dando espaço à

generalização de Tsallis.

Nesse contexto, organizamos este trabalho na seguinte sequência. No próximo capí-

tulo iniciaremos com um apanhado histórico e alguns tópicos da Mecânica Estatística, o

que inclui os fundamentos da estatística generalizada de Tsallis. Nesse mesmo capítulo

devemos formalizar a EFP em suas duas versões, a linear e a não linear. Ao fim do mesmo,

devemos somente expor o teorema H de Boltzmann, que torna possível a correspondência

entre a função distribuição, solução da EFP, e a entropia padrão, o qual é um resultado

bastante conhecido na literatura. A generalização do teorema será apresentado com deta-

lhes na sequência, permitindo a relação unívoca entre a entropia de Tsallis e a distribuição

generalizada, que é a solução da EFPNL nas condições adotadas neste trabalho. No ter-

ceiro capítulo nos aprofundaremos no modelo para a simulação numérica de sistemas de

partículas interagentes, representando vórtices em supercondutores do tipo II, no sentido

de confirmar os resultados teóricos visto no capítulo anterior. Também no terceiro ca-

pítulo encontraremos tanto uma descrição do modelo microscópico (ou mesoscópico) que

se baseia na equação estocástica de Langevin quanto uma descrição macroscópica. Elas
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incluem a implementação de um ruído branco, que será responsável pela agitação tér-

mica dos vórtices. Na descrição macroscópica utilizamos uma aproximação denominada

grão-grosso (do inglês coarse-graining), que, em poucas palavras, consiste em passar de

um tratamento microscópico para um tratamento macroscópico, observando o sistema

em escalas muito maiores que os intervalos discretos. Aproveitamos ainda para estudar

o processo de difusão de vórtices ou partículas interagentes em movimento superamorte-

cido através do expoente dinâmico. Nós observamos o seu comportamento em relação à

temperatura para tempos curtos e tempos longos.
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2 Tópicos de Mecânica Estatística

A Mecânica Estatística, sub-área Física Estatística, estuda sistemas físicos constituí-

dos de muitas partes. Ela utiliza recursos matemáticos, mais especificamente a Teoria

de Probabilidades, para extrair propriedades intrínsecas a tais sistemas. Estes podem

ser gases, líquidos, sólidos, dentre muitos outros. Particularmente, esse ramo da Física

relaciona as propriedades microscópicas (de átomos ou moléculas, por exemplo), ou me-

soscópicas1, com as propriedades termodinâmicas como a pressão, trabalho, calor, energia

livre e entropia, de materiais ou substâncias que encontramos na natureza. Contudo, é

importante lembrar que, embora tanto a mecânica estatística quanto a termodinâmica

obedeçam à segunda lei da termodinâmica por meio da medida da entropia, esta só pode

ser conhecida empiricamente. Na verdade, entropia é um conceito fenomenológico que é

dado exatamente pela segunda lei da termodinâmica, a qual afirma que a entropia de um

sistema isolado sempre aumenta ou permanece constante. É comum afirmar que a entropia

é uma medida da desordem de uma sistema. Em mecânica estatística, a grandeza entropia

é função da distribuição de probabilidades do sistema em seus microestados [1, 27].

Pode-se dizer que os precursores da Mecânica Estatística foram os cientistas Clau-

sius, Maxwell e Boltzmann, os quais desenvolveram estudos sobre a Teoria Cinética de

gases diluídos, para resolver problemas de ordem macroscópica [1]. Em 1872, foi Ludwig

Boltzmann, quem conseguiu dar uma análise microscópica de irreversibilidade funda-

mental, a qual se baseava na função distribuição de probabilidades para uma partícula

e no teorema H, e ainda também formulou métodos de aproximação para o estado de

equilíbrio. Josiah Willard Gibbs, em 1902, havia desenvolvido toda uma teoria geral e

poderosa para a mecânica estatística, generalizando as ideias de Boltzmann para sistemas

em equilíbrio. Para isso ele adotou uma função distribuição para todo o sistema. Gibbs

teve contribuição significativa na definição dos ensembles, estudando principalmente sis-

temas que permitem a troca de energia, mas mantêm a temperatura constante (ensemble

canônico). Deve-se também à Gibbs a conclusão de que a entropia de um sistema isolado

nunca diminui no limite termodinâmico [1].

1quando se trata de escalas de comprimento intermediárias entre o nível microscópico e o macroscópico.
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A mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs para sistemas termodinâmicos em con-

tato com um reservatório térmico, apesar de descrever uma infinidade de sistemas físicos,

pode ainda não ser adequada para alguns sistemas particulares ou em determinadas condi-

ções. Ela produz resultados suficientemente satisfatórios se: as interações microscópicas,

do ponto de vista molecular, são de curto alcance [37], se o sistema é markoviano, se a

ergodicidade é garantida, e ainda se as condições de contorno não apresentam fractali-

dade [26, 38, 25].

Constantino Tsallis, em seu livro intitulado Introduction to Nonextensive Statistical

Mechanics: Approaching a Complex World, apresenta toda uma motivação para a ne-

cessidade de generalização da estatística de Boltzmann-Gibbs2, com base nos próprios

escritos de Boltzmann e Gibbs, os quais enfatizavam sobre os limites de validade da teoria

para o gás ideal [26]. Sua generalização, que possui a estatística de Boltzmann-Gibbs

como caso particular, foi proposta em 1988 [25]. Esta consiste basicamente em reescrever,

como postulado, o funcional entrópico de Boltzmann-Gibbs como Sq = kB lnqW , onde

q é um número real que representa um índice da não extensividade. lnq x será definida

na Seção 2.2, mas podemos adiantar que S1 equivale à entropia padrão de BG, que está

esculpida na sepultura de Boltzmann em Vienna (Ver Figura 2.1).

Nas próximas seções vamos fazer uma breve revisão, bem objetiva para o propósito

deste trabalho, em torno da estatística de Boltzmann-Gibbs e da generalização desta,

sugerida por Constantino Tsallis.

2.1 Mecânica Estatística padrão e Termodinâmica

Até o final do século dezenove e início do século vinte, a mecânica, o eletromagnetismo

e a termodinâmica, considerada as três grandes áreas da Física, eram vistas como teorias

muito bem definidas. A mecânica newtoniana era a grande ciência da época e com um

formalismo completo e praticamente inquestionável. Os postulados de Maxwell para o

eletromagnetismo foram formulados nesse período, e Hertz havia também comprovado

experimentalmente a existência de ondas eletromagnéticas, culminando na unificação do

eletromagnetismo com a óptica [1, 27]. A termodinâmica teve contribuições significativas

de Kelvin (William Thomson) e ainda mais de Clausius, que conciliaram a teoria sobre

o funcionamento das máquinas térmicas cíclicas de Carnot e a teoria de Joule. Este, por

2Laszlo Tisza, em seu livro Generalized Thermodynamics, escreveu em 1961: From the molecular point

of view, additivity and homogeneity can be expected to be reasonable approximations for systems containing

many particles, provided that the intermolecular forces have a short range character. Isso é um de tantos
indícios encontrados na literatura e apresentado por Constantino Tsallis em seu livro Introduction to

Nonextensive Statistical Mechanics que apontam para a generalização da estatística padrão de Boltzmann-
Gibbs.
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Figura 2.1: Foto da sepultura de Ludwing Boltzmann (1814-1906), onde encontra-se es-
culpida a famosa expressão para a entropia padrão, kB logW .

sua vez, demonstrou a correspondência entre trabalho e calor, o que dava estrutura à

termodinâmica enquanto ciência que atraía energeticistas da época como Duhem, Mach

e o químico Ostwald. Carnot, em sua teoria, negava acertadamente a possibilidade da

existência do moto contínuo ou moto perpétuo, onde a energia gerada por uma operação

cíclica seria reutilizada indefinidamente para manter seu próprio funcionamento. Carnot,

apesar de seu trabalho ter pouca repercussão imediatamente após sua publicação, teve

suas ideias divulgadas por Thomson em 1848 (o Lord Kelvin). O princípio de conservação

do calor para o esquema de uma máquina térmica proposta por Carnot e Kelvin, aliada

com o princípio de conservação de energia total, abordado por Joule e Mayer, permitiram

Clausius definir uma lei de conservação mais geral envolvendo calor e temperatura. Com

ela foi possível a demonstração de uma expressão para o rendimento de uma máquina

térmica como função somente da temperatura (da fonte quente e da fonte fria) em pro-

cessos reversíveis. Para processos irreversíveis surge a definição de entropia, que é

uma grandeza que se conserva somente em processos cíclicos reversíveis [27, 1, 39].

Um sistema isolado, na interpretação de Clausius, é acoplado a uma fonte de calor e

pode realizar trabalho, e em uma transformação infinitesimal vale o que denominamos de

primeira lei da termodinâmica,

∆U = ∆Q−∆W, (2.1)
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onde ∆U é a variação da energia interna do sistema, ∆Q a quantidade de calor fornecida

ao sistema, e ∆W o trabalho realizado pelo sistema. Ainda para Clausius e Kelvin, a

variação da entropia total em um processo cíclico qualquer é

∆Stotal = ∆S − ∆Q

T
≥ 0, (2.2)

sendo S a representação para entropia. Numa transformação reversível, a entropia total

se conserva e, consequentemente, ∆S = ∆Q
T

. Para um processo cíclico qualquer, podemos

escrever também
∮

dS ≥
∮

dQ

T
, (2.3)

que é conhecido como a desigualdade de Clausius. Para um processo cíclico reversível
∮

dS =
∮

dQ
T

= 0, permitindo a conclusão de que a entropia é uma função de estado.

No início da década de setenta, Clausius, com base no modelo de Krönig [40], publica

seus resultados que apresentavam uma relação intrínseca entre calor e o movimento de

partículas que viajavam a uma velocidade v, sem se chocar, no interior de um cubo [41].

Ele deduziu então uma equação semelhante à lei dos gases perfeitos conhecida desde o

século XVII por lei de Boyle-Mariotte, pV = NkBT , permitindo pela primeira vez relaci-

onar a velocidade com a temperatura de um gás diluído. Isso foi o pontapé inicial para o

famoso teorema da equipartição da energia3, que pode ser expresso matematicamente por

< v2 >=
d

2
kBT, (2.4)

sendo d = 3 para o problema em três dimensões. Este teorema tem relevância fundamental

para a Mecânica Estatística e também para o modelo proposto neste trabalho,

Maxwell então propõe que as velocidades das moléculas monoatômicas de um gás

diluído podem variar de zero a infinito, mas o número de moléculas muito rápidas é pro-

porcionalmente muito pequeno. Isso deu origem a um tratamento estatístico do ponto de

vista microscópico para um gás. Seus trabalhos apontam para a definição de uma função

distribuição de velocidades conhecida como distribuição de Maxwell das velocidades,

que tem a forma da gaussiana

f(v) =

√

m

2πkBT
e
− mv2

2kBT , (2.5)

para cada componente da velocidade de um gás de Boltzmann.

3O teorema pode ser enunciado da seguinte maneira. Considere um sistema em equilíbrio térmico em
uma temperatura T . Uma coordenada generalizada de posição ou momento que aparece no Hamiltoniano
em termos quadráticos contribui em kBT/2 para a energia do sistema [27].
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Boltzmann deu significativa contribuição ao iniciar um programa na Universidade de

Viena [39, 40], que tinha como propósito examinar a função de distribuição de velocidades

e sua variação com o tempo, e ainda encontrar uma expressão para a entropia partindo

de conceitos mecânicos, obtendo êxito em seus objetivos. Ele definiu uma grandeza H,

H(t) =

∫ ∫ ∫

f(~v, t) ln f(~v, t)d3v, (2.6)

onde f(~v, t) é a função distribuição de velocidades e, partindo da equação de transporte

pôde provar a desigualdade dH
dt

≤ 0, o que ficou conhecido como o teorema H de Boltz-

mann (resultado publicado em 1872) [1]. A grandeza H, portanto, é uma função mecânica

que só diminui no tempo e que foi também postulado que é o negativo da entropia de

Clausius, na condição de equilíbrio. Teríamos, portanto, uma interpretação estatística da

entropia e ainda o embrião do princípio que conhecemos hoje por princípio da maxi-

mização da entropia.

Os sistemas nos quais os parâmetros macroscópicos não variam com o tempo são

considerados em equilíbrio termodinâmico. Se fixamos tais parâmetros, temos um estado

macroscópico de equilíbrio que pode ser dado por diferentes arranjos de estados micros-

cópicos (microestados). Quando temos um sistema mecânico composto por N átomos

ou moléculas, os estados microscópicos podem ser especificados por um espaço de fase,

que é um espaço 6N-dimensional das três coordenadas das posições e mais três direções

dos momentos conjugados de cada partícula. Portanto, um ponto neste espaço define a

posição e os momentos das N partículas, ou ainda, um microestado com energia entre E

e E + δE. Nesta situação em que a energia total esteja fixa (δE ≪ E), vale o postulado

no qual todos os microestados tem iguais probabilidades a priori, constituindo assim

o ensemble microcanônico. Em um período de tempo suficientemente longo o sistema

físico poderia passar por qualquer microestado, ou seja, todos os microestados acessíveis

com a mesma energia são igualmente prováveis, e o valor médio de qualquer grandeza

representada, por exemplo, por uma função g(t) seria dado por

< g(t) >= lim
τ→∞

1

τ

∫ τ

0

g(t)dt. (2.7)

Esta é a hipótese ergódica, quando consideramos que a média temporal da equação

acima coincide com a média sobre o ensemble estatístico. Nesse caso a conexão com a

termodinâmica se dá por meio da definição da entropia como

S(E) = kB lnW (E), (2.8)

onde W é o número de estados, ou em outras palavras, é o volume no espaço de fase
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acessível ao sistema, e kB é a constante de Boltzmann. É possível mostrar que essa

entropia é uma função aditiva, ou seja, a entropia de um sistema composto fracamente

interagente equivale à soma das entropias dos subsistemas que o compõem.

A maioria das situações físicas, no entanto, são condicionados pelo meio. Considere

então um sistema físico que pode trocar energia com o meio externo. Se este sistema

mantém a temperatura constante através do contato com um termostato, o sistema é

caracterizado pelo que chamamos de ensemble canônico, o qual teve origem com as ideias

de Gibbs. Apesar de os ensembles microcanônico e canônico serem equivalentes do ponto

de vista termodinâmico, eles podem descrever situações físicas bastante distintas [27, 1].

Uma definição mais geral de entropia na estatística de Boltzmann-Gibbs, portanto, é

definida da seguinte maneira

SBG = −kB
W
∑

i=1

pi ln pi, (2.9)

sendo W o número de microestados do sistema. Note que se considerarmos que os micro-

estados tem a mesma probabilidade, pi = 1/W , retornaremos à Eq. (2.8). A hipótese de

igual probabilidades a priori se aplica, como vimos, em sistemas isolados que não permitem

troca de energia com o meio (reservatório térmico ou termostato). O funcional entrópico

da Eq. (2.9) possui várias propriedades importantes como extensividade, aditividade e

ainda não pode ter valores negativos. É importante deixar claro que extensividade e aditi-

vidade são conceitos diferentes. Enquanto a aditividade está relacionada à composição de

uma mesma grandeza de dois sistemas quando estes se unem, a extensividade relaciona-se

com o tamanho do sistema, ou seja, grandezas extensivas variam na mesma proporção

com que o tamanho do sistema varia. Se medimos uma certa propriedade aditiva Si de

cada sistema Ai, a propriedade de todos os N sistemas é dada por S(N) =
∑N

i=1 S(Ai)

caso a grandeza S seja aditiva. Analisando o caso particular em que todos os subsistemas

Ai são iguais, podemos concluir que S(N) = NS(Ai). Esta última condição implica na

extensividade. É possível, portanto, concluirmos que a extensividade resulta da aditivi-

dade se os subsistemas forem fracamente interagentes e se possuem propriedades iguais,

ou melhor, se S(Ai) = S(Aj), para qualquer i e j, e ainda, se os sistemas não forem iguais

a extensividade é garantida no limite termodinâmico [26, 42].

Gibbs, diferentemente de Boltzmann, adotou uma função distribuição, pi, para o

sistema como um todo no equilíbrio, para estudar ambos os ensembles (microcanônico e

canônico). Ele definiu também uma grandeza muito importante na mecânica estatística,
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a função de partição do ensemble estatístico,

Z =
∑

k

e
−

Ek
kBT , (2.10)

tendo a função distribuição de probabilidades dada por,

Pj =
1

Z
e
−

Ej

kBT , (2.11)

considerando que a probabilidade de ocorrência do estado j, com energia Ej, de um sis-

tema em contato com um reservatório térmico, é proporcional ao “Fator de Boltzmann”,

e
− E

kBT . A distribuição de probabilidades dada pela Eq. (2.11) pode ser obtida pela maxi-

mização da entropia da Eq. (2.9). A energia média é calculada como < Ej >=
∑

j EjPj,

e no limite termodinâmico esta deve corresponder à energia interna do sistema. Com

alguma álgebra também é possível mostrar que esta energia flutua e que o seu desvio

quadrático médio relativo é proporcional a 1/
√
N . Isto significa que, no limite termo-

dinâmico, N → ∞, esse desvio se anula o que possibilita a correspondência entre os

ensembles microcanônico e canônico, e ainda que a média < Ej > é exatamente a energia

interna do sistema. Este resultado foi publicado por Gibbs em 1902 com bastante detalhe,

e por Einstein dois anos mais tarde, mesmo sem o conhecimento dos métodos de Gibbs [1].

Se escrevermos a função de partição numa soma sobre os valores da energia, equiva-

lente à Eq. (2.10), como

Z =
∑

E

W (E)e
− E

kBT =
∑

E

e−β[E−kBT lnW (E)] =
∑

E

e−β[E−TS(E)], (2.12)

sendo W (E) o número de microestados do sistema com energia E e β = 1/kBT . Podemos

considerar o limite termodinâmico e substituir a soma pelo termo máximo, resultando em

Z ∼ e−βF , sendo F a energia livre de Helmholtz, dada por

F = min
E

[E − TS(E)] = U − TS. (2.13)

A partir da energia livre de Helmholtz é possível conhecer todas as propriedades termo-

dinâmicas do sistema em estudo [39]. A energia livre de Helmholtz e o teorema H de

Boltzmann possuem importância fundamental para o objetivo desta tese.

2.2 Estatística Generalizada de Tsallis

A Mecânica Estatística de Boltzmann-Gibbs - BG apresentada na Seção anterior, que

trás a definição de entropia da forma das Equações (2.8) e (2.9), tem se mostrado suficiente
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Figura 2.2: Entropia generalizada, Sq em função do número de estados (kB = 1) para
quatro valores comuns de q. Para q > 1, Sq satura no valor 1/(q − 1) quando W → ∞;
para q ≤ 1, ele diverge. O gráfico foi retirado do livro Introduction to Nonextensive
Statistical Mechanics, de Constantino Tsallis.

e muito eficiente por várias décadas e, por isso, tem sido considerada um dos assuntos

mais relevantes da Física até os dias atuais. Entretanto, pode-se encontrar na natureza

fenômenos em condições distintas nos quais a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs

perde sua precisão ou deixa de ser adequada. Sistemas envolvendo interações de longo

alcance, como o gravitacional em três dimensões, processos estocásticos não-markovianos

ou que possuem memória temporal [6], sistemas dissipativos, difusão anômala (vôos de

Lévy) [43, 44], vórtices em supercondutores desordenados [18, 4], sistemas físicos que

possuem algum tipo de fractalidade, além de outros [37], constituem exemplos de sistemas

físicos nos quais a estatística de Boltzmann-Gibbs não se apresenta como teoria adequada

para uma boa descrição estatística do sistema [37].

No sentido de ampliar o raio de aplicação da mecânica estatística padrão, Constantino

Tsallis, propôs, em 1988, uma generalização do funcional entrópico de Boltzmann-Gibbs

da seguinte forma,

Sq = kB
1−

∑W
i=1 p

q
i

q − 1
(q ∈ ℜ), ou ainda, Sq = kB

1−
∫ +∞

−∞
pq(x)dx

q − 1
, (2.14)

em sua forma contínua, onde q é um índice entrópico que caracteriza o “grau” da não-
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Entropia Probabilidades iguais Probabilidade Geral

(pi = 1/W , ∀i)

SBG kB lnW −k
∑W

i pi ln2−q pi = −k
∑W

i pi ln(1/pi)

k
1−

∑W
i pqi

q−1
= k

∑W
i pi lnq(1/pi)

Sq (q ∈ ℜ) kB lnqW = k
∑W

i pqi lnq(pi)

= k
∑W

i pi ln2−q(pi)

Tabela 2.1: Entropia de Boltzmann-Gibbs e Tsallis. A tabela foi retirada da Referên-
cia [26].

extensividade, refletida na seguinte regra de “aditividade” da entropia [26, 37]

Sq(A +B) = Sq(A) + Sq(B) +
(1− q)

kB
Sq(A)Sq(B). (2.15)

Para situação de igual probabilidade a priori, a Eq. (2.14), torna-se Sq = kB lnqW ,

sendo S1 = SBG da Eq. (2.8). A função q-logaritmo é definida como

lnq x ≡ x1−q − 1

1− q
(x > 0; ln1 x = ln x) (2.16)

e satisfaz à seguinte propriedade

lnq(xAxB) = lnq(xA) + lnq(xB) + (1− q) lnq(xA) lnq(xB). (2.17)

A Figura 2.2 mostra o gráfico da entropia generalizada em função do número de estados

W do sistema no ensemble microcanônico. Veja a Tabela 2.1, que mostra um comparativo

entre a entropia padrão e a generalizada.

É possível mostrar que a entropia definida na forma da Eq. (2.14) se reduz à entropia de

BG quando q = 1 e ela torna-se aditiva [37], como também é possível notar pela Eq. (2.15).

Algumas outras propriedades como a não negatividade, expansibilidade, não aditividade,

concavidade e convexidade, dentre outras podem ser aprofundadas na Referência [26].

Estamos interessados agora na distribuição de probabilidade que maximiza Sq. Con-

sidere o ensemble canônico, ou melhor, um sistema físico que mantém contato com grande

reservatório térmico, ou termostato, em uma temperatura fixa. É necessário a imposição

de mais um vínculo (ou mais de um, como é o caso de sistemas complexos [26]), além da

normalização da distribuição de probabilidades

W
∑

i=1

pi = 1 ou mesmo,
∫ +∞

−∞

p(x)dx = 1. (2.18)
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O vínculo deve estar associado à energia4. Ele pode ser escrito na forma,

〈Ei〉q ≡
W
∑

i=1

PiEi = Uq, (2.19)

onde Pi é a distribuição de escort5, e é definida como

Pi ≡
pqi

∑W
j pqj

. (2.20)

O vínculo da Eq. (2.19), pode ainda ser reescrito de uma forma mais compacta como,

W
∑

i=1

pi(Ei − Uq) = 0. (2.21)

A extremização da entropia generalizada considerando os vínculos das Equações (2.18)

e (2.21), nos leva a seguinte expressão para a distribuição de probabilidade

pi =
1

Zq

[1− (1− q)βq(Ei − Uq)]
1/(1−q), (2.22)

sendo β = 1/(kBT ) e ainda,

βq ≡
β

∑W
j=1 p

q
j

e Zq ≡
W
∑

i

e−βq(Ei−Uq)
q . (2.23)

A conexão da termoestatística generalizada com a termodinâmica pode ser feita a

partir da demonstração de

kBβ =
1

T
=
∂Sq

∂Uq
, (2.24)

e ainda da definição da energia livre, dada por

Fq ≡ Uq − TSq = − 1

β
lnq Zq, (2.25)

sendo lnq Zq = lnq Zq−βUq. Mais uma vez sugerimos que o leitor consulte a Referência [26]

para verificar as demonstrações do que foi explicitado acima.

Muitas propriedades ou teoremas importantes são invariantes com respeito ao parâ-

metro q. Dentre eles o mais impontante para o propósito da tese é o Teorema H, que é

utilizado no formalismo das equações de Fokker-Planck.

4O vínculo associado à energia assumiu várias formas durante o desenvolvimento da termoestatística
de Tsallis. A forma mais usada foi apresentada em 1998. Mais detalhes podem ser encontrados na
Referência [26]

5As razões para o uso da distribuição de escort e não outra se deve as propriedades gerais da mesma.
As propriedades podem ser verificadas na Referência [26]
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2.3 Difusão e a Equação de Fokker-Planck

A EFP pode ser compreendida a partir da equação de Langevin, que é uma equação

estocástica destinada a descrever o movimento de partículas em meio viscoso, sob ação de

uma força externa, e que também estão sujeitas às forças aleatórias. Considere portanto,

a equação do movimento6 de uma partícula de massa m, imersa em um líquido, que deve

exibir um movimento aleatório denominado de movimento browniano,

m
d2x

dt2
= f(x)− µv + η(t), (2.26)

sendo f(x) a força externa que atua na partícula na posição x, e −µv um campo de força

devido a viscosidade do fluido no qual a partícula está inserida. A força externa pode ser

gravitacional ou de outra natureza qualquer. O termo η(t) é o ruído térmico, que nada

mais é do que uma força flutuante, aleatória, que varia rapidamente em relação com os

tempos de observação. Esta força é a característica fundamental de uma equação esto-

cástica. Ela pode ter valores positivos e negativos de modo que sua média temporal seja

nula e variância constante. Na Figura 2.3 podemos verificar como a força flutuante atua.

Detalhes sobre esta força aleatória podem ser encontrados na Referência [1]. Destaquemos

somente as propriedades principais, representadas por

< η(t) > = 0 e < η(t)η(t′) >= Λδ(t− t′), (2.27)

sendo δ a função delta de Dirac e Λ uma constante. As características das Equações (2.27),

definem o conhecido ruído branco [1, 45, 46]. Voltaremos a falar desse ruído térmico no

Capítulo 3.
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Figura 2.3: Força flutuante em função do tempo, aplicada em uma partícula browniana
unidimensional em uma temperatura kBT = 1.0. O gráfico foi gerado diretamente do
software mostrado no Apêndice B.

6Por simplicidade, vamos considerar o movimento em apenas uma dimensão
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Para resolver a Eq. (2.26), vamos inicialmente desprezar a presença de campos exter-

nos. Nesta situação temos

d2x

dt2
= −γv + ξ(t), (2.28)

onde γ = µ/m, ξ(t) = η(t)/m, e < ξ(t)ξ(t′) >= Γδ(t − t′), sendo Γ = Λ/m2. Considere

também o equilíbrio térmico, ou seja, a situação em que o deslocamento médio da partícula

em tempos macroscópicos é nulo, < x >= 0. Multiplicando a Eq. (2.28) por x, podemos

encontrar

x
d2x

dt2
= [

d(xẋ)

dt
− ẋ2] = −xγv + xξ(t), (2.29)

e como < xξ(t) >=< x >< ξ(t) >= 0, podemos utilizar o teorema da equipartição da

energia para um grau de liberdade, 1
2
m < ẋ2 >= 1

2
kBT , e encontrar a equação diferencial

abaixo

d

dt
< xẋ >=

kBT

m
− γ < xẋ > . (2.30)

A solução geral da Eq. (2.30) para < xẋ > é dada pela solução da equação homogênea,

Ce−γt, somado a uma solução particular, dada pela constante kBT/µ. Logo, aplicando a

condição inicial x = 0 em t = 0, teremos a solução geral na forma

< xẋ > =
kBT

µ
(1− e−γt). (2.31)

Usando o fato de que < xẋ >= 1
2
d<x2>

dt
, podemos integrar a Eq. (2.31) e encontrar uma

solução para o desvio quadrado médio,

< x2 >=
2kBT

µ
[t− 1

γ
(1− eγt)]. (2.32)

Note que para t < 1
γ
, podemos expandir o termo exponencial, e−γt = 1− γt+ γ2

2
t2 − ..., e

desconsiderando os termos de ordem maior ou igual a três, ou seja, em um regime onde

t≪ 1
γ
, encontraremos que,

< x2 >=
kBT

m
t2, (2.33)

e para tempos longos, e−γt tende à zero e, considerando t≫ m
µ
= 1

γ
,

< x2 >=
2kBT

µ
t, (2.34)

de onde podemos concluir que o deslocamento quadrado médio é diretamente proporcional
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ao tempo, similar ao resultado encontrado por Einstein para o movimento browniano,

< x2 >= 2Dt, onde D é o coeficiente de difusão. O mesmo resultado pode ser obtido

a partir da equação da difusão, dada por,

∂ρ(x, t)

∂t
= D

∂2ρ(x, t)

∂x2
, (2.35)

sendo ρ(x, t) a concentração de partículas por unidade de comprimento. Note que, de

acordo com a Eq. (2.34) e o resultado de Einstein, podemos encontrar que

D =
kBT

µ
, (2.36)

para tempos suficientemente longos. A Eq. (2.36) acima é a famosa Relação de Einstein,

que relaciona o coeficiente de difusão com a temperatura.

A solução analítica da Eq. (2.28) para a velocidade v, pode ser resolvida considerando

primeiramente a solução da Equação homogênea, Ce−γt, mais uma solução particular.

Somos então levados a crer que a solução particular é tal que a média é zero, já que o

termo independente da Eq. (2.28) também possui média temporal nula, e é dada por,

ζ(t) = e−γt

∫ t

0

eγt
′

ξ(t′)dt′ (2.37)

(uma solução detalhada pode ser encontrada nas referências [46, 1]). Desse modo, pode-

mos concluir que o valor médio da velocidade cai exponencialmente com o tempo,

< v(t) >= v0e
−γt, (2.38)

e a variância, encontrada a partir da média de (v− < v >)2 = ζ(t)ζ(t), e com uso das

propriedades da Eq. (2.27), teremos o seguinte resultado,

< v2 > − < v >2 =
Γ

2γ
(1− e−2γt), (2.39)

onde Λ pode ser deduzida a partir do fato de que, para tempos suficientemente longos, o

valor médio da velocidade se anula, indicando que

< v2 >=
Γ

2γ
, (2.40)

e, portanto, utilizando o teorema da equipartição da energia concluímos,

Γ =
2γkBT

m
e Λ = 2µkBT. (2.41)

O resultado acima é importante para a definição exata do ruído que será implementado

na integração numérica do movimento superamortecido de partículas interagentes que
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veremos no Capítulo 3. Vejamos a seguir as definições das equações de Fokker-Planck

linear e não-linear.

2.3.1 Equação de Fokker-Planck linear

Um sistema de muitos corpos ou sistema termodinâmico pode ser caracterizado por

suas variáveis dinâmicas, ou observáveis. A medida desses observáveis pode ser obtida

a partir de médias dos possíveis microestados do sistema. O processo estocástico visto

anteriormente, por exemplo, pode ser descrito através da Equação de Langevin, Eq. (2.26),

mas uma alternativa consiste em encontrar uma equação diferencial para a distribuição

de probabilidades para a posição em função do tempo. Exemplos dessas equações são a

equação da difusão e a EFP7. A partir da função distribuição é possível calcular as médias

sobre observáveis por integração dos mesmos, tendo a distribuição de probabilidades como

um peso nas medidas. Para uma grandeza qualquer g(x), por exemplo, esta média pode

ser obtida por meio de

< g(x) >=

∫ +∞

−∞

g(x)P (x)dx (2.42)

E a equação para a distribuição de probabilidade da posição é escrita como

∂P (x, t)

∂t
= D

∂2P (x, t)

∂x2
, (2.43)

semelhante à Eq. (2.35) se P (x, t) ∝ ρ(x, t), que possui solução também na forma de uma

gaussiana como na Eq. (2.46),

P (x, t) =

√

1

4πDt
exp− x2

4Dt , (2.44)

sendo D o coeficiente de difusão. Em t = 0, a solução acima torna-se uma função Delta

de Dirac, δ(x), a qual satisfaz a,
∫ ∞

−∞

δ(x)dx = 1, e δ(x) = 0 (x 6= 0) (2.45)

7A equação de Fokker-Planck geralmente é empregada para a evolução temporal da densidade de pro-
babilidade da velocidade de uma partícula. Contudo é comum aplicá-la para a distribuição de posições
como é o caso de grande parte dos artigos referenciados neste trabalho. Para o caso da distribuição
de posições, ela também pode ser chamada de Equação da Convecção-Difusão, ou Equação de Smolu-
chowski [47, 48].
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Em um gás ideal de Boltzmann, no limite de tempos longos, a distribuição de probabili-

dades da velocidade é também conhecida e dada pela distribuição de Maxwell

P (v) =

√

m

2πkBT
exp

− mv2

2kBT . (2.46)

Baseado na equação de Langevin, Eq. (2.26), podemos escrever uma equação mais

geral para a distribuição de probabilidades, P (x, t), da seguinte forma

∂P (x, t)

∂t
= −∂[f(x)P (x, t)]

∂x
+D

∂2P (x, t)

∂x2
, (2.47)

onde f(x) é a mesma força externa da Eq. (2.26) e D é a constante dada pela Eq. (2.36),

que depende da temperatura T como também demonstramos [6]. Para f(x) = 0 a equação

da difusão é recuperada. O segundo termo depois da igualdade pode ser referenciado como

o termo difusivo que deve dar conta das flutuações térmicas, enquanto que o primeiro

termo corresponde aos efeitos do potencial externo. A Eq. (2.47) é uma generalização da

equação da difusão para sistemas sujeitos à forças externas. Ela é geralmente chamada

de Equação de Fokker-Planck, embora tenha sido Smoluchowiski o primeiro a propor essa

generalização como já enfatizamos [12]. A equação acima também pode ser demonstrada

a partir de aproximações da Equação Mestra [22].

Quando o equilíbrio é estabelecido chega-se ao que chamamos de estado estacioná-

rio, e a Eq. (2.47) torna-se

−f(x)Pest(x) +D
∂Pest(x)

∂x
= Constante. (2.48)

Se nos pontos de mínimos tivermos f(xmin) = 0 a constante é nula e pode-se mostrar por

integração simples da equação acima que a solução para Pest(x) é proporcional a e−
φ(x)−φ0

D ,

onde f(x) = −dφ(x)/dx. Para um potencial parabólico, φ(x) = αx2/2, a distribuição de

probabilidades no estado estacionário, portanto, será uma distribuição gaussiana do tipo

Pest(x) = Pest(0)e
−αx2

2D (2.49)

sendo Pest(0) =
√

α/2πD uma constante calculada a partir da condição de normaliza-

ção. Este resultado está em conformidade com a relação de Einstein da Eq. (2.36) e a

distribuição de probabilidades de Boltzmann.

Mais adiante, na Seção 2.4, mostraremos, a partir do Teorema H generalizado, uma

relação entre o formalismo da EFP com o formalismo da maximização da entropia, a

partir dos quais podemos demonstrar que a distribuição de probabilidade em um processo

difusivo normal é uma distribuição gaussiana.
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2.3.2 A equação de Fokker-Planck não-linear

Alguns processos difusivos apresentam um comportamento anômalo que não podem

ser descritos pela EFPL, Eq. (2.47). Para uma descrição adequada é preciso, ou de-

senvolver um novo método, ou generalizar a EFP. Uma generalização com argumentos

estritamente fenomenológicos tem sido bastante utilizada para descrever processos anô-

malos de difusão8, e ela é geralmente escrita da forma

∂P

∂t
= −∂[A(x)Ψ(P )]

∂x
+

∂

∂x
[Ω(P )

∂P

∂x
], (2.50)

sendo A(x) a força externa associada ao potencial φ(x)(ondeA(x) = −dφ(x)/dx), Ψ[P (x, t)]

e Ω[P (x, t)] dois funcionais integráveis e diferenciáveis com respeito a P (x, t). Além disso,

tais funcionais devem ser positivos e, em particular, Ω[P (x, t)] deve ser um funcional

monotonicamente crescente em relação a P (x, t). Estas são as condições necessárias na

derivação da EFPNL a partir da equação mestra, demonstrada por Veit Schwämmle et

al. [3, 28, 22].

Sabe-se que a distribuição de probabilidade deve ser normalizada,
∫∞

−∞
P (x, t)dx = 1, e

para garantir esta condição de normalização, devemos impor as condições de que a própria

distribuição de probabilidade e sua primeira derivada, e ainda o produto A(x)Ψ[P (x, t)],

devam tender a zero quando |x| tende ao infinito [28].

Uma classe da EFPNL consiste em substituir os funcionais Ω[P (x, t)] e Ψ[P (x, t)]

por Dν[P (x, t)]ν−1 e P (x, t)µ, respectivamente. Os expoente µ e ν são reais e escolhidos

de acordo com o sistema em estudo. Esta forma generalizada de escrever a Equação de

Fokker-Planck foi introduzida por Plastino e Plastino e ela pode ser reescrita da forma [24,

38],

∂P

∂t
= −∂[A(x)P

µ]

∂x
+Dν

∂

∂x
[P ν−1∂P

∂x
]. (2.51)

onde D é uma constante, µ e ν números reais. Em nosso trabalho nos restringimos ao

caso particular em que o expoente µ = 1. Observe que, para ν = 1, o segundo termo

do lado direito da igualdade na Eq. (2.51), torna-se D ∂2P
∂x2 , que corresponderia ao termo

referente às flutuações térmicas na EFPL. Já para ν 6= 1, teremos um termo não linear,

onde o coeficiente de difusão depende da densidade de probabilidade.

A razão para escrever a EFPNL da forma da Eq. (2.51) é que, escrevendo-a assim,

podemos definir uma classe de equações não lineares de Fokker-Planck, as quais estão

relacionadas com o funcional entrópico generalizado se ν = 1+µ−q ou ainda se ν = 2−q
para o nosso caso particular em que o expoente µ = 1 [19, 4, 10, 26], e para um campo

8Exemplos podem ser encontrados nas referências citadas no Capítulo 1
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externo A(x) = k − αx. Para este campo, por exemplo, temos uma força independente

do tempo que está associada à um potencial parabólico, o já estudado processo aleatório

de Ornstein-Uhlenbeck [19, 38, 26]. Para α = 0 teríamos um potencial linear (força

constante), e para k = 0 e α 6= 0 a solução da Eq. (2.51) é dada pela mesma distribuição

obtida da maximização da entropia generalizada de Tsallis.

Ao passo que a EFPL tem uma relação direta com a entropia de de Boltzmann-Gibbs,

é possível mostrar uma relação direta entre a EFPNL da Eq. (2.51) e a estatística não

extensiva de Tsallis, que tem se mostrado ideal na descrição de fenômenos de difusão

não linear ou anômala. Na Seção seguinte teremos a oportunidade de aprofundarmos nos

detalhes dessa ligação direta entre a EFPNL e a termoestatística de Tsallis por meio do

Teorema H generalizado que será utilizado na seção seguinte.

Considerando o caso em que os expoentes µ = 1 e ν = 2 na Eq. (2.51) e ainda a

ausência de campos externos, ou seja, se A(x) = 0, teremos uma equação não linear com

um termo difusivo cujo coeficiente de difusão é D′ = 2DP (x, t), o qual varia linearmente

com a distribuição de probabilidades P (x, t). Espera-se para este caso um comportamento

anômalo com expoente dinâmico z = 3 em tempos muito menores que o tempo caracte-

rístico para se chegar ao estado estacionário. Isso significa que o deslocamento quadrático

médio deverá ser proporcional à t2/3 nestas condições [18, 26]. Com a presença do campo

externo e para µ = ν = 1 a EFP será linear e a solução será uma gaussiana [19, 38, 26], o

que sugere que a solução também pode ser obtida pela maximização da entropia padrão

de Boltzmann-Gibbs. Mas para ν 6= 1 teremos a nossa situação estudada analiticamente,

onde a solução da EFPNL pode ser obtida pela maximização da entropia de Tsallis e o

expoente dinâmico é dado por z = 1 + ν no limite em que α tende a zero em tempos

curtos [19, 38, 26]. Nós estudamos numericamente o caso particular (sendo os expoen-

tes µ = 1 e ν = 2) com campo externo do tipo elástico e verificamos a dependência do

expoente dinâmico com a temperatura e os resultados podem ser vistos no capítulo se-

guinte. A Figura 2.4a, à esquerda, mostra o gráfico da distribuição de probabilidade que

maximiza a entropia de Tsallis e que também é solução da EFPNL, e na Figura 2.4b, à

direita podemos verificar o deslocamento quadrático médio como função do tempo para

ν = 2 além de outros valores que não foram analisados numericamente em nosso trabalho.

Lembramos que o parâmetro µ no gráfico da Figura 2.4b à direita não é a viscosidade,

ele representa o expoente da distribuição de probabilidades do primeiro termo depois da

igualdade na Eq. (2.51), ao qual atribuiremos a unidade.

Note que para o nosso caso, onde ν = 2 ou equivalentemente ν/µ = 2 na Figura 2.4b,

temos um tipo de difusão anômala denominada de subdifusão. Neste caso o expoente
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Figura 2.4: (a) À esquerda temos os gráficos da distribuição de probabilidades p(x) para
quatro valores do parâmetro q. (b) À direita podemos ver como o deslocamento quadrático
pode evoluir com o tempo para diversos valores de ν. As duas figuras foram retiradas da
publicação intitulada Statistical-Thermodynamical Foundations of Anomalous Diffusion
de Damián H. Zanette [19]

dinâmico z da relação < x2 >∝ t2/z , é sempre maior do que 2. Vamos mostrar no próximo

capítulo resultados numéricos de como o expoente dinâmico varia com a temperatura em

um sistema subdifusivo com índice entrópico q = 0, e qual a influência da densidade de

partículas nos resultados.

2.4 Entropia e a Equação de Fokker-Planck

Em 1872, Boltzmann publicou o importante teorema que representa uma interpre-

tação estatística da grandeza entropia. O teorema ficou conhecido como o Teorema H

de Boltzmann, e este deu forma à mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs (estatística

padrão) que está muito bem formulada em certas condições9 e para sistemas no equilíbrio.

O Teorema H relaciona um funcional H, o qual depende da função distribuição de

probabilidades, com a entropia de Boltzmann. Esse funcional é o negativo da entropia

e sempre diminui com o tempo, o que está coerente com o princípio de maximização da

entropia. A função distribuição que maximiza a entropia é uma distribuição normal que,

por sua vez, é solução da EFPL que descreve várias situações físicas, principalmente àque-

las associadas à difusão normal. Pode-se afirmar, portanto, que a entropia de Boltzmann

ou mesmo a estatística de Boltzmann-Gibbs está associada à EFPL por meio do Teorema

H de Boltzmann.

Sabemos que a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs possui restrições e que, por

9A estatística padrão é válida quando as interações microscópicas são de curto alcance, se as condições
de contorno não possuem fractalidade, se o sistema é ergódico e markoviano, dentre outras condições
encontradas no estudo de diversos sistemas complexos [37, 26]
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isto, ela pode não ser adequada na descrição de sistemas não lineares. Várias teorias foram

propostas no sentido de generalizar a entropia [49, 50, 51, 52, 53] de modo que pudessem

dar conta dessas restrições, e uma destas, bastante empregada na descrição de difusão

anômala, foi proposta por Constantino Tsallis [25] que propôs uma entropia generalizada,

caracterizada por um índice de q, como visto na Seção 2.2. O Teorema H, no formalismo

da mecânica estatística não extensiva também possui uma forma mais geral e, com esta, é

possível mostrar a correspondência entre a entropia generalizada de Tsallis com a EFPNL,

que se mostra adequada na descrição de sistemas não lineares. Propostas de generalização

do Teorema H foram apresentadas por vários autores e pode ser utilizada no formalismo

da EFPNL como se segue [24, 29, 2, 28].

Considere a forma geral para a entropia, dada por,

S[P (x, t)] =

∫ +∞

−∞

g[P (x, t)]dx, (2.52)

na condição de que g[P (x, t)] seja continuamente diferenciável no intervalo 0 < P (x, t) < 1,

e ainda,

g(0) = g(1) = 0, e
d2g

dP 2
≤ 0. (2.53)

As propriedades acima são escolhidas no sentido de manter as propriedades básicas do

funcional entrópico.

Considere também que o sistema permite a troca de energia com o meio externo, mas

mantém a temperatura constante por meio de um termostato. Vamos representar por φ(x)

o potencial externo, o qual está associado à força A(x) da EFPNL. Com isso, podemos

definir o funcional da energia livre, semelhante à Eq. (2.13), que permite a conexão entre

a dinâmica microscópica com a termodinâmica. Escreveremos o funcional da forma

F = U − 1

β
S, sendo U =

∫ +∞

−∞

φ(x)P (x, t)dx, (2.54)

onde, neste caso, β é um multiplicador de Lagrange positivo10. O Teorema H para o

sistema em questão, nos permite concluir que a derivada temporal do funcional de energia

livre é sempre menor ou igual a zero [29, 2]. Portanto, podemos usar essa definição acima

10Multiplicadores de Lagrange é um método para resolver problemas de otimização que permite encon-
trar máximos ou mínimos de uma função de várias variáveis. É geralmente empregado para minimização
do funcional da energia livre em Mecânica Estatística [27].
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e encontrar

dF

dt
=

∂

∂t

(
∫ +∞

−∞

φ(x)P (x, t)dx− 1

β

∫ +∞

−∞

g[P (x, t)]dx

)

=

∫ +∞

−∞

(

φ(x)− 1

β

dg[P ]

dP

)

∂P (x, t)

∂t
dx, (2.55)

e substituindo a derivada temporal da distribuição de probabilidades, P (x, t), dada pela

equação de Fokker-Planck na forma da Eq. (2.50), encontraremos

dF

dt
=

∫ +∞

−∞

(

φ(x)− 1

β

dg[P ]

dP

)(

−∂[A(x)Ψ(P )]

∂x
+

∂

∂x
[Ω(P )

∂P

∂x
]

)

dx. (2.56)

Fazendo uma integração por partes da equação acima [28], por exemplo, fazendo

u =

(

φ(x)− 1

β

dg[P ]

dP

)

∴
du

dx
=

(

dφ(x)

dx
− 1

β

d2g[P ]

dP 2

∂P

∂x

)

(2.57)

dv =

(

−∂[A(x)Ψ(P )]

∂x
+

∂

∂x
[Ω(P )

∂P

∂x
]

)

dx ∴ v = Ω(P )
∂P

∂x
− A(x)Ψ(P ), (2.58)

e também, considerando as condições para P (x, t),

P (x, t)|x→±∞ = 0,
∂P (x, t)

∂x
|x→±∞ = 0, (2.59)

citadas na Seção 2.3.2, e ainda que o produto A(x)Ψ[P ] seja zero no infinito, ou seja,

A(x)Ψ[P (x, t)]|x→±∞ = 0, (2.60)

teremos, para A(x) = −dφ(x)/dx,

dF

dt
= −

∫ +∞

−∞

(

dφ(x)

dx
− 1

β

d2g[P ]

dP 2

∂P

∂x

)

×
(

dφ(x)

dx
Ψ[P ] + Ω[P ]

∂P

∂x

)

dx, (2.61)

pois uv deve ser nulo quando x = ±∞ devido as condições dadas pelas equações (2.59) e

(2.60). Podemos considerar agora o Teorema H, descrito matematicamente como dF/dt ≤
0, e ainda a EFP geral, Eq. (2.50), para definir a seguinte relação

− 1

β

d2g[P (x, t)]

dP 2
=

Ω[P (x, t)]

Ψ[P (x, t)]
, (2.62)

que deve ser uma condição suficiente para o teorema, uma vez que a derivada temporal

da energia livre ficará escrita como

dF

dt
= −

∫ +∞

−∞

Ψ[P ]

(

dφ(x)

dx
+

Ω[P (x, t)]

Ψ[P (x, t)]

∂P

∂x

)2

. (2.63)

A Eq. (2.62) é fundamental, uma vez que determina uma classe de equações de Fokker-
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Planck associada com uma única forma entrópica. A razão entre estes funcionais, para

o sistema no qual estamos interessados, será dado por

Ω[P (x, t)]

Ψ[P (x, t)]
= Dν[P (x, t)]ν−2, (2.64)

que torna a EFP na forma da Eq. (2.51), e ainda nos permite obter uma expressão para

g[P (x, t)] por integração simples. Portanto, dada as condições de contorno para g[P ],

Eq. (2.53), encontraremos,

g[P (x, t)] = βD
[P (x, t)]ν − P (x, t)

1− ν
. (2.65)

Substituindo a equação acima na Eq. (2.52), podemos encontrar o funcional entrópico

dado por,

S[P ] = βD
1−

∫∞

−∞
P ν(x, t)dx

ν − 1
. (2.66)

A expressão acima resulta exatamente na entropia de Tsallis fazendo ν = q. A dualidade

q ↔ q − 2 pode ser sempre considerada quando se maximiza a entropia utilizando a

definição de energia, U , dada pela Eq. (2.54) [54, 26, 55]. Além disso, a solução geral da

EFPNL também permite essa relação existente entre a não linearidade da mesma e sua

solução q-exponencial [26].

Para ν = 1 a EFP generalizada torna-se linear e ainda a razão entre os funcio-

nais Ω[P (x, t)] e Ψ[P (x, t)] seria inversamente proporcional à densidade de probabili-

dade, que resultaria, de acordo com a equação (2.62), em um funcional g[P (x, t)] =

−βDP (x, t) lnP (x, t), que corresponderia à entropia padrão em sua forma contínua,

S[P ] = −kB
∫ ∞

−∞

P lnPdx. (2.67)

Uma distribuição gaussiana é tanto solução da EFPL quanto possui relação direta com

a entropia padrão a partir do teorema H de Boltzaman e do generalizado estamos vendo.

Essa distribuição de probabilidade pode ser obtida também a partir da maximização da

entropia padrão de Boltzmann-Gibbs dados os seguintes vínculos,
∫ ∞

−∞

P (x, t)dx = 1, (2.68)

< x >=

∫ ∞

−∞

xP (x, t)dx = 0, (2.69)

< x2 >=

∫ ∞

−∞

x2P (x, t)dx =
1

2β(t)
, (2.70)

para um β(t) arbitrário [19].



2.4 Entropia e a Equação de Fokker-Planck 42

Agora, para ν 6= 1 considerando um potencial parabólico externo e a condição inicial

P (x, 0) = δ(x), temos a solução analítica da EFPNL, Eq. (2.51) com a potência µ = 1.

Este caso corresponde ao processo de Uhlenbeck-Ornstein e a distribuição de probabili-

dades correspondente pode ser escrita da seguinte forma [12, 26, 24],

P (x, t) = B(t)[1 + β(t)(1− ν)x2]
1/(ν−1)
+ ≡ B(t)Z1/(ν−1). (2.71)

As funções B(t) e β(t) podem ser definidas de modo que a distribuição acima seja norma-

lizada. Para encontrá-las podemos substituir a expressão dada pela Eq. (2.71) na equação

não linear de Fokker-Planck. Portanto, sabendo que A(x) = −αx, substituindo termo a

termo encontraremos,

∂P (x, t)

∂t
=

dB(t)

dt
Z1/(ν−1) +

[

−B(t)
dβ(t)

dt
x2
]

Z(2−ν)/(ν−1), (2.72)

− ∂

∂x
[A(x)P (x, t)] = αB(t)Z1/(ν−1) − 2αβ(t)x2Z(2−ν)/(ν−1), (2.73)

∂2P ν(x, t)

∂x2
= 2νβ(t)[2β(t)Bν(t)x2Z(2−ν)/(ν−1) −Bν(t)Z1/(ν−1). (2.74)

Já que Z(2−ν)/(ν−1) e Z1/(ν−1) devem ser linearmente independentes, ao igualarmos os

resultados acima de acordo com a equação não linear de Fokker-Planck devemos obter,

dB(t)

dt
= αB(t)− 2Dνβ(t)Bν(t), (2.75)

dβ(t)

dt
= 2αβ(t)− 4Dνβ2(t)Bν−1(t). (2.76)

Multiplicando a equação (2.75) por 2β(t)/D(t) podemos encontrar a seguinte relação

dβ(t)

dt
= [2β(t)/B(t)]

dB(t)

dt
, (2.77)

que após uma integração simples com a escolha de um tempo inicial t0 apropriado, teremos

β(t)

β(t0)
=

[

B(t)

B(t0)

]2

. (2.78)

A condição acima garante a normalização da função distribuição em qualquer tempo t.

Entretanto, mesmo com a condição acima, P (x, t) poderá ser normalizado somente para

q < 3 ou para ν > −1 [19, 37].

A Eq. (2.78) permite, por substituição simples, que encontremos a seguinte equação

para B(t),

dB(t)

dt
= αB(t)− 2Dνβ(t0)

B2+ν(t)

B2(t0)
. (2.79)
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Se dB(t)/dt se anula, teremos uma condição de equilíbrio estável se, α, ν e β são maiores

do que zero [24]. Nesta situação o sistema deve alcançar o estado estacionário quando

t→ ∞, e a solução estacionária seria,

Pest(x) = B∗[1 + β∗(1− ν)x2]
1/ν−1
+ , (2.80)

onde [y]+ = y para y > 0, e zero para outros valores. Os parâmetros que dependem do

tempo, B(t) e β(t), são definidos de acordo com a condição de normalização e de modo que

preserve a forma da distribuição, enquanto B∗ e β∗ dependem da condição inicial em t = t0

e deverão ser dados, de acordo com a Eq. (2.79), quando fazemos dB(t)/dt = 0 [24, 4],

β∗ = β(t0)

[

B∗

B(t0)

]2

e B∗ =

[

αB(t0)
2

2Dνβ(t0)

]1/(1+ν)

, (2.81)

A solução da Eq. (2.79) pode ser feita separando as variáveis B e t e integrando como

se segue,

dB

αB − 2Dνβ0B2+ν
=

dt

B2
0

, (2.82)

ln

(

2Dνβ0B
1+ν − αB2

0

B1+ν

)

= −α(1 + ν)t + C, (2.83)

onde C é uma constante. Logo,

1

Bν+1
=

2Dνβ0
αB2

0

− C ′

αB2
0

e−α(ν+1)t, (2.84)

B−1(t) =

[

2Dνβ0
αB2

0

− C ′

αB2
0

e−α(ν+1)t

]1/(ν+1)

(2.85)

onde C ′ é outra constante e será dada, de acordo com os vínculos de normalização em

t = 0, por C ′ = 2Dνβ0, resultando em

B−1(t) =
2Dνβ0
αB2

0

(

1− e−α(ν+1)t
)1/(ν+1)

. (2.86)

Podemos também, a partir da distribuição generalizada, Eq. (2.71), da Eq. (2.86) e

dos vínculos de normalização, encontrar o segundo momento da distribuição,

< x2 > =
β−1(t)

2
(2.87)

=
β−1
0

2

[

B(t)

B(t0)

]−2

(2.88)

=
2D2ν2β0
αB2

0

(

1− e−α(ν+1)t
)2/(ν+1)

. (2.89)

A distribuição de probabilidades da Eq. (2.71) é solução da equação não linear de
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Fokker-Planck, Eq. (2.51), para uma força linear quando se define [19, 26, 38],

q ≡ 2− ν. (2.90)

Com isso, podemos concluir que o expoente dinâmico em pequenos tempos, ou melhor,

quando t≪ 1/(α(ν + 1)) na Eq. (2.89), deve ser dado por

z = 1 + ν, (2.91)

já que podemos fazer e−α(ν+1)t ≈ 1− α(ν + 1)t, e assim teríamos,

< x2 >=
2D2ν2β0α(ν + 1)

αB2
0

t2/(ν+1) (2.92)

Para ν = 1 temos uma difusão normal, e para ν > 1, e ν < 1 teremos, respectivamente,

subdifusão e superdifusão. Veja na Figura 2.4 da página 38 que, no caso de ν < −1 e

µ = 1/2, teríamos uma situação associada com um expoente dinâmico negativo, que não

tem significado físico, embora possa ser associado com sistemas reais auto-organizados de

não-equilíbrio [10, 19, 38]. A Eq. (2.91), portanto, faz a conexão entre difusão anômala e

estatística não extensiva. Já, a Eq. (2.90) se apresenta como uma evidência de que a não

extensividade da termoestatística de Tsallis está relacionada com a equação não linear de

Fokker-Planck ou, em outras palavras, ao índice ν que é a assinatura da não linearidade

da equação de Fokker-Planck.

Assim, podemos esperar que, no estado estacionário e para ν = 2, a densidade de

probabilidade tenha um perfil parabólico sob certas condições. Recentemente Ribeiro et.

al. mostraram que o perfil parabólico deve existir para qualquer tempo para temperatura

zero [55]. As condições para tal estão relacionadas com a intensidade do campo externo

A(x), com a temperatura T ou mesmo com o coeficiente D, como será mostrado no

capítulo seguinte.

Um alerta deve ser feito sobre o processo difusivo representado pela EFPNL. Para

ν = 2 ou equivalentemente q = 0 a equação pode representar apenas um processo de

transporte sem ruído térmico, quando a constante D não depender da temperatura. Neste

caso, haverá uma competição entre o campo de força externo e um campo de força que

depende do gradiente da densidade de probabilidade. Para visualizar melhor, podemos

escrever a Eq. (2.51), da seguinte forma,

∂P

∂t
=

∂

∂x

[

P

(

2D
∂P

∂x
−A(x)

)]

. (2.93)

O parâmetro D, portanto, poderá não ser dependente da temperatura e será de acordo
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com o sistema a ser estudado. Mostraremos no Capítulo seguinte o sistema físico que

pode estar associado à equação acima para temperatura T = 0, sendo o parâmetro D da

equação acima dependente somente do tipo de interação entre as partículas [4].

No sentido de incluir as flutuações térmicas e ainda assim preservar o termo não

linear do processo de transporte, podemos fazer uma alteração simples, mas primeiro

vamos observar o segundo termo depois da igualdade na EFPNL, para ν = 2,

Dν
∂

∂x
[P
∂P

∂x
] =

∂

∂x
[2DP

∂P

∂x
]. (2.94)

Uma outra forma de encarar a expressão acima é simplesmente inserindo, no lugar de

2DP , dois outros termos. Um referente à dependência do coeficiente de difusão com

P e outro termo que corresponda às flutuações térmicas. Podemos, então reescrever a

expressão anterior na forma

∂

∂x
[(2D′P +D)

∂P

∂x
], (2.95)

sendo D′ uma constante independente da temperatura e D = kBT . Neste caso, portanto,

teremos ainda uma competição entre o campo externo e o gradiente de P (x), mas agora

teremos também o termo difusivo linear que deve representar as flutuações térmicas.

Podemos dizer também que os dois termos, 2D′P e D, competem entre si podendo,

assim, determinar o tipo de comportamento das partículas que compõem um sistema

termoestatístico. Esperamos que quando o termo dependente da temperatura é predo-

minante o processo de difusão deve ser normal e a distribuição de probabilidades deve

ser uma gaussiana. Neste caso, a EFPL é suficiente para descrever o sistema físico. Mas

quando o gradiente da densidade de probabilidade é da ordem das flutuações térmicas ou,

de forma semelhante, da ordem de D′, defendemos que haverá uma difusão anômala e,

portanto, teremos um regime que deve ser descrito por uma equação não linear de Fokker-

Planck com índice entrópico q = 0 ou ν = 2. Mostraremos isso para o estado estacionário

de um sistema de partículas interagentes em movimento superamortecido sujeitas à um

potencial φ(x) e em contato com um termostato que mantém o sistema à temperatura

fixa T .

Com a alteração a Equação de Fokker-Planck seria então escrita da seguinte forma,

∂P

∂t
= −∂[A(x)P ]

∂x
+

∂

∂x
[(2D′P + kBT )

∂P

∂x
]. (2.96)

Nessa abordagem, se definirmos os funcionais da forma Ψ[P (x, t)] = P (x, t) e Ω[P (x, t)] =

2D′P (x, t) + kBT , a Eq. (2.50) torna-se a equação acima. A partir destas definições para

os funcionais Ψ e Ω podemos encontrar da mesma forma o resultado da Eq. (2.61), e
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também, de acordo com a Eq. (2.64), encontramos por integração simples um funcional

g[P (x, t)] como,

g[P (x, t)] = β ′D′[P (x, t)− P 2(x, t)]− β ′kBT [P (x, t) lnP (x, t)], (2.97)

sendo β ′ um multiplicador de Lagrange definido através do funcional da energia livre,

como a Eq. (2.54). Este funcional resulta na seguinte forma entrópica,

S[P ] = β ′D

[

1−
∫ +∞

−∞

dxP 2(x, t)

]

− β ′kBT

∫ +∞

−∞

dxP (x, t) lnP (x, t), (2.98)

ou seja,

S[P ] = Sq=0 + Sq=1, (2.99)

sendo Sq=0 a forma da entropia generalizada de Tsallis, Eq. (2.66), para ν = 2, e Sq=1 =

SBG a entropia padrão dada pela Eq. (2.67). O primeiro termo é consequência da interação

de muitas partículas enquanto que o segundo está relacionado com o banho térmico. A

entropia, portanto, é nula somente se D′ = T = 0 [4].

Uma forma de maximizar esse funcional entrópico é, considerando a condição de

normalização para a distribuição de probabilidade e o vínculo,

U =

∫ ∞

−∞

[φ(x)− φ0]P (x, t)dx, (2.100)

definindo o seguinte funcional,

Σ[P (x, t)] =
1

kBTβ ′
S[P ]− a1

∫ ∞

−∞

P (x, t)dx− a2

∫ ∞

−∞

[φ(x)− φ0]P (x, t)dx. (2.101)

onde a1 e a2 são os parâmetros de Lagrange. A condição para maximizar tal funcional é

fazendo δΣ/δP = 0, que nos leva à seguinte expressão, para o estado estacionário,

Pest(x) exp[
2D

kBT
Pest(x)] = exp {−(1 + a1)− a2[φ(x)− φ0]}. (2.102)

A solução acima pode ser escrita em termos da Função W de Lambert, que obedece à

equação transcendental W (z)eW (z) = z [4]. Fazendo as definições de que

z =
2D

kBT
exp {−(1 + a1)− a2[φ(x)− φ0]}, (2.103)

W (z) =
2D

kBT
Pest(x), (2.104)
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podemos escrever uma expressão para Pest(x) como,

Pest(x) =
kBT

2D
W

(

2D

kBT
exp {−(1 + a1)− a2[φ(x)− φ0]}

)

(2.105)

que pode ser também escrita como,

Pest(x) =
kBT

2D
W

(

2De−(1+a1)

kBT
e(−a2

αx2

2
)

)

. (2.106)

para o potencial parabólico φ(x) = αx2/2.

No próximo capítulo mostraremos como é possível, partindo de uma descrição micros-

cópica de um sistema de partículas interagentes em movimento superamortecido, chegar

na abordagem macroscópica das equações de Fokker Planck. Na oportunidade vamos exi-

bir os resultados numéricos em conformidade com os resultados analíticos apresentados

neste capítulo.
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3 Dinâmica Molecular de

Partículas Superamortecidas

No Capítulo anterior introduzimos conceitos sobre a mecânica estatística padrão e a

estatística de Tsallis, dentre os quais podemos destacar as definições de entropia padrão

e entropia generalizada. Mostramos como tais entropias estão relacionadas, respectiva-

mente, com a equação de Fokker-Planck linear e não linear por meio do Teorema H e

suas generalizações e ainda como essa relação pode ser feita para um caso particular da

EFPNL. Concluímos o Capítulo mostrando que pode-se definir um funcional entrópico

que é combinação linear das entropias padrão e generalizada e que está relacionada com a

EFP não linear dada pela Eq. (2.51), onde os expoentes da função distribuição são µ = 1

e ν = 2.

No Capítulo presente apresentaremos o sistema físico que pode ser descrito pela

EFPNL a partir de duas abordagens. A primeira, descrita na seção seguinte como o mo-

delo microscópico, tem como parâmetro principal a posição das partículas. Vamos propor

um modelo para o movimento superamortecido de um sistema de partículas interagentes

sujeito a um campo externo. Para isso nos apoiaremos na segunda lei de Newton para a

integração do movimento e nas condições físicas necessárias para o superamortecimento.

Além disso, devemos incluir também a implementação do ruído térmico. Um exemplo real

de partículas superamortecidas e não interagentes é o clássico caso de pequenas partículas

imersas em uma solução viscosa estudado por Brown, o conhecido movimento browniano.

E para partículas superamortecidas e interagentes podemos citar o movimento supera-

mortecido de vórtices em supercondutores do tipo II que é a motivação principal deste

trabalho. A segunda abordagem consiste na descrição macroscópica do mesmo sistema

por meio da função densidade que é diretamente proporcional a densidade de probabili-

dade encontrada na EFPNL escolhida para o nosso sistema de partículas. Mostraremos

como esta equação pode ser deduzida a partir da equação da difusão-convecção, bem como

por meio de uma aproximação do tipo coarse-graining da equação de Fokker-Planck em

sua forma linear.

Por fim, apresentaremos os resultados numéricos obtidos das simulações computacio-
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nais que estão compatíveis com as previsões teóricas dadas pelo formalismo da EFPNL.

3.1 Modelo Microscópico

O sistema físico que nos propomos a estudar é composto por N partículas em um canal

bidimensional, Lx x Ly, as quais interagem entre si por meio de um potencial de interação

repulsivo e de curto alcance. As partículas movem-se em um meio dissipativo e

possuem um movimento superamortecido.

O sistema foi escolhido para simular vórtices em supercondutores do tipo II (Ver as

referências [18, 56, 57]). Materiais supercondutores, em resumo, são materiais que não

oferecem resistência à passagem de corrente elétrica quando estão em baixas temperaturas.

Um efeito associado à supercondutividade é a expulsão do campo magnético do interior

do material, conhecido como efeito Meissner. Em supercondutores do tipo I existe um

campo crítico acima do qual o estado supercondutor é destruído e abaixo do qual o

efeito Meissner está presente. Já em supercondutores do tipo II ocorre a penetração do

campo magnético em pequenas regiões no estado normal (não diamagnético) cercados

por supercorrentes que se estendem até uma distância λ (denominado de comprimento

de London), formando assim os vórtices. Neste caso, existem dois valores para o campo

crítico, um inferior, abaixo do qual não há campos magnéticos no interior do material e

este encontra-se no seu estado supercondutor, e um campo crítico superior, acima do qual

o estado supercondutor é destruído. Em campos intermediários teremos as formações dos

vórtices.

Se os núcleos dos vórtices possuem dimensões pequenas com respeito ao comprimento

de London e menores que a distância radial entre os vórtices podemos tratá-los como

partículas isoladas e que interagem por meio de uma função de Bessel modificada. Para

que essa condição seja satisfeita o campo magnético externo deve ser próximo do campo

crítico inferior. Quando o campo externo é próximo do campo crítico inferior os vórtices

penetram no interior do supercondutor até formar uma rede triangular ou hexagonal

conhecida como rede de Abrikosov. É importante salientar que durante a penetração dos

vórtices há dissipação de energia uma vez que o núcleo dos vórtices não se apresentam

no estado supercondutor. O movimento de um vórtice leva a uma variação do campo

magnético local na região próxima ao núcleo do mesmo, que dá origem a um campo

elétrico, e consequentemente, a uma corrente. A corrente que passa pelo núcleo deve

dissipar energia e, portanto, podemos desprezar os efeitos inerciais dos vórtices em relação

à dissipação e considerar que eles possuem um movimento superamortecido.

É preciso ainda lembrar que o material supercondutor possui temperatura, mesmo
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que baixa, e que esta deve produzir flutuações no movimento dos vórtices. Portanto,

para estudar o sistema de vórtices em supercondutores do tipo II devemos considerar a

interação entre eles e ainda as flutuações térmicas produzidas pela temperatura do meio

supercondutor onde os vórtices podem se mover. Além disso, os vórtices podem interagir

com o meio externo, por exemplo, quando o supercondutor está submetido a campos

magnéticos variáveis. Algumas características do fenômeno da supercondutividade bem

como modelos que buscam descrever e/ou explicá-lo, e referências às informações dadas

até aqui sobre o assunto, podem ser encontradas no Apêndice A.

Nesse contexto, a equação do movimento para a i-ésima partícula (ou vórtice), de um

sistema com N partículas interagentes e sujeitas a uma força externa ~F e(~ri), é,

m
d2~ri
dt2

= ~F e(~ri)− µ~vi +
∑

j 6=i

~J(~ri − ~rj) + η(~ri, t). (3.1)

A equação acima se assemelha à equação de Langevin, Eq. (3.64), onde ~ri e ~vi são,

respectivamente, a posição e a velocidade da i-ésima partícula, µ a viscosidade efetiva do

meio, o terceiro termo do lado direito é o somatório de todas as forças devido às N − 1

partículas, ~F e(~ri) representa agora somente a força externa e, por fim, η(~ri, t) sendo o ruído

térmico, com as mesmas propriedades das Equações (2.27). Devemos considerar também

que a força ~J(~r) ≡ G(|~r|/λ) ~r
|~r|

é do tipo repulsiva, de curto alcance, sendo λ o alcance de

interação da força definido como comprimento característico, o qual corresponderia

ao comprimento de London no tratamento com supercondutores. A função G será do tipo

Bessel modificada do tipo 1.

3.1.1 Movimento superamortecido

Se o movimento é superamortecido, poderíamos apenas desprezar o termo inercial da

Eq. (3.1), fazendo

µ~vi = ~F e(~ri) +
∑

j 6=i

~J(~ri − ~rj) + η(~ri, t), (3.2)

mas algumas considerações importantes devem ser feitas. Primeiramente, vamos simpli-

ficar o problema desconsiderando o ruído térmico e resolvendo apenas para uma única

direção arbitrária do movimento e ainda fazendo f(x, t) a força total em cada partícula.

Dessa forma poderemos escrever

m
d2vi
dt2

= f(xi, t)− µvi. (3.3)
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Se a força f(x, t) for constante podemos fazer,

dvi
f
µ
− vi

=
dt

τ
, (3.4)

sendo τ = m/µ o tempo característico, e integrar para encontrar

vi =
f

µ
(1− e−

t
τ ). (3.5)

Neste caso a velocidade tende exponencialmente para um valor terminal, v∗i = f/µ. Se f

varia em tempos muito maiores do que o tempo característico, podemos dizer que v = v∗

em todo instante e, portanto, a dinâmica pode ser descrita efetivamente pela equação de

primeira ordem,

vi =
f(xi, t)

µ
. (3.6)

Note que esta aproximação só será válida se f(xi, t) varia lentamente no tempo. Se f é

função do espaço como será o caso quando considerarmos um potencial externo, sabemos

que

∂f

∂t
=
∂f

∂x

∂x

∂t
, (3.7)

portanto, podemos concluir que ∂f
∂x

e a velocidade devem ser suficientemente pequenos.

Por exemplo, se escolhermos um potencial externo parabólico, onde a f = −αx, nosso

modelo deve funcionar se a intensidade da força de confinamento, α, for relativamente

pequena.

3.1.2 Ruído térmico

Na secção 2.3, já mostramos as propriedades do ruído térmico que utilizamos na tese,

que deve possuir média nula e variância proporcional à temperatura, ou melhor,

< ξαi (t) > = 0 e < ξαi (t)ξ
α
k (t+∆) >=

2µkBT

m2
δikδ(∆), (3.8)

onde α neste caso é a componente do ruído em uma direção qualquer, e δ é a função

delta de Dirac [58]. Consideramos aqui que em todo o instante ∆, a força flutuante ξi(tj)

atua na i-ésima partícula no tempo tj . Assim, podemos escolher uma expressão para a

componente α do ruído da forma

ξαi (t) = A
∑

j

δ(t− tj)χ
α
i (tj), (3.9)
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onde χα
i (tj) é um número aleatório com distribuição gaussiana, com média zero e variância

unitária, e A é uma constante que deve ser a amplitude do ruído. Na Eq. 3.9, ξαi (t) é

diferente de zero somente em tempos t = tj . A escolha da forma do ruído equivale à

ξαi (t0) = Aχα
i (t0),

ξαi (t0 +∆) = Aχα
i (t1),

ξαi (t0 + 2∆) = Aχα
i (t2),

...
...

ξαi (t0 + j∆) = Aχα
i (tj).

Ao considerar o ruído com as características dadas acima, estamos realizando um processo

estocástico. Este processo é conhecido como processo de Gauss-Markov1 onde o tempo ti

entre dois pulsos, são distribuídos como

p(ti) =
1

τ ∗
e−

ti
τ∗ , (3.10)

onde τ ∗ é o tempo médio entre dois impulsos aleatórios [59, 60, 61]. E em um sistema

com intervalos de tempo discreto de ∆, a probabilidade p que, após um tempo ∆, um

impulso aleatório atue, é

p =

∫ ∆

0

pi(t)dt = 1− e−
∆
τ∗ . (3.11)

Então, escolhendo um ∆ conveniente, por exemplo, ∆ suficientemente maior que o tempo

característico da força flutuante τ ∗, a probabilidade de um ruído atuar se aproxima da uni-

dade, ou seja, sempre atuante. Esta aproximação pode ser feita quando τ ∗ é relativamente

pequeno, como estamos considerando para o nosso sistema, muito embora seja possível

considerar a probabilidade p dada acima como encontrado em alguns trabalhos [61, 60, 45].

Definindo, portanto, o ruído da forma da Eq. (3.9), que se caracteriza por sempre

atuar em um intervalo de tempo ∆, podemos usar as expressões (3.8) e fazer uma média

em um tempo longo dado por n∆,

< ξαi (t)ξ
α
k (t+∆) >n∆= lim

n→∞

A2

(n∆)

∫ n∆

0

∑

jj′

dtδ(t− tj)δ(t− tj +∆) < χα
i (tj)χ

α
i (t

′
j) >, (3.12)

1Processos estocásticos nos quais os valores aleatórios gerados no processo possuem distribuição normal
(gaussiana), e ainda satisfazem às propriedades de um processo markoviano, no qual a probabilidade de
ocupação de um estado depende somente do estado imediatamente anterior, ou seja, depende somente do
estado presente, não dependendo da história do processo até o momento presente (sem memória) [23].
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e, utilizando o fato de que < χ2 >= 1, teremos como resultado

< ξαi (t)ξ
α
k (t+∆) >n∆=

A2

∆
δ(∆)δik. (3.13)

Comparando este resultado com a Eq. (3.8), podemos concluir que A =
(

2µkBT∆
m2

)1/2
, e

ξαi (t) =

(

2µkBT∆

m2

)
1
2 ∑

j

δ(t− tj)χ
α
i (tj). (3.14)

Com a Eq. (3.14) acima, é possível implementar o método de integração para o nosso

sistema. Contudo, é preciso fazer algumas considerações sobre a força flutuante que atua

nas partículas superamortecidas. Primeiramente vamos lembrar que o ruído térmico,

representado por η(~ri, t), na Eq. (2.26), é uma função aleatória e que varia rapidamente

no tempo, e de modo completamente irregular, como na Figura 2.3. A taxa com que esta

função varia pode ser caracterizada por algum tempo de correlação, τ ∗ por exemplo2, o

qual mede a grosso modo, o tempo médio entre dois máximos sucessivos, e geralmente

este tempo é muito pequeno em uma escala macroscópica [1]. Entretanto, a equação

de Langevin, na forma da Eq. (2.26), é uma equação diferencial estocástica e deriva de

aproximações em tempos muito maiores que o tempo característico da força flutuante [15].

Isso quer dizer que, na equação diferencial de Langevin, a velocidade e aceleração são

grandezas calculadas no limite em que ∆t → ∆ pequeno, mas que ainda obedece à

condição ∆ ≫ τ ∗. Portanto, no contexto do movimento de partículas superamortecidas

em intervalos de tempo pequenos a nível macroscópico, mas suficientemente maiores que

o tempo característico da flutuação, é válida a seguinte equação

γ~v(t) = ~ξ(t), (3.15)

se não considerarmos as forças externas e as forças entre as partículas3 na equação de

Langevin. Este caso corresponde ao movimento browniano puro. A Eq. (3.15) é uma

equação diferencial estocástica, e para transformá-la para uma forma diferencial, vamos

integrá-la de t a t +∆t e em seguida podemos tomar o limite quando ∆t → ∆, ou seja,

para um infinitesimal. Assim, para um intervalo de tempo ∆t, teremos

∆~r(t) = ∆ ~W (t), (3.16)

2O tempo de correlação de uma força flutuante que descreve, por exemplo, interações com moléculas
de um líquido comum é cerca de 10−13segundos [1].

3Desconsideramos essas forças somente para simplificar os cálculos da dedução da expressão correta
para o ruído na integração numérica.
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onde W (t) é o Processo de Wiener 4, relacionado com o ruído branco ξ(t), definido como

~W (t) =

∫ t

0

~ξ(t′)dt′. (3.17)

Fazendo o limite quando ∆t vai pra zero, teremos

d~r(t) = d ~W (t), (3.18)

sendo d ~W (t) o conhecido Incremento de Wiener [62]. A discretização da Eq. (3.18)

pode ser feita dividindo o intervalo de integração em n intervalos de tamanho ∆. O

incremento de Wiener é gerado de acordo com a Eq. (3.14), a partir da qual calculamos

a largura do incremento dada por A = (2µkBT∆)1/2, e que por sua vez será multiplicada

por um número aleatório de distribuição gaussiana, χα
i , de variância unitária e centrada

na origem.

Note que para o movimento superamortecido o sistema rapidamente alcança uma

velocidade terminal (fazendo médias em tempos da ordem de ∆ ≫ τ = m/µ). No entanto,

se verificarmos o sistema em tempos da ordem do tempo característico da flutuação, τ ∗,

podemos verificar uma variação de velocidade, ou seja, um impulso gerado pela flutuação

térmica.

Assim, a nova expressão para a posição da i-ésima partícula após um intervalo de

tempo ∆, onde o tempo característico τ ≪ ∆ e ∆ ≫ τ ∗, com base na Eq. (3.18).

~ri(t +∆) = ~ri(t) +
1

µ
~℘i∆, (3.19)

onde ~℘ é uma força efetiva devido o ruído térmico e a sua componente α definimos

por

℘α
i =

ξαi (∆)

∆
(3.20)

=

(

2µkBT

m2∆

)
1
2 ∑

j

δ(t− tj)χ
α
i (tj). (3.21)

A velocidade de cada partícula medida em cada instante de tempo, portanto, deve

depender somente da flutuação térmica para o caso do movimento browniano de par-

tículas não interagentes e sem interação com campo externo. Então, de acordo com a

4O processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que possui este nome em ho-
menagem ao matemático Norbert Wiener. Ele é também muitas vezes chamado movimento browniano
padrão, após a observação do movimento de pequenas partículas submersas em meio viscoso feita pelo
botânico de Robert Brown.
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equação (3.15), definimos

vi = ℘i

√

∆dm2

4µ
, (3.22)

sendo d = 2 para o caso bidimensional. A velocidade calculada dessa forma é compatível

com o teorema da equipartição da energia, já que, de acordo com a equação acima teremos

para uma única componente da velocidade,

< vαi (t)v
α
k (t+∆) > =

∆

4µ
< ℘α

i (t)℘
α
k (t+∆) > (3.23)

=
m2∆

4µ

(

2µkBT

m2∆

)

(3.24)

=
kBT

2
(3.25)

É importante destacar que o ruído implementado desta forma implicará em uma distri-

buição de velocidades, n(v), dado por

n(v) =
2v

< v2 >
e−

v2

<v2> , (3.26)

pois ℘i é proporcional à ξ, e este é dado por uma distribuição gaussiana. Logo, a distri-

buição de posições e de velocidades de partículas não interagentes que estejam sujeitas a

um ruído desta natureza, é gaussiana como deveria ser.

3.2 Modelo Macroscópico

A descrição macroscópica para o sistema de partículas interagentes pode ser feita por

dois meios. O primeiro consiste na aplicação de uma aproximação do tipo grão-grosso,

(do inglês coarse-graining), partindo da EFP. Basicamente, o procedimento permite que

possamos sair de uma abordagem microscópica para a macroscópica com o uso da função

delta de Dirac e suas propriedades. E a segunda alternativa consiste em considerar a

continuidade da densidade, ρ(x, t), que pode ser definida a partir da equação da continui-

dade. Mostraremos que em ambas as descrições podemos encontrar os mesmos resultados

que também estão de acordo com o formalismo da EFPNL, apresentado no Capítulo 2.

Nas seções a seguir veremos as duas formas para encontrar a equação macroscópica

que descreve o sistema de partículas em estudo.
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3.2.1 Coarse-graining da equação de Fokker-Planck

Considere a equação de Fokker-Planck tridimensional (observe a equação (2.47) em

1D!).

µ
∂P

∂t
=

∑

i

~∇i · (−~fiP + kBT ~∇iP ), (3.27)

onde ~fi é a força na partícula i dada pela equação do movimento na forma da Eq. (3.2)

(força externa e de interação entre partículas), e sendo P (~r1, ~r2, ..., ~rN , t) a probabilidade

de encontrar as partículas nas posições ~r1, ~r2, ..., ~rN em um instante de tempo t. Fazendo

a definição

ρ(~r, t) ≡<
∑

i

δ(~r − ~ri) >=

∫

d2Nr′P
∑

i

δ(~r − ~r′i), (3.28)

para a densidade de partículas na posição ~r, onde a média é feita sobre a distribuição de

probabilidade P (~r1, ~r2, ..., ~rN , t), que descreve o estado médio do sistema de partículas no

espaço das configurações 2N-dimensional. Derivando a equação acima no tempo, podemos

obter a seguinte expressão

∂ρ(~r, t)

∂t
=

∫

d2Nr′
∂P

∂t

∑

i

δ(~r − ~r′i), (3.29)

e usando a Eq. (3.27) podemos chegar na seguinte equação

µ
∂ρ(~r, t)

∂t
=

∫

d2Nr′
∑

i

~∇′
i · (−~f ′

iP + kBT ~∇iP )δ(~r − ~r′i). (3.30)

Usando as propriedades da função delta de Dirac nas derivadas espaciais e a definição da

Eq. (3.28), podemos reescrever a equação acima como se segue,

µ
∂ρ(~r, t)

∂t
= −~∇ ·

∑

i

∫

d2Nr′(~f ′
iP ) + kBT∇2

∫

d2Nr′P
∑

i

δ(~r − ~r′i) (3.31)

= −~∇ ·
∑

i

∫

d2Nr′(~f ′
iP ) + kBT∇2ρ(~r, t). (3.32)

A força fi, no caso que estamos estudando é dado por uma força externa somado com

a força devido a interação entre as partículas do sistema. Podemos então reescrever a

equação na forma da equação da difusão convecção,

µ
∂ρ(~r, t)

∂t
= −~∇ · (~jpp +~je) + kBT∇2ρ(~r, t), (3.33)
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onde ~jpp e ~je são as correntes de fluxo devido, respectivamente, a ação da interação entre

as partículas e do potencial externo, os quais são dados por

~je =
∑

i

∫

d2Nr′ ~F e(~ri)Pδ(~r − ~r′i) (3.34)

= ~F e(~r)ρ(~r, t), (3.35)

se operarmos com a função delta de Dirac, e,

~jpp =
∑

i

∫

d2Nr′
∑

j 6=i

~J(~r′i − ~r′j)Pδ(~r − ~r′i) (3.36)

=
∑

i

∫

d2Nr′
∑

j 6=i

~J(~r − ~r′j)Pδ(~r − ~r′i) (3.37)

=

∫

d2Nr′′ ~J(~r − ~r′′j )

∫

d2Nr′
∑

i

∑

j 6=i

Pδ(~r′′ − ~r′j)δ(~r − ~r′i), (3.38)

aplicando novamente as propriedades da função delta, e considerando que,

~r′j =

∫

d2Nr′′δ(~r′′ − ~r′j). (3.39)

Para ~jpp ainda precisamos aplicar a aproximação to tipo coarse-graining, definindo pri-

meiro a densidade de duas partículas da seguinte forma,

ρ(2)(~r, ~r′′, t) =

∫

d2Nr′
∑

i

∑

j 6=i

Pδ(~r′′ − ~r′j)δ(~r − ~r′i), (3.40)

e assim podemos escrever o termo referente à interação entre as partículas como,

~jpp =

∫

d2Nr′′ ~J(~r − ~r′′)ρ(2)(~r, ~r′′, t). (3.41)

A aproximação consiste em admitir que função densidade de vórtice é definida localmente,

o que implica em ρ(2)(~r, ~r′′, t) = ρ(~r, t)ρ(~r′′, t), ou seja,

~jpp = ρ(~r, t)

∫

d2Nr′′ ~J(~r − ~r′′)ρ(~r′′, t). (3.42)

Isto quer dizer que estamos considerando escalas de comprimento maiores do que o com-

primento característico da interação entre pares de partículas, λ. Sabendo ainda que ~J

vai a zero rapidamente quando se toma distâncias maiores do que λ, podemos esperar

também que a densidade varie lentamente dentro do raio de interação da força. Neste

caso, expandindo ρ(~r) em torno de ~r e considerando somente termos até primeira ordem
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teremos,

~jpp = ρ(~r, t)

∫

d2Ns~J(~s)[ρ(~r, t) + ~∇ρ(~r, t) · ~s], (3.43)

onde ~s = ~r′′−~r. Sabendo da simetria axial de ~J(~s), o termo de ordem zero deve ser nulo,

assim como as contribuições perpendiculares a ~∇ρ(~r, t). Desse modo podemos fazer,

~jpp ⋍ −ρ~∇ρ1
2

∫

d2Ns~J(~s) · ~s = −aρ~∇ρ, (3.44)

onde a constante a ≡
∫

d2r~r · ~J(~r)/2 [18, 4]. Dessa forma, finalmente podemos obter a

equação não linear da difusão para a densidade de partículas interagentes em movimento

superamortecido, como segue

µ
∂ρ

∂t
= ~∇[ρ(a~∇ρ− ~F e)] + kBT∇2ρ. (3.45)

Já que nosso propósito neste trabalho é investigar o movimento de partículas em duas

dimensões no interior de um canal com dimensões LxxLy, sob a ação de um potencial ex-

terno do tipo elástico, ~F e = −A(x)i = −αxi, podemos, pela simetria do problema, admitir

que a densidade tem uma dependência próxima de zero em relação ao eixo transversal y,

ou seja, ρ(~r, t) ≈ ρ(x, t), e a Eq. (3.45) torna-se

µ
∂ρ

∂t
=

∂

∂x
{ρ[a∂ρ

∂x
−A(x)]} + kBT

∂2ρ

∂x2
. (3.46)

Note que, se introduzirmos a probabilidade

P (x, t) =
Ly

N
ρ(x, t), (3.47)

definindo

D =
aN

νLy
, (3.48)

e ainda fazendo a temperatura T = 0 na Eq. (3.46), nós resgataremos a Eq. (2.51),

escolhendo os expoentes da função distribuição de probabilidades como µ = 1 e ν = 2.

Com esta equação é possível descrever qualquer sistema de partículas com quaisquer

tipos de interações repulsivas em movimento superamortecido e confinadas em um campo

externo de potencial parabólico. Veja que neste modelo a estimativa do parâmetro a é

função do potencial de interação das partículas, mas este é fixo para cada potencial o

que torna a equação (3.46) invariante com o tipo de potencial de interação. Contudo

não podemos esquecer que para a validade do modelo é preciso que a densidade varie

lentamente dentro do alcance desta interação. Esta condição não sendo satisfeita o modelo
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pode perder a validade. Além disso, é ainda necessário enfatizar a importância de se medir

a densidade em escalas maiores que o comprimento de escala da interação dos vórtices

para que o procedimento de coarse-graining seja validado.

3.2.2 Equação da continuidade

Consideremos a continuidade da densidade, ρ(x, t), definida a partir da equação da

continuidade

∂ρ(~r, t)

∂t
= ~∇ · ~J ′ (3.49)

onde ~J ′ = ρ~v é a densidade de corrente e ~v é um campo vetorial representando a velocidade

do fluxo de partículas. Supondo que a densidade varia suavemente na região de atuação

da força, que possui um comprimento característico λ, pode-se expandir a densidade ρ em

série de Taylor, ρ(~r, t) = ρ(0, t) + ~r · ρ(~r, t) + ..., e assim, desprezando os termos de mais

alta ordem e observando a simetria, o campo de força gerado pela densidade de partícula

é dado por

~F pp =

∫

d2rρ(~r) ~J(~r)

~F pp =

∫

d2r(~r · ~∇ρ(~r, t)) ~J(~r)

~F pp = −a~∇ρ, (3.50)

tomando apenas as contribuições da força ~J na direção do gradiente de concentração, e

sendo a ≡
∫

d2r~r · ~J(~r)/2. Somando o resultado da Eq. (3.50) com a força externa, para

o movimento superamortecido, teremos uma expressão que equivale à força viscosa, µ~v,

permitindo-nos encontrar uma expressão para a velocidade, que substituindo na equação

da continuidade (3.49), resgataremos a equação (3.46) para T = 0,

µ
∂ρ

∂t
=

∂

∂x
{ρ[a∂ρ

∂x
−A(x)]}, (3.51)

e para T 6= 0 podemos inserir um termo difusivo referente às flutuações térmicas,

µ
∂ρ(x, t)

∂t
=

∂

∂x
[aρ

∂ρ

∂x
+ αxρ] + kBT

∂2ρ

∂2x
, (3.52)

que corresponde à Eq. (3.46) e também é idêntica à Eq. (2.96), para P (x, t) = (Ly/N)ρ(x, t),

A(x) = −αx, D′ = (aN)/(νLy) e D = kBT .
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3.2.3 Resolvendo a EFPNL

Para temperatura nula, sabemos que a solução da EFPNL é dada pela Eq. (2.71)

fazendo ν = 2 e sendo B(t) e β(t) dados pelas equações (2.86) e (2.78), que dependem

das condições iniciais caracterizadas por B0 e β0. Contudo, estamos interessados somente

na solução estacionária, onde deve valer as aproximações e condições impostas no modelo

apresentado neste capítulo, as quais podemos citar o potencial repulsivo e de curto alcance,

e que a densidade varie lentamente no alcance da força de interação entre os vórtices.

A solução da Equação (3.51) no estado estacionário, ∂ρ
∂t

= 0, considerando uma po-

tencial parabólico externo, A(x) = −αx, pode ser obtida fazendo,

∂

∂x
[aρ

∂ρ

∂x
+ αxρ] = 0

aρ
∂ρ

∂x
+ αxρ = C (3.53)

onde C é uma constante e podemos fazer C = 0, pois no caso do potencial parabólico e

força repulsiva entre as partículas, teremos um equilíbrio estático (velocidades e acelera-

ções nulas), logo

a dρ = −αx dx

ρest(x) = ρ0 +
α

2a
(x20 − x2)

ρest(x) =
α

2a
(x2e − x2), (3.54)

onde xe = (3na/2α)1/3, que pode ser obtido a partir da condição de normalização,
∫ xe

−xe

ρest(x)dx =
N

Ly
= n. (3.55)

Veja que a solução dada pela Eq. (3.54) nos fornece as seguintes relações

β∗ =
1

x2e
(e) B∗ =

α

2na
x2e, (3.56)

se compararmos com a solução estacionária da EFPNL dada pela equação Eq. (2.80).

Para temperaturas kBT diferente de zero nós não resolvemos para qualquer tempo

t. Resolvemos a equação somente no estado estacionário, como se segue. Neste estado

temos,
∂

∂x
[aρ

∂ρ

∂x
+ αxρ] + kBT

∂2ρ

∂2x
= 0, (3.57)
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então,

aρ
∂ρ

∂x
+ αxρ+ kBT

∂ρ

∂x
= 0

(aρ+ kBT )
∂ρ

∂x
= −αxρ

(a+
kBT

ρ
)∂ρ = −αx∂x, (3.58)

e integrando, obtemos

a(ρ− ρ0) + kBT ln(
ρ

ρ0
) = −α(x

2 − x20)

2

ln(
ρ

ρ0
) =

α(x20 − x2)

2kBT
− a

kBT
(ρ− ρ0)

ρ

ρ0
= e

α(x20−x2)

2kBT
− a

kBT
(ρ−ρ0)

aρ

kBT
e

aρ
kBT =

aρ0
kBT

e
aρ0
kBT e

α(x20−x2)

2kBT , (3.59)

fazendo z = aρ0
kBT

e
aρ0
kBT e

α(x20−x2)

2kBT e W (z) = aρ
kBT

, teremos uma equação transcendental do

tipo W (z)eW (z) = z, onde W (z) é a Função W de Lambert [63]. Dessa forma teremos

como solução para a densidade

ρest(x) =
kBT

a
W (z)

ρest(x) =
kBT

a
W (

aρ0
kBT

e
aρ0
kBT

− αx2

2kBT ). (3.60)

Fazendo ρ0 = ρ(0) e x0 = 0. Podemos comparar a solução acima com a solução encon-

trada por meio da maximização da entropia da Eq. (2.98) quando definimos os funcionais

Ψ[P (x, t)] = P (x, t) e Ω[P (x, t)] = 2D′P (x, t) + kBT na EFPNL. Comparando a solu-

ção (2.106) encontrada na última secção do Capítulo 2, com a solução acima, podemos

identificar que os parâmetros de Lagrange a1 e a2, podem ser dados respectivamente por,

a1 = ln

(

N

ρ0Ly

)

− aρ0
kBT

− 1 e a2 =
1

kBT
. (3.61)

Com posse dos resultados analíticos dados pelas equações (3.54) e (3.60), para T = 0

e T 6= 0, respectivamente, podemos modelar partículas superamortecidas nas mesmas

condições e comparar esses resultados com os resultados numéricos obtidos por meio da

Dinâmica Molecular. Na seção seguinte apresentaremos o método utilizado na integra-

ção numérica das equações do movimento das partículas e na sequência os resultados

numéricos obtidos para os casos apresentados neste capítulo.
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3.3 Dinâmica Molecular

A técnica Dinâmica Molecular - DM se propõe a resolver numericamente problemas

de muitos corpos, geralmente de difícil solução algébrica, seja na escala atômica ou mo-

lecular, seja em escalas astronômicas e, por isso, tem se mostrado como uma ferramenta

poderosa na solução de problemas científicos e tecnológicos. A aplicação desta metodolo-

gia se estende à vários campos da ciência. Podemos citar alguns exemplos de aplicações

em biologia e química, o estudo da dinâmica da dobradura de proteínas [64, 65], e em

planejamento de novos fármacos [66], dentre outros. Em Física podemos encontrar na

literatura uma quantidade gigantesca de trabalhos científicos que se utilizam do método

em Mecânica Clássica [67], Termodinâmica [68], Física dos materiais [69], e até Mecânica

Quântica [70]. Além disso, há um crescente interesse do método DM para aplicações

diretas nas engenharias [71, 72].

A modelagem em DM consiste, portanto, numa técnica numérica para resolver equa-

ções diferenciais do movimento, como por exemplo as equações do movimento da Segunda

Lei de Newton para um grupo de átomos ou moléculas, ou ainda para simular sistemas

planetários. Alder e Wainwright, na década de cinquenta, foram os primeiros a simular

sistemas compostos por esferas duras. Nestes sistemas as esferas eram colocadas para se

mover com velocidade constante e as mesmas não interagiam entre si, mas ao ficarem a

uma distância definida (duas vezes o raio das esferas), elas colidiam e suas velocidades

após a colisão eram dadas pela conservação do momento linear e da energia (colisões per-

feitamente elásticas) [73, 74, 75]. Anos mais tarde Rahman, em 1964, conseguiu resolver

as equações do movimento de partículas com um potencial conhecido como Lennard-

Jones [73, 76]. Desde então as propriedades do modelo de Lennard-Jones tem sido larga-

mente estudadas na descrição de sólidos, líquidos e substâncias gasosas [77, 73, 78, 65].

Modelar um sistema físico através de DM é, em suma, aplicar a segunda lei de Newton

do movimento em cada partícula, considerando o potencial de interação com as demais,

encontrando assim as trajetórias em passos de tempo infinitesimais e obtendo as proprie-

dades microscópicas e macroscópicas de relevância para cada situação física.

Nas secções que se seguem mostraremos como podemos modelar partículas que inte-

ragem por meio de um potencial repulsivo, em movimento superamortecido, utilizando

o método de Euler com a implementação de uma perturbação que possa representar as

flutuações térmicas do sistema.



3.3 Dinâmica Molecular 63

Figura 3.1: Gráfico de uma solução arbitrária de uma equação diferencial do tipo da
Eq. (3.62). Podemos ver também a estimativa do erro que é tão pequena quanto menor
for h = ∆x.

3.3.1 Integração do movimento superamortecido

Os resultados numéricos obtidos neste trabalho são frutos da Dinâmica Molecular e

como dizemos, esta técnica consiste em, a partir da equação do movimento de uma ou mais

partículas, baseada na segunda lei de Newton, encontrar as trajetórias e as velocidades

do sistema físico. Para isso, existe uma grande quantidade de métodos numéricos de

integração da equação do movimento, dentre elas o método escolhido foi o de Euler.

Optamos por Euler neste trabalho por considerá-lo mais simples e suficiente para o

propósito desta tese. Suficiente porque nosso foco principal é no estudo do movimento

superamortecido no estado estacionário. Basicamente o método de Euler, assim como al-

guns outros, consiste em converter uma equação diferencial em uma equação de diferenças

finitas. Para entendermos melhor, considere a equação diferencial,

dy

dx
= f(x, y). (3.62)

Suponha que temos conhecimentos ou impomos as condições iniciais, y(x0) = y0. Nestas

condições podemos estimar o valor de y no próximo ponto x1 = x0+h, se h for suficiente-

mente pequeno. Essa aproximação está supondo que f(x, y), a taxa de mudança de y com

respeito a x é constante no intervalo entre x0 e x0 + h. A Figura 3.1 mostra como y(x)

varia com respeito a x. A função f(x, y) representa a inclinação da reta tangente à curva
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em um dado ponto (xi, yi). Observe na figura que para um passo h grande teremos um

erro grande. No entanto, se escolhermos um h pequeno e estimarmos o valor de y(x1) a

partir do ponto (x0, y0) e repetindo esse procedimento para todos os pontos subsequentes,

podemos escrever

yi+1 = yi + f(xi, yi)h. (3.63)

Assim, podemos encontrar de forma aproximada como y varia com x conhecendo apenas

a função f(x, y) em cada passo.

Considere agora a equação do movimento semelhante à Equação (2.26), que pode ser

reescrita, para o caso tridimensional, como

m
d~̇ri
dt

= ~F e(~ri)− µ~̇ri, (3.64)

se inicialmente desconsiderarmos a força flutuante, e sendo ~F e(~ri) uma força que pode

ser devido à um campo externo e/ou um campo devido as interações da i-ésima partícula

com as demais partículas dentro do raio de atuação da força. Considere agora que o

movimento é superamortecido. Isso significa dizer que após um certo período o sistema

tende alcançar uma velocidade terminal, constante(Ver Secção). Desse modo, temos

µ~̇ri = ~F e(~ri). (3.65)

Logo, de acordo com o método de integração de Euler, a posição da i-ésima partícula em

um instante de tempo infinitesimal posterior, ∆, é

~ri(t+∆) = ~ri(t) +
1

µ
[~F e(~ri)]∆. (3.66)

e, de acordo com a Eq. (3.19), podemos incluir o ruído térmico, e a equação que deve

integrar as equações do movimento superamortecido pode ser,

~ri(t +∆) = ~ri(t) +
1

µ
[~F e(~ri) + ~℘i]∆, (3.67)

O método de Euler, para este caso em particular, portanto, se mostra como um mé-

todo adequado por sua simplicidade, além de ter boa precisão, justificada principalmente

pelos resultados obtidos. É preciso destacar que o sistema em estudo deve possuir um

potencial externo que varia pouco no espaço de atuação da força e que o campo produzido

pelo gradiente de concentração das partículas interagentes também varia lentamente no

tempo, tornando os outros métodos de integração com um custo computacional superior

ou até mesmo desnecessários para o caso estudado. No entanto, em várias situações, ou-



3.4 Resultados Numéricos 65

tros métodos mais sofisticados podem ser utilizados, dentre eles podemos citar o método

Runge-Kutta de segunda ordem ou quarta ordem, Diferenças Finitas, Velocity-Verlet,

Predictor-Corrector e leap-frog [77, 62, 73]. Cada método tem sua peculiaridade e é es-

colhido de acordo com o problema a ser estudado, com o grau de precisão desejado, ou

considerando o custo computacional, ou até mesmo pela própria simplicidade.

Agora podemos integrar a equação do movimento de partículas superamortecidas, em

contato com um reservatório térmico a uma temperatura T , e utilizando um método numé-

rico bem simples, mas que exibe resultados satisfatórios como veremos. O procedimento

realizado na integração pode ser resumidos nos seguintes passos,

1 - Definir a posição inicial de todas as partículas da simulação.

2 - Calcular a força em cada partícula devido a interação com as demais.

3 - Computar a força devido o potencial externo e somar à força flutuante de acordo

com a Eq. (3.21).

4 - Encontrar a nova posição de cada partícula usando a Eq. (3.67), aplicando, é claro,

as condições de contorno do problema.

5 - E por fim, repetir todos os passos a partir do segundo até o tempo t = n∆ desejado,

com n sendo o número total de passos discretos.

A realização dos passos acima nos permitirá simular um sistema superamortecido que

possui agitação térmica, e com isso podemos extrair a evolução temporal da posição das

partículas e, consequentemente, da densidade. Em outras palavras poderemos simular

qualquer sistema no qual a equação de Langevin é válida, como é o caso do movimento

browniano (que nada mais é do que um sistema de partículas superamortecidas que in-

teragem somente com o meio viscoso), e do sistema superamortecido de partículas in-

teragentes. Simulamos os dois sistemas e mostramos os resultados numéricos na secção

seguinte.

3.4 Resultados Numéricos

Nas próximas subseções vamos mostrar os resultados numéricos para sistema de par-

tículas superamortecidas. Primeiro, mostraremos o resultado para o movimento de partí-

culas não interagentes, que deve corresponder ao movimento browniano com o intuito de

mostrar a validade o modelo de implementação do ruído térmico. Em seguida mostrare-

mos resultados para vórtices em supercondutores que podem ser consideradas partículas
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interagentes em movimento superamortecido que são sujeitas a perturbações térmicas.

Mostraremos os resultados sem temperatura e logo em seguida os resultados com os

efeitos térmicos. Por fim, apresentaremos alguns resultados para a difusão de vórtices

interagentes sem a ação de um potencial externo.

3.4.1 Resultados para movimento browniano unidimensional

Para verificar a validade desse algoritmo e do método numérico apresentado, nós

realizamos um estudo do movimento browniano de partículas superamortecidas não inte-

ragentes em uma dimensão, que possui solução bem definida e largamente estudado. Po-

sicionamos N = 104 partículas na origem de um sistema de coordenadas unidimensional

e simulamos o movimento delas desprezando campos externos. Neste caso, as partículas

movem-se de acordo com a equação (3.18) e o resultado para o número de partículas por

unidade de comprimento deve ser uma gaussiana dada por,

ρ(x, t) =
N√
4πDt

e−
x2

4Dt , (3.68)

sendo D = kBT/µ o coeficiente de difusão. Implementando o algoritmo citado na sec-

ção anterior, podemos comparar os resultados da simulação com a equação (3.68). A

Figura 3.2, mostra o resultado da simulação para D = kBT/µ = 0.5 e 1.0, para três

instantes de tempo t. Escolhemos µ = 1 para a viscosidade efetiva. Para obter melhores

resultados fizemos 100 realizações com sementes geradoras distintas5. As linhas con-

tínuas são os respectivos resultados dados pela equação (3.68), e podemos verificar uma

perfeita concordância com os resultados da simulação do movimento browniano. Fizemos

também um ajuste não linear com os resultados da simulação para o parâmetro (2Dt),

que equivale à variância da gaussiana, e obtivemos ótimos resultados, com erros menores

que 0.1%.

No Apêndice B disponibilizamos o código que gerou os histogramas das N = 10000

partículas em diferentes instantes e para dois valores de temperatura, e mostramos na

Figura 3.2.

3.4.2 Resultados para o sistema de partículas interagentes

Vamos agora mostrar os resultados numéricos da simulação de partículas interagen-

tes em movimento superamortecido, seguindo é claro, os modelos propostos nas seções

5Uma semente é um número geralmente inteiro e negativo que dá origem à uma sequência de números
aleatórios. Cada número (ou faixa de números) em um dado intervalo pode ocorrer com igual probabili-
dade, resultando em uma distribuição uniforme, caso contrário podem gerar outro tipo de distribuição.
A distribuição normal ou gaussiana é a mais utilizada.
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Figura 3.2: Histogramas de N = 104 partículas submetidas a uma força flutuante em uma
dimensão. Ambos os gráficos mostram resultados para três instantes de tempos t = 20.0,
t = 40.0 e t = 60.0. Eles se diferenciam somente pelo valor da temperatura. À esquerda
temos o resultado para kBT = 0.5, e à direita kBT = 1.0.

anteriores. Nosso objetivo é mostrar que esse sistema pode ser descrito pela EFPNL da

Eq. 2.51 e ainda que esse sistema físico pode ser considerado uma realização da estatística

não extensiva de Tsallis, nas condições de baixas temperaturas como veremos.

Modelamos inicialmente N = 800 partículas no interior de um canal bidimensional

de dimensões dadas por Lx = 100λ e Ly = 20λ com condições de contorno periódicas na

direção transversal, eixo y, sendo λ o comprimento característico da interação. O valor de

Lx foi escolhido de modo que os vórtices nunca alcançassem as extremidades do eixo-x.

Para N e Ly suficientemente grandes podemos encontrar resultados mais próximos do

limite termodinâmico e reduzir os efeitos de tamanho finito.

A ideia é que as partículas possam simular vórtices em supercondutores tipo II (Ver

Apêndice A). Escolhemos, portanto, uma interação entre as partículas ou vórtices na

forma ~J(~r) ≡ f0K1(|~r|/λ)r, sendo λ, no contexto da supercondutividade, o comprimento

de penetração de London, e f0 é um prefator dado em função do fluxo de linhas de campo

magnético e do próprio λ, como também pode ser visto no Apêndice A. K1 é uma função

de Bessel modificada que decai exponencialmente na direção radial e se anula em |~r| > λ.

Inserimos também um potencial parabólico na direção do eixo-x com constante elástica

dada por α = 10−3f0/λ, o qual foi convenientemente escolhido no objetivo de validar

as aproximações que fizemos para o modelo. Nosso modelo pode apresentar problemas

numéricos na escolha de um potencial altamente confinado, α muito grande, pois neste

caso a densidade pode variar rapidamente no raio de interação da força.

As equações do movimento dos vórtices são integrados numericamente de acordo com

a equação do movimento, Eq. (3.2). Os detalhes do método de integração foram vistos na

Seção 3.3. Simulamos o sistema inicialmente com todos os vórtices concentrados em uma
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Figura 3.3: Posição de N = 800 partículas no estado estacionário, para o caso de tempe-
ratura nula. As partículas estão representadas por círculos abertos. Os eixos x e y são
medidos em unidades de λ.

pequena região centrada em torno de x = 0 e paralela ao eixo-y, a exemplo do trabalho

feito por Zapperi et. al. [18], o que foi possível também verificar que sem campos externos

a propagação da frente de fluxo, ou seja, o avanço médio dos vórtices no interior do su-

percondutor obedece a < xp(t) >∝ t1/3, dada as mesmas condições iniciais e de contorno.

Após um longo tempo t o perfil de densidade torna-se invariante, o que admitimos ser

o estado estacionário. O sistema evoluiu no tempo em passos de tempo ∆ = 0.01. O

tempo t é um parâmetro adimensional e medido em unidades de ∆. A Figura 3.3 mostra

as posições dos vórtices (apenas uma amostra) no estado estacionário. Várias realizações

da simulação nos permitiram verificar o perfil de densidade média de vórtices para várias

inicializações distintas (com sementes geradoras de números aleatórios diferentes). Com-

paramos com os resultados analíticos da EFP, os quais estão em perfeito acordo, pois

apresentou um perfil parabólico em T = 0, como era de se esperar. A Figura 3.4 mostra

ambos os resultados, obtidos por DM e por meio do formalismo de Fokker-Planck, da

Eq. (3.54), no estado estacionário que corresponde ao estado de equilíbrio mecânico.

O ajuste quadrático dos dados da simulação mostram que o parâmetro a da Eq. (3.46)

é dado por a ≈ 4.82f0λ
3 para N/Ly = 40.0. Contudo, a previsão teórica para este

parâmetro, em consonância com a Eq. (3.44), é a = 2πf0λ
3. Para que o parâmetro

previsto numericamente seja bem próximo do valor teórico esperado precisamos fazer

simulações de modo que as razões N/Ly → ∞. No entanto, ao simularmos sistemas

com muitas partículas mantendo a razão N/Ly, verificamos que o resultado é invariante.

Para mostrar isso, primeiramente, vamos mostrar os resultados obtidos para o perfil de

densidade de partículas fora do estado estacionário, que deve ser dado pela equação (2.71)

em T = 0, e os parâmetros B(t) e β(t) podem ser obtidos numericamente.

Iniciamos desta vez com N = 1000 vórtices em um canal bidimensional com Ly = 20.0

e Lx = 200.0, grande o suficiente para que os vórtices alcancem o estado estacionário antes
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Figura 3.4: Perfil de densidade no estado estacionário de partículas interagentes em movi-
mento superamortecido em T = 0. Os círculos vazios representam o resultado obtido por
Dinâmica Molecular, integrando as equações do movimento superamortecido. A linha
contínua representa o resultado teórico obtido pelo formalismo da EFPNL, Eq. (3.54).
O melhor ajuste dos dados numéricos indicaram o valor do parâmetro a = 4.82, para
N/Ly = 40.0. A posição x é medida em unidades de λ e a densidade ρ(x) em unidades
de λ−2.

do vórtice mais avançado tocar na borda. Iniciamos com todas as partículas no centro da

caixa em uma região com dimensão ∆x = 6λ bem pequena, dispostas de forma aleatória

ao longo do eixo-y, e deixamos o sistema evoluir, usando um passo de tempo de ∆ = 0.003,

até atingir o estado estacionário. Fizemos 100 simulações e em alguns instantes de tempo

de cada realização, extraímos o perfil de densidade e o resultado médio pode ser visto

na Figura 3.5. Note o o perfil parabólico é observado para todo tempo t, resultado

encontrado por Ribeiro et al. [55]. A figura mostra o resultado numérico para vários

valores de t até o sistema alcançar o estado de equilíbrio mecânico. As linhas contínuas

são ajustes quadráticos, com os quais podemos encontrar os parâmetros B(t) e β(t) da

Eq. (2.71) com índice entrópico ν = 2.

A dependência de B(t) e β(t) com o tempo é definida pelas condições iniciais. A



3.4 Resultados Numéricos 70

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
x

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
ρ(

x)
t = 2
t = 10
t = 20
t = 40
t = 80
t = 200
t = 400
t = 1200
t = 2400

Figura 3.5: Resultado numérico para o perfil de densidade de vórtices para diversos valores
de tempo t até o sistema alcançar o estado estacionário que corresponde ao estado de
equilíbrio mecânico. As linhas contínuas foram obtidas a partir de ajustes quadráticos
que possibilitaram a obtenção dos parâmetros B(t) e β(t), bem como seus respectivos
valores de equilíbrio B∗ e β∗.

condição inicial adotada foi, na medida do possível, uma função delta de Dirac, δ(x),

uma vez que colocamos todas as partículas em uma pequena região no interior da caixa.

Como o sistema deve alcançar o estado de equilíbrio, B e β devem convergir para os

valores estacionários B∗ e β∗, respectivamente. E de acordo com a Eq. (3.56), podemos

estimar o valor do parâmetro a para cada razão N/Ly. O resultado para B(t) pode ser

visto na Figura 3.6. Nela podemos verificar que de fato há convergência no tempo e que

para diferentes valores de n = N/Ly teremos diferentes valores de B∗ e, consequentemente,

diferentes valores de a. Entretanto, quando aumentamos o número de partículas mantendo

o valor de n, o resultado é invariante e quando n aumenta o valor de B∗ diminui.

Fizemos um ajuste linear dos valores de B(t) da Figura 3.6, no intervalo de tempo

1200 ≤ t ≤ 4000, considerado o estado estacionário, para obter os valores de B∗ e então

calculamos o valor do parâmetro a a partir da Eq. (3.56). Os resultados foram colocados

na Tabela 3.1 junto com os respectivos valores de N , Ly e xe = (β∗)−1/2. Observe que o

valor de a e de xe são invariantes com respeito à N se o valor de n = N/Ly for mantido,
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Figura 3.6: Os gráficos mostram como o parâmetro B(t) converge para o valor estacionário
B∗, para diversos valores de N e Ly. Observamos que o resultado é invariante com respeito
à n, mas que B∗ diminui quando n cresce. Os respectivos valores de B∗ podem ser vistos
na Tabela 3.1
.

mas que ele cresce quando aumentamos o valor de n. Nós acreditamos que para valores

cada vez maiores de n o valor de a tende para o valor teórico, a = 2πf0λ
3, pois assim

os efeitos causados pela natureza discreta do sistema de partículas devem ser reduzidos.

O valor de xe corresponde ao valor de x no qual a densidade se anula. Ele varia no

tempo assim como o parâmetro β(t) = x−2
e (t). No resultado da Figura 3.7, nós colocamos

os resultados numéricos encontrados para xe em uma escala logarítmica, no intuito de

verificar alguma dependência em lei de potência com o tempo. Notamos que, para tempos

curtos xe ∝ t0.327, valor bem próximo do valor teórico para a evolução temporal média

da partícula mais avançada xp ∝ t1/3 nas condições de contorno dadas [18, 33], com uma

diferença menor do que 2%. E na medida que o sistema avança para o estado estacionário

o valor de xe converge para os valores dados na Tabela 3.1.

Com Temperatura
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N Ly B∗ xe = (β∗)−1/2 a (f0λ3)
1000 20.00λ 1.041× 10−2 72.02λ 5.002
2000 40.00λ 1.040× 10−2 72.11λ 5.033
4000 80.00λ 1.041× 10−2 72.00λ 5.018
4000 40.00λ 8.090× 10−2 92.71λ 5.351
4000 20.00λ 6.322× 10−3 118.6λ 5.604

Tabela 3.1: Tabela dos valores correspondentes de B∗, xe e a para cada valor de N e Ly.
Ela mostra que o aumento do parâmetro n implica em um aumento do valor de a e xe.
O valor de a tende ao ao valor teórico de 2πf0λ

3. O valor de a e xe são invariantes com
o aumento de N se a razão N/Ly é a mesma.

Em vista dos resultados para temperatura nula podemos concluir que para tempe-

raturas finitas, mas no limite em que T tende a zero, os vórtices em supercondutores

tipo II, obedecem à termoestatística de Tsallis com índice entrópico q = 0, já que nossas

simulações de partículas superamortecidas descritas pela EFPNL estão intrinsecamente

relacionadas à estatística generalizada, como mostramos no capítulo anterior.

Para mostrar isso numericamente simulamos os vórtices para quatro valores de tem-

peratura e também comparamos com os resultados teóricos. Observamos então, os efeitos

devido o aumento da temperatura T com a implementação do ruído térmico nos termos

dados na seção 3.1.2. Nota-se pela Eq. (2.51) uma competição entre dois tipos de difusão,

os quais estão relacionados, respectivamente, com o comprimento de interação entre os

vórtices, limitado pelo parâmetro a, ou equivalentemente o parâmetro D, e a temperatura

T do banho térmico. Pode-se afirmar então que a razão entre kBT e o parâmetro a, tem

um papel fundamental na distinção do sistema entre difusão anômala e difusão normal.

A solução para T > 0 da EFPNL que descreve um sistema de partículas interagentes

na presença de um campo e com ruído térmico, é dada pela Eq. (3.60). Utilizamos a

mesma intensidade do campo externo para T = 0 dado por α = 10−3f0/λ. Realizamos

simulações para vários valores de temperatura no estado estacionário, como mostra a

Figura 3.8. O sistema evoluiu a partir de uma configuração aleatória em uma pequena

região do centro da caixa, até atingir um estado estacionário. O passo de tempo utilizado

na simulação foi de ∆ = 0.01 e a solução numérica se mostrou consistente com o resultado

do modelo macroscópico da Eq. (3.60). É importante lembrar que para estas simulações

não fizemos ajustes para o parâmetro a. Utilizamos o mesmo valor obtido no caso em que

T = 0, ou seja, a ≈ 4.82f0λ
3 e N = 800, e ainda, o parâmetro ρ0 da Eq. (3.60), foi obtido

a partir da condição de conservação para o número total de partículas da simulação,

∫ Lx/2

−Lx/2

ρ(x)dx =
N

Ly
. (3.69)
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Figura 3.7: Dependência com o tempo do valor de xe na escala logarítmica, para diversos
valores de N e Ly. O valor 0.327 corresponde a inclinação da reta que melhor ajusta
os valores obtidos por dinâmica molecular. Isso quer dizer que xe ∝ t(0.327), que está de
acordo com o resultado esperado xp ∝ t(1/3) [18]. xe(t) converge para os valores de xe no
estado estacionário da Tabela 3.1.

Observamos, portanto, que o aumento da temperatura altera o perfil de densidade de

vórtices, passando de um perfil parabólico para um perfil que cada vez mais se aproxima

de uma gaussiana. No entanto, para baixas temperaturas, a gaussiana não se mostra

adequada dando espaço para q-gaussiana que tem uma forma parabólica no limite em

que T = 0. A Figura 3.9 mostra os mesmos resultados comparando-os agora com a

gaussiana que melhor ajusta os pontos obtidos por simulação (linha contínua) e ainda com

a solução da EFPL, Eq. (2.49), para partículas não interagentes nas mesmas condições

dadas. Podemos constatar visualmente que para temperaturas suficientemente baixas

o perfil de densidade de vórtices não é uma distribuição gaussiana se compararmos os

resultados numéricos com a curva contínua. É importante destacar que a curva contínua

é um ajuste não-linear para uma gaussiana qualquer, enquanto que a curva tracejada

também é uma gaussiana, mas com os parâmetros dados por α = 10−3f0/λ e D = kBT

(Ver Eq. (2.49)). No limite de baixas temperaturas, kBT ≪ a, teremos uma realização

da termoestatística generalizada de Tsallis com índice entrópico ν = 2, correspondente à
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Figura 3.8: Comparação entre o perfil de densidade de partículas no estado estacionário
obtido por meio de dinâmica molecular (círculos vazios) e o resultado teórico, Eq. (2.106) e
Eq. (3.60), obtido pelo formalismo de Fokker-Planck. A Figura mostra os resultados para
diferentes valores de T , que é medido em unidades de f0λ/kB. Utilizamos o mesmo valor
de a = 4.82f0λ

3, obtido pelo ajuste do perfil de densidade em T = 0. O valor de ρ0 é obtido
através da condição de normalização da Eq. (3.69). Em baixas temperaturas o perfil de
densidade é praticamente parabólico como mostra o resultado para T = 0.1f0λ/kB. E
para altas temperaturas o resultado tem um perfil de uma gaussiana, como é o caso para
T = 4.0f0λ/kB. Em ambos os casos e em temperaturas intermediárias, o resultado é dado
em termos da função W de Lambert, Eq. (3.60), como mostram as linhas contínuas em
todos os gráficos.

q = 0, e no limite de grandes valores de temperatura, ou melhor, para kBT ≫ a, teremos o

resultado conhecido associado à estatística padrão de Boltzmann-Gibbs. Observe também

que em altas temperaturas o resultado numérico corresponde tanto ao resultado da EFPL

quanto com a solução da equação não linear dado pela Eq. (3.60). A EFPNL da Eq. (3.46)

se torna a EFPL se fizermos a = 0, ou seja, desconsiderando as interações entre as

partículas.
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Figura 3.9: Mesmos resultados numéricos obtidos por dinâmica molecular para as mesmas
temperaturas da Figura 3.8. Foram feitos ajustes não-lineares para uma função do tipo
gaussiana (linha contínua) e também comparamos o resultado numérico com a solução da
EFPL, Eq. (2.49) (linha tracejada), onde utilizando os mesmos parâmetros para α = 10−3

e D = kBT = 0.1f0λ/kB. No limite de altas temperaturas o ruído térmico prevalece
sobre os efeitos da interação entre as partículas superamortecidas. E o sistema pode ser
descrito pela forma linear da EFP. No limite de baixas temperaturas (gráfico superior à
esquerda) o melhor ajuste para a gaussiana não corresponde ao resultado numérico obtido,
que possui uma forma praticamente parabólica, como previsto pelo modelo teórico.

Note ainda que, para valores de temperatura próximos do valor do parâmetro a, o perfil

de densidade de vórtices não é uma gaussiana perfeita e nem se aproxima perfeitamente

de uma parábola. Sabe-se, entretanto, que quando a razão kBT/a se aproxima da unidade

o perfil de densidade ainda assim, pode ser descrito pela Eq. (3.60), e que é solução da

EFPNL, mas que está diretamente relacionado a uma nova expressão para o funcional

entrópico dado pela Eq. (2.98), que é uma combinação linear entre a entropia de Tsallis

e a de Boltzmann-Gibbs [4].
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Figura 3.10: Perfil de densidade de vórtices paraN = 800, 900 e 1000, em T = 0.10f0λ/kB.
Podemos notar que a curva é invariante se a razão N/Ly for mantida, e que exibe uma
forma parabólica pois o sistema se encontra em temperatura relativamente baixa.

É possível levantar um questionamento sobre o nosso resultado, pelo fato de utili-

zarmos apenas N = 800 vórtices o que poderia levar a crer que o limite termodinâmico

não foi alcançado [79]. De fato, o número de vórtices na simulação é pequeno mas po-

demos garantir que ele é suficiente para garantir a nossa tese. Para contra argumentar

nós também verificamos um perfil de densidade de vórtices que mais se aproxima de uma

parábola em T = 0.10f0λ/kB para uma quantidade maior de vórtices, e constatamos

que ρest(x) é invariante quando aumentamos o número de partículas. É claro que na

medida que aumentamos N também devemos aumentar Ly, de modo que N/Ly perma-

neça constante. Isto também foi observado para T = 0 através das Figuras 3.6 e 3.7.

A Figura 3.10 mostra o perfil de densidade de vórtices para três valores de N para a

temperatura T = 0.10f0λ/kB e com N/Ly = 40. Portanto o que se pode concluir com

isso é que, apesar de aparentemente pequeno o numero de vórtices utilizado nas simula-

ções, conseguimos obter um resultado satisfatório para o nosso propósito. Além disso, já

mostramos que o limite termodinâmico pode ser alcançado quando aumentamos o valor
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Figura 3.11: Trajetórias dos vórtices em 20 passos de tempo infinitesimais, ∆ = 0.01,
para temperaturas T iguais a 0.1, 1.0, 2.0 e 4.0f0λ/kB. A Figura destaca o movimento
aleatório das partículas, parecido com o movimento browniano. No entanto, devido a
interação entre os vórtices, eles difundem de forma anômala em tempos curtos.

de n, quando o parâmetro a tende ao seu valor previsto teoricamente.

Um debate acerca do resultado para temperatura nula pode ser feito, uma vez que

é possível encontrar uma solução exata para a densidade de vórtices nas condições da-

das [79]. É preciso destacar que nosso resultado não pretende de forma alguma contradizer

qualquer outro método analítico que permita encontrar o mesmo resultado. O propósito

aqui foi apresentar um formalismo, o da EFPNL, que pode descrever o sistema para tem-

peratura nula e estendido também para temperaturas finitas, que tem relação direta com

a termoestatística de Boltzmann-Gibbs para altas temperaturas e com a termoestatística

generalizada de Tsallis no limite em que a temperatura tende a zero.

3.4.3 Resultados para a difusão

Outra forma de verificar essa transição entre difusão anômala e difusão normal com a

variação da temperatura é verificando a dependência do deslocamento quadrático médio



3.4 Resultados Numéricos 78

0 1 2 3 4 5

ln t

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

ln
 <

 x
2 >

k
B
T = 0.005

k
B
T = 0.010

k
B
T = 0.020

0 10 20 30 40 50

t
0

0.2

0.4

0.6

<
 x

2 >
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encontrar o expoente dinâmico para cada temperatura a partir de uma regressão linear
dos dados obtidos por meio da simulação. O ajuste linear dos dados são as retas contínuas
do gráfico maior.

com o tempo. Sabemos que sem campos externos, ou seja, para α = 0, o sistema é

governado por um processo anômalo de difusão, se kBT ≪ a, com índice ν = 2, e

o deslocamento quadrático médio pode ser dado por < x2 >∝ t2/3 de acordo com a

equação (2.89) [4, 19, 10]. Isto indica que teremos um processo subdifusivo neste caso

em tempos fora do estado estacionário e quando a condição inicial do sistema é dado por

ρ(x, 0) = δ(x0). No estado estacionário, temos um desvio quadrático médio constante no

tempo.

Por outro lado, se kBT ≫ a devemos ter < x2 >∝ t, o que caracteriza a difusão

normal e, consequentemente, o perfil de densidade dos vórtices deve se aproximar de uma

gaussiana. Neste caso, como o estado estacionário tem esta forma podemos ser induzidos

a acreditar que o movimento aleatório dos vórtices no interior do supercondutor é um

movimento browniano, mesmo no estado estacionário.

Assim no sentido de entender melhor o movimento dos vórtices em temperaturas

finitas, averiguamos como os vórtices difundem localmente. O parâmetro de interesse,

portanto, é o expoente dinâmico z do movimento aleatório das partículas. O desvio
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tende para z = 2 quando a temperatura aumenta. Isso significa que o deslocamento
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quadrático médio dos vórtices no estado estacionário, de forma mais geral utilizaremos

a relação dada por < x2 >∝ t2/z , sendo z um número real e pode variar tanto com a

temperatura quando com α.

Portanto, para verificar essa dependência, nós calculamos o desvio quadrático médio

dos vórtices a partir de suas trajetórias para vários valores de temperatura e no estado

estacionário. A Figura 3.11 mostra a trajetória das N = 800 partículas em movimento

superamortecido com o ruído térmico, para os mesmos valores de temperatura utilizados

para o perfil de densidade de vórtices. Para obter uma melhor visualização exibimos a

trajetória em apenas 20 passos de intervalos ∆t = 0.01. Mas com a trajetória em tempos

mais longos pode-se obter o deslocamento quadrático médio e analisar a sua relação com

o tempo, o que tornará possível constatar que o expoente deve tender à dois quanto a

temperatura aumenta. Na Figura 3.12 mostramos como < x2 > muda com tempo. O

resultado já dá um indicativo de que para temperatura cada vez mais alta a difusão tende

para uma difusão normal. Isso pode ser melhor evidenciado com o cálculo do expoente



3.4 Resultados Numéricos 80

0

5

10

15

20

y 0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

-60 -40 -20 0 20 40 60

x
0

5

10

15

20

T = 0.005

T = 0.010

T = 0.015

T = 0.020

Figura 3.14: Trajetórias de N = 240 vórtices em uma caixa com dimensões Lx =
120λxLy = 20.0λ, com condições periódicas de contorno nas duas direções, sem ação
de campos externos, e para densidade ρ = 0.10λ−2. Mostramos os resultados para quatro
valores de temperatura T iguais a, 0.005, 0.010, 0.015 e 0.020f0λ/kB. Todas as tempe-
raturas são baixas o suficiente de modo que os efeitos da interação sejam relevantes em
relação aos efeitos térmicos.

dinâmico para temperaturas mais altas. Um ajuste linear do gráfico ln < x2 > vs. ln t

pode nos fornecer o expoente dinâmico para cada caso e o resultado para vários valores

de temperatura para este expoente podem ser vistos na Figura 3.13.

Note que o expoente dinâmico de fato tente a dois, correspondendo à difusão normal

em altas temperaturas. No limite em que T tende a zero, o expoente diverge e deve ser

algum valor que deve depender do potencial de confinamento, ou melhor, do parâmetro

α. Essa dependência do expoente dinâmico com o coeficiente de restituição da força

ainda não está tão claro do gráfico da Figura 3.13, mas podemos verificar que quando

α → 0 o expoente tende à z = 3. Esse é um resultado esperado para o caso fora do

estado estacionário com a condição ρ(x, 0) = δ(x0) [19, 4, 38]. Nós encontramos z = 3

α = 0.5× 10−3 e kBT = 0.005f0λ, o que nos leva a crer na dependência do deslocamento

quadrático médio na forma < x2 >∝ t2/3, quando kBT e α tendem a zero.

Mais uma vez podemos confirmar que a dinâmica de vórtices em movimento supera-

mortecido pode ser considerada uma realização da termoestatística de Tsallis, quando a
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Figura 3.15: Deslocamento quadrático médio dos vórtices interagentes em função do
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temperatura do termostato é suficientemente pequena, uma vez que a difusão anômala por

meio do expoente dinâmico está relacionado com o parâmetro termoestatístico q de Tsal-

lis, que por sua vez pode estar relacionado com o processo de difusão não linear causado

pela interação entre os vórtices.

3.4.4 Resultados para a difusão sem campo externo

É preciso observar que o caso estudado anteriormente considera as condições de con-

torno periódica somente na direção do eixo-y. Portanto, na direção do eixo-x teremos

um gradiente de concentração de vórtices. A difusão dos vórtices no estado estacionário

pode se dar de forma diferente para diferentes densidades. Já que neste estado a força

de confinamento se anula com o campo de força gerado pelo gradiente de concentração,

resolvemos simular um sistema onde não há campos externos, mas incluimos a condição

periódica de contorno também na direção do eixo-x. Podemos notar que a concentração

de vórtices no caso estudado anteriormente pode variar de uma concentração próximo de

ρ = 0.50, na posição x = 0, até se anular em x = xe se a temperatura for nula; ou em uma
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Figura 3.16: Expoente dinâmico da difusão local dos vórtices para densidade ρ = 0.10λ−2

a partir da aplicação da escala logarítmica no gráfico do deslocamento quadrático médio
em função do tempo. Os pontos vermelhos são para tempos curtos e os pontos pretos
para tempos longos. O parâmetro d representa a distância média entre os vórtices para
a densidade dada. Nota-se que o parâmetro d funciona como um delimitador para o
processo difusivo. Para tempos suficientemente grandes, temos uma difusão normal.

posição x ≥ xe para temperaturas finitas. Resolvemos portanto verificar a dependência

do processo de difusão com a temperatura e a densidade local de vórtices. A Figura 3.14

mostra a trajetória de cada vórtice em uma amostra com N = 240 partículas em uma

caixa de dimensões Lx = 120.0λ e Ly = 20.0λ, que corresponde a uma densidade de

ρ = 0.10. A Figura é somente para ilustrar o processo de difusão que ocorre com as

partículas interagentes.

Para extrair os resultados numéricos colocamos N = 800 partículas em uma caixa

quadrada com dimensões adequadas para reproduzir três valores de densidades a saber,

ρ = 0.1 (baixa densidade), ρ = 0.3 (densidade intermediária) e ρ = 0.5 (densidade alta).

O deslocamento quadrático médio dos vórtices foi extraído da simulação após 30000 passos

de tempo infinitesimal com ∆ = 0.003, a partir de uma condição inicial aleatória. Esse

tempo foi suficiente para os vórtices ficarem dispostos em uma rede triangular, a rede
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Figura 3.17: Expoente dinâmico da difusão local dos vórtices para densidade ρ = 0.30λ−2

a partir da aplicação da escala logarítmica no gráfico do deslocamento quadrático médio
em função do tempo. Os pontos vermelhos são para tempos curtos e os pontos pretos
para tempos longos.

de Abrikosov. Após esse tempo para o sistema relaxar, a posição de cada vórtice foi

observada a cada 100 passos de simulação em tempos computacionais também de 0.003.

A Figura 3.15 mostra a dependência do deslocamento quadrático médio de 800 partículas

com o tempo t para densidades ρ = 0.10 e ρ = 0.50 em baixas temperaturas. A média foi

tirada após 10 realizações.

A partir do procedimento para verificar a dependência do deslocamento quadrático

médio com o tempo, podemos aplicar uma transformação logarítmica em ambos os eixos

da Figura 3.15 para verificar o comportamento em lei de potência para o deslocamento

quadrático médio. Mostramos nas Figuras 3.16, 3.17, 3.18 como o deslocamento quadrá-

tico médio pode variar em tempos curtos (pontos vermelhos) e longos (pontos pretos)

para vários valores de temperatura, todos com a transformação algébrica para uma escala

logarítmica. Para tempos grandes obtemos a posição de 800 vórtices em 10 realizações,

a cada 1000 passos de tempo com ∆ = 0.005. Verificamos sua trajetória até um tempo

limite de t = 2500 (pontos pretos nas Figuras 3.16, 3.17, 3.18). E para tempos curtos
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Figura 3.18: Expoente dinâmico da difusão local dos vórtices para densidade ρ = 0.50λ−2

a partir da aplicação da escala logarítmica no gráfico do deslocamento quadrático médio
em função do tempo. Os pontos vermelhos são para tempos curtos e os pontos pretos
para tempos longos.

extraimos a posição também de 800 vórtices em 10 realizações a cada 100 passos de tempo

com ∆ = 0.003 até um tempo limite de t = 900 (pontos vermelhos nas Figuras 3.16, 3.17,

3.18).

Sabe-se que os vórtices ficam dispostos em uma rede triangular e, portanto, pode-

mos calcular a distância média entre os vórtices a partir da densidade. Para uma rede

triangular a distância média entre os vórtices pode ser dada por d = (ρ
√

(3))1/2. Nas

Figuras 3.16, 3.17, 3.18 representamos o valor de ln(d) e ln(d/2) para cada valor de con-

centração de vórtices através da reta horizontal tracejada. É possível identificar que a

difusão anômala ocorre quando o deslocamento quadrático médio é medido em tempos

curtos e que a difusão torna-se normal com o aumento da temperatura em qualquer regime

de tempo.

Uma forma mais precisa de se verificar o processo de difusão é extraindo o expoente

dinâmico z, que aparece na relação < r2 >∝ t2/z. Para isso fizemos um ajuste linear

nos gráficos das Figuras 3.16, 3.17, 3.18, em três intervalos de tempo, para ln t < 1.5,
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2 < ln t < 4 e ln t > 6.0. Os resultados para o expoente dinâmico em função da tempera-

tura podem ser vistos na Figura 3.19. É possível concluir que mesmo em tempos longos

pode-se verificar uma difusão anômala quando a temperatura T é suficientemente baixa.

Notamos também que a difusão anômala é mais evidente quando medimos o desloca-

mento quadrático médio em tempos pequenos, ou melhor, em tempos que correspondem

a deslocamentos quadráticos médios menores que a distância média entre os vórtices d.

Mais uma vez mostramos que a interação entre os vórtices, mesmo sem campos ex-

ternos, pode provocar um processo anômalo de difusão, embora esta seja aparentemente

normal quando medido em tempos muito longos. Nesse caso a disposição dos vórtices

ficam em uma rede de Abrikosov. Entretanto, o resultado mostra que pode haver um

diagrama de fase para o processo difusivo considerando a densidade de partículas, a tem-

peratura e ainda a escala do tempo de medida do deslocamento quadrático médio.
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4 Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho apresentamos resultados analíticos para um sistema de partículas in-

teragentes em movimento superamortecido submetido a um potencial externo do tipo

parabólico, e confirmamos através de um modelo numérico de integração das equações

do movimento das partículas numa abordagem microscópica e macroscópica. Para ser

mais específico, nós mostramos, através do formalismo da Equação de Fokker-Planck não

Linear, que o sistema citado, no limite de baixas temperaturas, pode ser considerado uma

realização física da termoestatística de Tsallis, com índice entrópico ν = 2 do funcional

entrópico dado pela Eq. (2.66). Para demonstrar isso, utilizamos o conhecido teorema H

de Boltzmann e suas generalizações [4]. Inicialmente, mostramos a relação entre a EFPNL

com o funcional entrópico de Tsallis dado pela Eq. (2.66), resultado já encontrado na li-

teratura [3, 28, 25, 26]. Em seguida mostramos também que, para temperatura nula, a

distribuição de probabilidade do sistema possui o perfil parabólico dado pela Eq. (2.71),

que se mostra tanto como solução da EFPNL, Eq. (2.51) com expoentes µ = 1 e ν = 2,

quanto como a distribuição de probabilidades que maximiza o funcional entrópico genera-

lizado. Para temperaturas diferentes de zero propomos a EFPNL dada pela Eq. (2.96) que

está relacionado com um novo funcional entrópico que é combinação linear da entropia

generalizada de Tsallis e a entropia padrão de Boltzmann-Gibbs [4]. O novo funcional é

dado pela Eq. (2.98) e que a distribuição de probabilidade estacionária que o maximiza

pode ser escrita em termos da função W de Lambert [63].

Mostramos também que podemos partir da equação do movimento superamortecido

do sistema de partículas interagentes e com uma aproximação do tipo coarse-graining

deduzir a Equação de Fokker-Planck não linear utilizada para relacionar-se com o fun-

cional entrópico generalizado. Além disso, apresentamos como podemos encontrar a

mesma EFPNL partindo da equação da continuidade ou mais precisamente da equação

da convecção-difusão. Mostramos a solução geral da EFPNL em T = 0 e a solução esta-

cionária para temperaturas diferentes de zero, que está de acordo com o resultado obtido

pela maximização da entropia dada pela Eq. (2.98), pois também é escrita em termos da

função transcendental de Lambert.
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Propomos um modelo microscópico para o sistema de partículas interagentes em movi-

mento superamortecido em contato com um termostato ou sob ação de um ruído térmico.

O modelo foi seguido de uma proposta de modelagem computacional de integração da

equação estocástica do movimento superamortecido, representada por uma equação de

Langevin, Eq. (3.2). Reproduzimos o resultado largamente conhecido para a distribui-

ção de probabilidades de partículas em movimento browniano, confirmando a validade do

modelo para integração do movimento aleatório e em seguida aplicamos para o sistema

de interesse sujeito à um campo externo. Apresentamos também resultados para a evo-

lução temporal da densidade em T = 0 que são compatíveis com o trabalho publicado

recentemente por Ribeiro et al..

Por fim mostramos resultados extras e preliminares do estudo do processo de difusão

de vórtices interagentes no interior de uma caixa com condições de contorno periódicas,

em temperaturas finitas e sem campos externos. Eles indicaram um processo de difusão

anômala em baixas temperaturas ao medirmos o deslocamento quadrático médio em tem-

pos curtos. E mostraram também que a densidade no geral aumenta o expoente dinâmico

do processo de difusão indicando que a difusão anômala deve estar relacionada com a in-

teração entre os vórtices. Entretanto, em tempos longos observamos que o deslocamento

quadrático médio é praticamente proporcional ao tempo, indicando uma difusão normal,

e que a distância média entre os vórtices definida pela densidade, aparece como um de-

limitador para o processo difusivo. Quando o deslocamento quadrático médio é medido

em tempos suficientes para que o deslocamento seja da ordem da distância média entre

os vórtices ou maior teremos uma difusão normal. A razão para tal comportamento é que

os efeitos da interações entre as partículas podem ser desprezadas.

As perspectivas de trabalhos futuros que podemos citar nos trabalhos feitos até então

são três. O primeiro é buscar uma solução analítica da EFPNL da Eq. (2.51) dependente

do tempo, verificando como se dá a evolução temporal do deslocamento quadrático médio e

da densidade ρ(x, t) de vórtices interagentes. Com isso, podemos descrever completamente

a dinâmica de vórtices em supercondutores. O segundo consiste em buscar respostas e

descrições para a forma do processo de difusão anômalo de partículas interagentes em

meio viscoso e dissipativo. Por fim, há uma necessidade de relacionar de forma mais

prática os resultados analíticos e computacionais com os experimentos reais de modo que

seja possível o desenvolvimento de novos dispositivos supercondutores.
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APÊNDICE A -- Supercondutividade e

Vórtices em Supercondutores

A supercondutividade dos materiais foi descoberta no início do século XX, mais exata-

mente em 1911, quando o físico holandês Heike Kamerlingh Onnes, que recebeu o prêmio

Nobel de Física em 1913, descobriu que a resistividade elétrica do mercúrio caia de forma

abrupta ao ser resfriado à 4.2K (Ver Figura A.1 à esquerda). A resistividade do material

seria quase nula, e ele chamou o fenômeno de supercondutividade. A descoberta ocor-

reu três anos após ter conseguido pela primeira vez, liquefazer o hélio em seu laboratório

na Universidade de Leiden [80, 81, 82, 83]. Algum tempo depois, ele também observou

que o estado supercondutor pode ser destruído com a aplicação de um campo magnético

externo ou com a aplicação de uma corrente elétrica intensa. Desde então o tema tem sido

muito investigado. Posteriormente, outros elementos metálicos e ligas supercondutoras fo-

ram descobertas, como o nióbio (Nb), com temperatura crítica de transição Tc = 9.2K,

o Nb3Ge com Tc = 23.2K e a relativamente poucos anos, em 2001, descobriu-se o MgB2

que possui transição na temperatura de 39K [84].

O fenômeno da supercondutividade era acompanhado de um efeito conhecido como

efeito Meissner. Este consistia na expulsão do campo magnético do interior do material

na transição ao estado supercondutor. O efeito é semelhante ao que ocorre com um

diamagneto perfeito, mas com uma diferença sutil. Supercondutores do tipo I expulsam

as linhas de campo também quando são submetidos a campos externos antes de serem

resfriados até alcançarem o estado supercondutor [87]. Veja a Figura A.2, que mostra o

a diferença entre um diamagneto perfeito e um supercondutor do tipo I.

Em 1957 John Bardeen, Leon Cooper e John Scrieffer desenvolveram uma teoria

com uso de conceitos avançados de Mecânica Quântica de muitos corpos para explicar a

supercondutividade, denominada de teoria BCS [89, 90]. Eles também foram agraciados

com o Nobel de Física em 1972. Antes deles só existiam teorias fenomenológicas como

a teoria de London e de Ginzburg-Landau [91, 92]. Entretanto, a teoria BCS não foi

suficiente para explicar a supercondutividade em altas temperaturas, como as cerâmicas

supercondutoras, descobertas na década de 80. Foram Alex Müller e Georg Bednorz
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Figura A.1: Resistividade em função da temperatura do mercúrio (à esquerda) e para o
composto Y-Ba-Cu-O (à direita). O mercúrio é considerado um supercondutor do tipo I,
enquanto que o composto é do tipo II. A transição para o estado supercondutor ocorre de
forma abrupta, mas para o mercúrio não encontramos estados intermediários, ao contrário
do que ocorre para o composto Y-Ba-Cu-O. As figuras foram retiradas das referências [85]
e [86].

os que em 1986 descobriram o primeiro material isolante que exibe supercondutividade

em altas temperaturas [93]. A partir de então novas cerâmicas supercondutoras foram

descobertas elevando o valor recorde de Tc a 138K.

Nas seções seguintes mostraremos os aspectos das teorias para a supercondutividade

de forma resumida e em seguida mostraremos o desenvolvimento da teoria de vórtices

em supercondutores. Por se tratar de um assunto longo e avançado não nos daremos

o trabalho de mostrar com detalhes as demonstrações de todas as equações. Sugerimos

então ao leitor que necessitar de mais informações, busque nas referências citadas ao longo

deste apêndice.

A.1 A teoria de London

A teoria de London foi desenvolvida para explicar a supercondutividade de metais em

baixas temperaturas críticas. Ela foi formulada em 1935 e eram basicamente condições que

complementavam as Equações de Maxwell. A teoria descreve o fenômeno, mas não explica

a supercondutividade. Para compreendê-la melhor vamos mostrar de forma resumida

como as condições podem ser dadas.

Considere a equação do movimento dada por,

m
d~v

dt
= −e ~E, (A.1)
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Figura A.2: Diferença entre um diamagneto perfeito e um supercondutor do tipo I. A
Figura foi retirada do belo trabalho de Branício publicado na Revista Brasileira de Ensino
de Física [88].

onde m é a massa, e é a carga e ~v a velocidade dos portadores de carga (elétrons), sujeitos

à um campo elétrico ~E aplicado. Definindo a densidade de corrente supercondutora como

~j = −nse~v, (A.2)

com ns representando a densidade de elétrons supercondutores, podemos reescrever a

Eq. (A.1) que deve ficar,

∂~j

∂t
=
nse

2

m
~E. (A.3)

A equação acima representa a primeira equação de London [94]. Aplicando o operador

rotacional na primeira equação de London e considerando a lei de Faraday ~∇ × ~E =
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−d ~B/dt, teremos,

∂

∂t

[

~∇×~j + nse
2

m
~B

]

= 0. (A.4)

Observe na equação acima que se ~j e ~B são constantes a expressão se anula e portanto

temos uma solução trivial. Ela é aplicada a todo e qualquer condutor perfeito. Contudo,

tanto um condutor perfeito quanto um material supercondutor ao serem resfriados e em

seguida submetidos a campos externos, o campo magnético não penetra no interior dos

mesmos (Ver Figura A.2). Devido à essa propriedade, durante muito tempo, achava-

se que a equação acima pudesse descrever as propriedades magnéticas também de um

supercondutor. Entretanto, Meissner e Ochsenfeld observaram que ao resfriar um super-

condutor após a aplicação de um campo externo, o campo magnético é expulso do interior

do material, tornando-se em um diamagneto perfeito, o que não ocorre com um condutor

perfeito. Este efeito foi denominado de Efeito Meissner [87].

No sentido de descrever a supercondutividade, F. London e H. London, definiram que

somente uma família de soluções da Eq. (A.4) era possível para tal objetivo [91, 94]. A

solução era quando

~∇×~j + nse
2

m
~B = 0. (A.5)

A condição adotada pelos irmão London combinada com a Lei de Ampère para o regime

estacionário, ~∇× ~B = µ0
~j, resulta em,

~∇× (~∇× ~B) +
1

λ2
~B = 0, (A.6)

sendo λ =
√

m/(nse2) conhecido como o comprimento de penetração de London. Conhecendo-

se a identidade

~∇× (~∇× ~B) = ~∇(~∇ · ~B)−∇2 ~B, (A.7)

fazendo ~∇ · ~B = 0 podemos encontrar,

∇2 ~B =
1

λ2
~B. (A.8)

Esta última equação é a segunda equação de London. A solução da equação acima é

da forma,

~B = ~Bae
−r/λ, (A.9)

sendo ~Ba o campo magnético na superfície do supercondutor. O comprimento de pene-
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tração de London mede a extensão da penetração do campo magnético no interior do

supercondutor. Portanto, a teoria de London explica o efeito Meissner, pois indica que o

campo magnético vai a zero no interior do supercondutor.

O efeito Meissner é consequência da termodinâmica envolvida no fenômeno da super-

condutividade [91, 35]. As Equações de Maxwell utilizadas envolvem campos e correntes

no interior do supercondutor de uma forma macroscópica, e uma abordagem microscó-

pica deve levar em consideração o gás de partículas carregadas que produzem as super-

correntes. Para encontrar o estado de equilíbrio deste gás, seria por meio da minimização

da energia livre de Helmholtz. Na teoria de London a energia livre por unidade de com-

primento é da forma [91]

f = fs +
1

2µ0

(B2 + λ2|~∇× ~B|2). (A.10)

Se fs for constante, a minimização da energia livre acima nos leva à segunda equação

de London dada pela Eq. (A.8). Portanto, podemos dizer que esta é consequência da

termodinâmica do gás de elétrons quando se considera a primeira equação de London,

Eq. (A.3), e que o efeito Meissner deve ser o estado de equilíbrio para o gás de elétrons

no supercondutor.

A.2 Teoria BCS

A explicação para a supercondutividade na abordagem microscópica da teoria BCS se

sustenta na forma como os elétrons interagem com a rede cristalina. Nas redes cristalinas

comuns, os elétrons se propagam na forma de ondas de Bloch1, mas os efeitos das vibrações

térmicas podem afetar a propagação dos elétrons que podem sofrer um espalhamento.

A interação do elétron com a rede cristalina define a resistividade do material e, em

uma ótica da mecânica quântica, dizemos que este é um tipo de interação elétron-fônon.

Fröhlich sugeriu, em 1950, que a rede cristalina podia mediar uma interação atrativa

entre os elétrons [96], e com base nisto, Cooper demonstrou que sob certas condições o

gás de Fermi (formado pelos elétrons normais) tornava-se estável possibilitando a formação

de pares de elétrons ligados, hoje denominados de pares de Cooper. Quando muitos

elétrons formam muitos pares de Cooper teremos a transição para o estado supercondutor.

Devido ao princípio de exclusão de Pauli o estado final quântico de cada elétron não pode

estar ocupado. Assim, quando se formam muitos pares de Cooper acarreta na redução

do número de estados acessíveis aos demais pares de Cooper. Já que a única interação

1Uma onda de Bloch é dada por uma função de onda de uma partícula (geralmente o elétron) localizado
em um potencial periódico [95].



A.2 Teoria BCS 93

relevante é a interação do tipo elétron-fônon, responsável, neste caso, pela formação dos

pares de Cooper, deverá haver uma redução também do número de possíveis colisões par-

fônon e, consequentemente, a interação efetiva entre os pares de Cooper e as vibrações da

rede cristalina. Isto acarreta um ordenamento que pode ser destruído com o aumento da

temperatura, que por sua vez, desfaz a formação dos pares de Cooper.

O aumento da temperatura não é a única capaz de destruir o estado supercondutor. Há

um limite superior de densidade de corrente que o estado supercondutor pode suportar.

Essa corrente crítica, também chamada de corrente de desemparelhamento, pode

elevar a energia cinética dos pares de Cooper de modo que supere a energia de interação,

desemparelhando os elétrons.

Devido ao efeito Meissner a corrente no supercondutor atinge valores consideráveis na

fronteira da região supercondutora. Se um campo aplicado atinge um certo valor crítico

Hc, as correntes induzidas podem superar a corrente crítica e o estado supercondutor

poderá ser destruído. Observações experimentais mostram que o campo crítico depende

da temperatura na forma,

Hc = H0

[

(1−
(

T

Tc

)]

, (A.11)

onde H0 é o campo crítico a baixas temperaturas.

Uma vez formado um par de Cooper, o desemparelhamento só deve ocorrer devido a

uma energia da ordem da energia de interação, o que deve dar origem a um gap de energia

na banda eletrônica observado em supercondutores. A corrente crítica está relacionada

com o gap na forma [89],

jc =
ensEg

2pF
, (A.12)

onde pF é o raio da esfera de Fermi2, e Eg é a largura do gap.

Mais detalhes sobre a teoria BCS fogem dos propósitos deste trabalho e por isso não

vamos incluir aqui, embora o leitores mais curiosos possam buscá-los na Referência [89].

2“Segundo a teoria BCS o momento de cada elétron deve mudar, mas o momento total do par de
Cooper deve permanecer constante. Devido ao princípio de exclusão de Pauli, o estado final de cada
elétron não pode estar ocupado. Como os estados até o raio da esfera de Fermi estão preenchidos, o par
deve ir a um estado excitado. Logo, os estados acessíveis ao par são limitados a uma pequena região
acima do nível de Fermi, já que a energia para excitar os elétrons não pode superar a energia da interação
efetiva” [97].
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A.3 A teoria de Ginzburg-Landau

A teoria de Ginzburg-Landau (GL) é uma teoria fenomenológica que surge em alter-

nativa à teoria de London [92]. Enquanto a teoria de London é puramente clássica, GL

se utiliza de um parâmetro de ordem quântico ψ para representar uma função de onda

efetiva do estado supercondutor. Neste caso, o valor de |ψ|2 representaria a densidade de

superelétrons ou pares de Cooper. Esta densidade não é necessariamente homogênea no

interior do supercondutor e é por isso que esta teoria supera a de London por ser aplicável

também a sistemas onde a densidade de elétrons supercondutores varia.

A energia livre do estado supercondutor na teoria de Ginzburg-Landau pode ser dada

de forma geral como

fs = fn + a|ψ|2 + b|ψ|4 + 1

4m
|(−iℏ~∇− 2e ~A)ψ|2 + B2

2µ0

, (A.13)

sendo fn é a energia livre do estado normal, ~A é o potencial vetor que é somado ao gra-

diente para tornar a teoria invariante de gauge 3. Os parâmetros a e b são parâmetros

fenomenológicos da teoria. A carga e a massa aparecem dobrados por se tratar de pares

de elétrons. Próximo da temperatura crítica apenas os dois primeiros termos da série de

potências de |ψ| devem ser levados em consideração e a energia cinética do gás de supere-

létrons é dada pela derivada da função de onda. O parâmetro a depende da temperatura

e, acima da temperatura crítica a > 0, e em caso contrário, a < 0. Note que b é sempre

positivo, pois caso não fosse, não teríamos um mínimo global de energia. Para a > 0

teremos um mínimo em ψ = 0, e para a < 0 o mínimo da energia livre deve ocorrer para

o caso em que

|ψ|2 = − a

2b
. (A.14)

Podemos então escrever a dependência de a com a temperatura como,

a(T ) = a0(T − Tc), (A.15)

e o comprimento de penetração de London seria escrito como [92],

λ2 =
m

µ0e2ns
=

∣

∣

∣

∣

4mb

µ0e2a

∣

∣

∣

∣

. (A.16)

3A teoria de gauge é um tipo de teoria de campo onde o Lagrangiano é invariante sobre certas
transformações contínuas.
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Se |ψ|2 for constante na fase supercondutora, o parâmetro de ordem terá a forma

ψ = |ψ|eiφ, (A.17)

sendo |ψ| uma constante e φ pode variar. Observando somente o termo cinético da energia

livre de GL, teremos,

1

4m
|(−iℏ~∇− 2e ~A)ψ|2 = |ψ|2

4m
(−iℏ~∇φ− 2e ~A)2 =

λ2µ0j
2

2
(A.18)

~j = −
(

ns

4mλ2µ0

)(1/2)

(ℏ~∇φ− 2e ~A). (A.19)

Aplicando o rotacional na equação acima, sendo ~B = ~∇ × ~A, resgataremos a segunda

equação de London. Logo, a equação de London é consequência da forma quântica da

supercorrente, que na teoria de GL é dada pelo gradiente de fase φ.

A.4 Supercondutores tipo II

Considere um supercondutor sujeito a um campo externo menor do que o campo crí-

tico que o leva ao estado normal. Como as linhas de campo são expulsas do interior do

supercondutor devido ao efeito Meissner, próximo a superfície externa do supercondutor

haverá um aumento da densidade de linhas de campo de modo que o campo magnético lo-

cal poderá superar o campo crítico, mesmo que o campo aplicado não ultrapasse o mesmo.

Nesta situação, essa região deve transitar ao estado normal que não se estende por todo

o material. É possível, portanto, que hajam estados intermediários nos quais as duas

fases, normal e supercondutora, coexistam. A forma como o campo magnético penetra

no interior do supercondutor, acarretando em estados intermediários na transição, é que

define o tipo de supercondutor. Atualmente conhecemos dois tipos de supercondutores,

os do tipo I e tipo II4. Em supercondutores do tipo I, geralmente formados por metais e

algumas ligas metálicas, o campo penetra destruindo completamente a fase supercondu-

tora, tornando a transição de forma abrupta. Já em supercondutores do tipo II, o campo

magnético penetra, mas não destrói a fase supercondutora completamente. Supercondu-

tores deste tipo possuem dois campos críticos, um campo crítico inferior, acima do qual

o campo magnético começa a penetrar no supercondutor, e um campo crítico superior,

acima do qual a fase supercondutora é completamente destruída. Somente em supercon-

dutores do tipo II, portanto, podemos encontrar estados intermediários na transição entre

4Recentemente, após a descoberta de um metal supercondutor de mais alta temperatura crítica, o
MgB2, Victor Moshchalkov et. al. demonstraram em 2009 por meio da teoria de Ginzburg-Landau a
existência de um tipo de supercondutor classificado de tipo 1.5.



A.4 Supercondutores tipo II 96

a fase normal e supercondutora [85]. Veja na Figura A.1 à direita a curva da resistividade

em função da temperatura do composto Y-Ba-Cu-O [85].

Quando o campo magnético penetra no supercondutor do tipo II temos uma violação

da condição de que o parâmetro de ordem |ψ|2 seja constante, na expressão da energia

livre da teoria GL. A explicação para esta violação se sustenta na energia de superfície

entre as fases normal e supercondutora. Escrevendo a forma da energia sem campo nulo,

fs − fn = a(|ψ|2 + b

a
|ψ|4 − ξ2|~∇ψ|2), (A.20)

sendo ξ definido como o comprimento de coerência,

ξ =

(

ℏ

4ma

)(1/2)

, (A.21)

podemos notar que há uma contribuição na energia livre para a variação do parâmetro

de ordem ψ. E na superfície de um supercondutor tipo I, por exemplo, no estado inter-

mediário, o campo penetra na fase supercondutora até o comprimento de London, λ. A

presença da interface, portanto, reduz a energia livre, já que o parâmetro de ordem deve

variar em módulo nesta. Em supercondutores do tipo I, a redução da energia tende a

reduzir a área da superfície, enquanto que em supercondutores do tipo II, a energia ne-

cessária para formar a interface é menor que a redução da energia magnética na interface

e o sistema tenderá a maximizar o número de superfícies.

O comprimento de coerência determina a resistência à variações de |ψ|. Ele nos dá a

escala de comprimento no qual o parâmetro de ordem pode variar. Além disso, ele dá uma

ideia das distâncias entre os elétrons que formam os pares de Cooper. Observe que, tanto

o comprimento de coerência quando o comprimento de penetração dependem da tempe-

ratura. Ambos são denominados de comprimentos característicos. O comprimento

de penetração nos fornece a escala de comprimento onde os campos e correntes podem

variar na interface normal-supercondutor. Outro parâmetro importante relacionado com

os comprimentos característicos, é o parâmetro de Ginzburg-Landau κ, o qual é dado pela

razão λ/ξ. Quando o comprimento de correlação é suficientemente pequeno com respeito

à λ, teremos energia de superfície negativa e, neste caso, teremos a penetração do campo

magnético e a formação de pequenas regiões no estado normal, onde o parâmetro de or-

dem |ψ| vai a zero, cercadas por regiões supercondutoras, formando o que denominamos

de vórtices.
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A.5 Vórtices em supercondutores Tipo II

Abrikosov, em 1957 publicou que a solução das equações de Ginzburg-Landau pos-

sui uma forma periódica nos limites extremos dos comprimentos característicos [98, 99].

Quando um supercondutor é submetido a um campo magnético externo, teremos a se-

guinte relação λ > ξ para o supercondutor tipo II, e a solução consiste em uma rede

triangular de regiões tubulares no estado normal. Nestas, a densidade de super elétrons

vai a zero em regiões de largura ξ. Estas regiões são formadas por campos magnéticos

blindados por supercorrentes que vão até uma distância da ordem do comprimento de

London, λ. O núcleo normal cercado pelas supercorrentes são denominados de vórtices.

Na região supercondutora teremos a condição de |ψ| constante, o qual decresce exponenci-

almente para zero no núcleo (região normal) de cada vórtice. A distância entre os vórtices

pode ser dada por,

d =

(

4π√
3

Hc2

H

)

, (A.22)

sendo Hc2 o campo crítico superior. Note que a dimensão do vórtice é da ordem do

comprimento de London, logo, para campos próximos do campo crítico os vórtices devem

se sobrepor. No limite de pequenos campos a distância entre os vórtices é grande, e

consequentemente, a influência de um vórtice nos demais será pequena. Nesta situação

podemos tratar um vórtice isoladamente. A Figura A.3 é uma figura esquemática que

mostra uma rede de vórtices em baixas e altas temperaturas. Note que em temperaturas

próximas de Tc o núcleo normal é grande e em T = Tc o supercondutor se apresenta no

estado normal. No limite de baixas temperaturas o núcleo dos vórtices é muito pequeno.

Os vórtices aparecem em supercondutores do tipo II. A primeira imagem de vórti-

ces em supercondutores foi obtida por Essmann e Träuble em 1967 [100]. Entretanto, no

material supercondutor com relativamente baixa temperatura crítica, recentemente desco-

berto, pode-se encontrar vórtices sobre certas condições. A Figura A.4 mostra a imagem

de vórtices no MgB2 que possui propriedades intermediárias entre supercondutores do

tipo I e II, retirada da referência [101].

A segunda equação de London não deve ser válida na condição de variação do parâme-

tro de ordem. Entretanto é possível corrigi-la de modo que ela possa dar conta dos efeitos

da variação de ψ. Podemos supor que, em supercondutores do tipo II, ξ ≪ λ, então a

influência pode ser dada em função de uma Delta de Dirac, e a equação de London pode

ser reescrita,

−λ2∇2 ~B + ~B = Φ0δ(~r)k, (A.23)
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Figura A.3: Vórtices em supercondutores do tipo II em baixas e altas temperaturas. O
supercondutor pode ser dividido em células e cada uma possui um núcleo normal onde há
campo magnético blindado por supercorrentes. A Figura foi retirada da referência [88].

sendo Φ0 o fluxo total de uma célula da rede de Abrikosov e k o vetor unitário na direção

do eixo-z. A solução da equação acima, sabendo que o campo de cada vórtice deve ser na

direção do campo aplicado, é dada por,

B =
Φ0

2πλ2
K0

(ρ

λ

)

, (A.24)

sendo ρ a distância radial ao centro do núcleo do vórtice. K0 é a função de Bessel

modificada que tem a forma de uma exponencial decrescente quando ρ≫ λ e diverge na

forma logarítmica no limite em que ρ << λ. A solução acima, porém, só é válida para

ρ > ξ, pois para ξ 6= 0 a função de onda varia lentamente no interior do núcleo, e o campo

não deve divergir no limite de ρ << λ.

Apesar de ser possível tratar um vórtice isoladamente quando a distância entre os

vórtices é menor que o comprimento de London, os vórtices na rede de Abrikosov interagem

entre si. A energia de interação entre pares de vórtices pode ser calculada e é dada por,

Ev = Lz
Φ2

0

2πµ0λ2
K0

( |~ri − ~rj |
λ

)

, (A.25)

e, consequentemente, a força que o vórtice i faz no vórtice j pode ser dada por,

~Fij = Lz
Φ2

0

2πµ0λ3
K1

( |~ri − ~rj |
λ

)

~rij
~|rij |
. (A.26)
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Figura A.4: Imagem de vórtices no supercondutor MgB2 que possui propriedades inter-
mediárias entre os tipos I e II. As imagens são para temperaturas (a) 0.05, (b) 0.2 e (c)
2.0K. A variação espacial da condutância é mostrado pela cor (escala diferente para cada
imagem). A imagem foi retirada da Referência [101]

Uma observação importante deve ser feita. Esta força é devida à interação entre o campo

produzido por um vórtice e a corrente na região do núcleo do outro vórtice. Com isso, a

interação pode ser repulsiva se os vórtices carregam campos na mesma direção, ou atrativa

em caso contrário.

Como o núcleo dos vórtices se apresenta no estado normal, o movimento destes pode

produzir uma corrente elétrica nesta região que deve dissipar energia. Logo, a equação do

movimento dos vórtices deve incluir um termo dissipativo proporcional à velocidade dos

vórtices [90]. Os efeitos inerciais devem ser desprezíveis e, portanto, o movimento deve

ser superamortecido. Portanto, um sistema de vórtices em um supercondutor do tipo II

pode ser considerado um sistema de partículas interagentes (interação de curto alcance)

em movimento superamortecido [33, 31, 30], que é o tema principal tratado nesta tese [4].
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APÊNDICE B -- Movimento Browniano

Unidimensional

Logo abaixo temos o código escrito em Fortran 90 que simula o movimento supera-

mortecido de partículas em banho térmico. O movimento é aleatório e a distribuição de

probabilidades, que é proporcional à densidade de partículas, é uma gaussiana. Os núme-

ros aleatórios, com distribuição gaussiana centrada na origem, foram gerados a partir da

função gasdev do Numerical Recipes. O programa tem como resultado a densidade ρ(x),

já normalizada para cada valor de tempo e temperatura dados no início do código.

program difusao

implicit none

integer i,j,k !Variáveis auxiliares

integer n,nstep,iprint

parameter(n=10000) !n é o número de partículas

integer*2 seed(3) !Funções geradoras de números aleatórios:

real*8 rand48 !rand48 e gasdev para distribuição

real gasdev !uniforme e normal.

real temper,Const !Temperatura e intensidade do ruído.

real x(n)

real v(n),T

real f(n),dt

med=100 !Número de realizações com sementes distintas.

bin=0.5 !Tamanho de cada caixa do histograma.

xmax=100.0 !Histograma é feito no intervalo [-xmax,+xmax]

nc=int(2.0*xmax/bin)+1!Número de caixas do histograma.

iprint=2000 !Número de passos para fazer o histograma.

nstep=10000 !Número total de passos.

ntime=nstep/iprint !Número de histogramas.

dt=0.01000 !Infinitesimal de tempo.
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temper=0.50 !Temperatura (kT).

Const=sqrt(2.00*temper/dt)!Variância da Força Flutuante.

seed(1)=-1264

seed(2)=-9078 !Valores iniciais das

seed(3)=-5370 !Sementes (rand48 e gasdev do Numerical Recipes).

cont=0 !Contador.

do k=1,med !Laço das médias.

t=0.0 !Zerando o tempo.

x=0.0 !Zerando as posições.

time=1 !Indexando o tempo (iprint*dt).

seed(1)=seed(1)+79

seed(2)=seed(2)-76

seed(3)=seed(3)+34 !Alterando as sementes.

do i=1,nstep

do i=1,n

f(i)=Const*gasdev(seed) !Cálculo da força flutuante.

end do

do j=1,n

x(j)=x(j)+f(j)*dt !Integração do movimento da n partículas.

end do

t=t+dt

!Fazendo a contagem das partículas no espaço e no tempo.

if(mod(i,iprint).eq.0)then

do j=1,n

cx=int((x(j)+xmax)/bin)+1

if(cx>0.and.cx<nc+1)cont(time,cx)=cont(time,cx)+1

end do

time=time+1

end if

end do

end do

!Escrevendo os resultados em arquivo.

do time=1,ntime

do j=1,nc

rho=float(cont(time,j))/(bin*n*med)
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xx=-xmax+bin/2.0+float(j-1)*bin

write(*,*)xx,rho

end do

write(*,*)

end do

end program difusao
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APÊNDICE C -- Artigos Publicados

No final desta tese anexamos a nossa publicação, Referência [4] bem como os comen-

tários e respectivas respostas publicadas sobre o artigo [79, 102, 103, 104, 105, 106].
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We show through a nonlinear Fokker-Planck formalism, and confirm by molecular dynamics simula-

tions, that the overdamped motion of interacting particles at T ¼ 0, where T is the temperature of a

thermal bath connected to the system, can be directly associated with Tsallis thermostatistics. For

sufficiently high values of T, the distribution of particles becomes Gaussian, so that the classical

Boltzmann-Gibbs behavior is recovered. For intermediate temperatures of the thermal bath, the system

displays a mixed behavior that follows a novel type of thermostatistics, where the entropy is given by a

linear combination of Tsallis and Boltzmann-Gibbs entropies.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.260601 PACS numbers: 05.10.Gg, 05.20.�y, 05.40.Fb, 05.45.�a

Nonlinear Fokker-Planck equations (FPEs) [1] are fre-

quently employed to represent macroscopically physical

and chemical systems displaying anomalous diffusion be-

havior [2]. Scientifically and technologically important

examples of such systems include, among others, the

flow through porous media [3], the dynamics of surface

growth [4], the diffusion of polymerlike breakable micelles

[5], and the dynamics of interacting vortices in disordered

superconductors [6–8]. A typical nonlinear FPE may be

written in the general form [1,9]

@P

@t
¼ �

@½AðxÞ�ðPÞ�

@x
þ

@

@x

�

�ðPÞ
@P

@x

�

; (1)

where the external force AðxÞ is associated with a potential
�ðxÞ [AðxÞ ¼ �d�ðxÞ=dx], and the analyticity of the po-

tential as well as the integrability of the force are assumed

to hold in all space. The functionals �½Pðx; tÞ� and

�½Pðx; tÞ� satisfy requirements of positiveness, integra-

bility, and differentiability with respect to Pðx; tÞ [9].

Moreover, in order to preserve the probability normaliza-

tion for all times, one should impose the probability dis-

tribution, together with its first derivative, as well as the

product AðxÞ�½Pðx; tÞ�, to be zero in the limits x ! �1.

An important result associated with nonlinear FPEs is

the H theorem and its generalizations [1,9–13]. In the case

of a system subjected to an external potential, the H
theorem leads to a well-defined sign for the time derivative

of the free-energy functional,

F ¼ U� �S; U ¼
Z 1

�1
dx�ðxÞPðx; tÞ; (2)

where � represents a positive Lagrange multiplier and the

entropy may be considered in a very general form as

S½P� ¼
Z 1

�1
g½Pðx; tÞ�dx;

gð0Þ ¼ gð1Þ ¼ 0;
d2g

dP2
� 0; (3)

with the condition that g½Pðx; tÞ� should be at least twice

differentiable. Considering the FPE (1), for dF=dt � 0
[9,13], we obtain

� �
d2g½P�

dP2
¼

�½P�

�½P�
: (4)

A relevant outcome of Eq. (4) is that the ratio �½P�=�½P�
determines an entire class of FPEs associated with a single

entropic form [9,13]. Here we are interested on the follow-

ing type of nonlinear FPE [14,15]:

@P

@t
¼ �

@½AðxÞP�

@x
þD�

@

@x

�

P��1 @P

@x

�

; (5)

where D is a constant, � is a real number, and the func-

tionals in Eq. (1) correspond to �½Pðx; tÞ� ¼ Pðx; tÞ and
�½Pðx; tÞ� ¼ D�½Pðx; tÞ���1. By substituting these quanti-

ties in Eq. (4), integrating and using the conditions (3), one

obtains Tsallis entropy [9,16,17], for which

g½P� ¼ k
½Pðx; tÞ�� � Pðx; tÞ

1� �
; (6)

where k � D=�. Considering an external force

AðxÞ ¼ ��x (� � 0), the solution for Eq. (5) with initial

condition Pðx; 0Þ ¼ �ðxÞ is given by the distribution

Pðx; tÞ ¼ BðtÞ½1þ �ðtÞð1� �Þx2�1=ð��1Þ
þ ; (7)

where ½y�þ ¼ y, for y > 0, and zero otherwise. The time-

dependent parameters BðtÞ and �ðtÞ are defined in such a

way as to preserve the norm and the form of the distribu-

tion for all times [14,15,18]. Equation (7) corresponds

exactly to the distribution obtained through extremization

of Tsallis entropy Eq. (6), for the energy defined as in
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Eq. (2), and under standard constraints of probability nor-

malization. It is important to notice that, by substituting

� ¼ 2� q in Eq. (7), one recovers precisely the usual

distribution of nonextensive statistical mechanics, known

as q Gaussian, as obtained through a more general defini-

tion for the internal energy [17].

Additionally, the way in which the system evolves dy-

namically, as well as its stationary state, provides distinc-

tive signatures of anomalous diffusion behavior. For small

times t � 1, it is possible to show that the diffusion

propagation front xðtÞ dictated by Eq. (5) advances as

hxðtÞi / t2=ð�þ1Þ [13]. In the limit t ! 1, the system ap-

proaches the stationary state given by

PstðxÞ ¼ B�½1� ��x2�1=ð��1Þ
þ ; (8)

depending on the initial time t0, �
� ¼ �ðt0Þ½B

�=Bðt0Þ�
2,

and B� ¼ ½�Bðt0Þ
2=2D��ðt0Þ�

1=ð1þ�Þ. One should stress

that this form of stationary distribution holds for any con-

fining potential �ðxÞ, by simply replacing in Eq. (8) the

term x2 with �ðxÞ [14].
Next we show that the microscopic behavior of a system

of interacting particles undergoing overdamped motion is

fully compatible with a continuum nonlinear diffusion

equation. Moreover, we find that such a continuum formu-

lation for a highly dissipative system corresponds to the

FPE (5) with � ¼ 2. We start by considering the equation

of motion for a particle i in a system of N overdamped

particles,

� ~vi ¼
X

j�i

~Jð~ri � ~rjÞ þ ~Feð~riÞ þ �ð ~ri; tÞ; (9)

where ~vi is the velocity of the ith particle,� is the effective

viscosity of the medium, the first term on the right accounts

for the interactions among particles, ~Feð~riÞ represents an
external force, and � corresponds to an uncorrelated ther-

mal noise with zero mean and variance h�2i ¼ kBT=�.

Here we consider a short-range repulsive particle-particle

interaction in the form ~Jð ~rÞ � Gðj~rj=	Þr̂, where r̂ is the

unit vector along the axis connecting each pair of particles

and 	 is a characteristic length of the short-range pairwise

interaction.

To obtain a continuum description of this system [6], we

perform a coarse graining of Eq. (9), starting from the

Fokker-Planck equation for the probability distribution of

the particle coordinates P ð~r1; . . . ; ~rN ; tÞ,

�
@P

@t
¼

X

i

~rið� ~fiP þ kBT
~riP Þ; (10)

where ~fi is the force on the particle i given by Eq. (9).

By introducing the single particle density 
ð~r; tÞ �
h
P

i�
2ð ~r� ~riÞi, where the average is made over the distri-

bution P ð ~r1; . . . ; ~rN ; tÞ, one obtains

�
@


@t
¼ � ~r

�Z

d2r0 ~Jð ~r� ~r0Þ
ð2Þð ~r; ~r0; tÞ þ ~Feð ~rÞ
ð~r; tÞ

�

þ kBTr
2
ð~r; tÞ; (11)

where 
ð2Þð ~r; ~r0; tÞ is the two-point density. If we now

assume that the approximation 
ð2Þð ~r; ~r0; tÞ ’

ð~r; tÞ
ð~r0; tÞ is valid, we can then coarse grain the

particle-particle interaction force to obtain [6]

Z

d2r0 ~Jð~r� ~r0Þ
ð ~r0;tÞ’�a ~r
ð ~r;tÞ; a�
Z

d2r~r 	 ~Jð~rÞ=2;

(12)

where only length scales larger than 	 were considered.

Here we investigate the motion of particles in a two-

dimensional narrow channel of size Lx 
 Ly under an

external force in the x direction, ~Fe ¼ �AðxÞx̂. We then

assume that the concentration is only weakly dependent on

the transverse y coordinate, 
ðr; tÞ � 
ðx; tÞ. After collect-
ing all force terms, we obtain

�
@


@t
¼

@

@x

�




�

a
@


@x
� AðxÞ

��

þ kBT
@2


@x2
: (13)

Interestingly, by introducing the probability Pðx; tÞ ¼

ðLy=NÞ
ðx; tÞ, defining D ¼ ðaNÞ=ð�LyÞ, and setting

� ¼ 1 and T ¼ 0, we recover precisely the FPE (5) for

� ¼ 2. Herein we restrict our study to a restoring harmonic

force, AðxÞ ¼ ��x (� � 0). In the limit T ¼ 0, the steady-
state solution of Eq. (13) is given by


st ¼
�

2a
ðx2e � x2Þ; jxj< xe; (14)

with xe ¼ ð3Na=2�LyÞ
1=3. This result is identical to

Eq. (8) if there one adopts � ¼ 2 and �� ¼ x�2
e .

We now show through direct molecular dynamics (MD)

simulations that the behavior of a typical overdamped

system at T ¼ 0 is fully compatible with the solution

(14), therefore representing a microdynamical realization

of Tsallis thermostatistics. As an example, we consider a

system of vortex lines moving on a type II superconductor

substrate [19,20], but the results presented here could

nevertheless be extended to other forms of short-range

repulsive interactions [8]. In this case, the effective viscos-

ity is given by� ¼ �0Hc2=!c2, where�0 is the magnetic

quantum flux, c is the speed of light, ! is the resistivity of

the normal phase, and Hc2 is the upper critical field.

Moreover, the commonly adopted vortex-vortex interac-

tion is ~Jð~rÞ � f0K1ðj ~rj=	Þr̂, where K1 is a modified Bessel

function decaying exponentially for j~rj> 	, the prefactor

is given by f0 ¼ �2
0=ð8�	

3Þ, and 	 corresponds to the

London penetration length [21].

We perform MD simulations with N ¼ 800 flux lines

placed at random within a two-dimensional channel

of sizes Lx ¼ 100	, Ly ¼ 20	, where periodic boundary

conditions are imposed in the y direction. In these
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simulations, we first set T ¼ 0, and a confining external

force is applied in the x direction with restoring constant

� ¼ 10�3f0=	. The equations of motion (9) are numeri-

cally integrated and the system evolves in time until a

stationary state of mechanical equilibrium is reached,

which is identified here in terms of an invariant density

profile. As shown in Fig. 1, the obtained stationary profile

of particle density is clearly parabolic in shape, in perfect

agreement with the theoretical prediction of Eq. (14). The

least-squares fit to the simulation data of a quadratic func-

tion results in the parameter a � 2:41f0	
3. Strictly speak-

ing, the predicted value a ¼ �f0	
3, calculated from Eq.

(12), is valid only for unconfined systems, if we assume

that the density 
 varies slowly within the interaction range

of a particle. The discrete character of the interacting

particles therefore leads to a correction on this theoretical

prediction. In the absence of external forces, i.e., for � ¼
0, our results show that the front propagation at early times

evolves as hxðtÞi / t1=3 [6]. Once more, the compatibility

between this dynamical scaling and the anomalous

diffusion behavior intrinsically associated with Eq. (5)

for � ¼ 2 confirms the validity of our approach.

Having shown that overdamped particles in the limit of

T ¼ 0, typified as interacting flux lines on a type II super-

conductor substrate, obey Tsallis statistics with an entropic

index � ¼ 2, we now analyze the effect of finite T on this

system. From Eq. (13), one can envisage the competition

between two types of diffusion, which are associated,

respectively, with the strength of interactions between

vortices, controlled by the parameter a, or equivalently

D, and the temperature of the thermal bath T. In this

way, the ratio kBT=a plays a crucial role in the time

evolution of the system. As for the case T ¼ 0, in the

absence of external forces, i.e., for � ¼ 0, the diffusion

behavior of the system for kBT � a should be governed by

the anomalous features associated with the index � ¼ 2,

namely, hx2i / t2=3, whereas normal diffusion prevails for

kBT � a, i.e., hx2i / t. In the presence of a restoring

external force and for T > 0, a stationary-state analytical

solution for Eq. (13) can still be obtained,


ðxÞ ¼
kBT

a
W

�
a
ð0Þ

kBT
exp

�
a
ð0Þ

kBT
�

�x2

2kBT

��

; (15)

where the W-Lambert function is defined implicitly

through the equation WðzÞeWðzÞ ¼ z (see [22] and referen-

ces therein). In order to test this prediction, extensive MD

simulations have been performed for different values of T.
As depicted in Fig. 2, we find very good agreement be-

tween the continuum model solution Eq. (15) and MD

results of density profiles at steady state. For consistency,

we consider the same numerical value used to adjust the

profile at T ¼ 0, namely, a ¼ 2:41f0	
3, while the parame-

ter 
ð0Þ in Eq. (15) has been determined by a conservation

constraint in the total number of particles,
RLx=2
�Lx=2


ðxÞdx ¼ ðN=LyÞ.

The effect of increasing T is to gradually change the

density profile from a parabolic to a Gaussian shape.
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x
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ρ
(x

)
MD

Fokker-Planck

T=0.0

FIG. 1. Profile of the density of particles at stationary state and

T ¼ 0, obtained from molecular dynamics by integrating Eq. (9)

(empty circles), as compared to the theoretical estimate Eq. (14).

The best fit to the data of a quadratic function gives the

parameter a ¼ 2:41f0	
3 (full line). The position x is measured

in units of 	, whereas the steady-state density 
ðxÞ is expressed
in units 	�2.
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FIG. 2. Comparison between the density of particles profiles in

the stationary state obtained from molecular dynamics (empty

circles) and the theoretical prediction Eq. (15) (full lines), for

different values of the temperature of the thermal bath T. The
position x is measured in units of	, the density is in units	�2, and

T is given in units (f0	=kB). The parameter a ¼ 2:41f0	
3 is the

same adopted for T ¼ 0, whereas 
ð0Þ is determined by conser-

vation of the total number of particles in the system,
RLx=2
�Lx=2


ðxÞdx ¼ ðN=LyÞ. For low values of T, e.g., T ¼

0:1f0	=kB, the density profile is approximately parabolic. At

intermediate values of T, the system can be described by a

W-Lambert function Eq. (15). At high values of T, the profile

becomes typically Gaussian, as illustrated from results at T ¼
4f0	=kB.
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Indeed these two limits correspond, respectively, to the

particular cases of Tsallis distribution with index � ¼ 2
and the standard Boltzmann-Gibbs statistics. Next we

show that the profiles obtained from Eq. (15), for finite

T, are in fact associated with a novel type of entropy form.

By comparing Eqs. (13) and (1), we obtain that

�½Pðx; tÞ� ¼ Pðx; tÞ and �½Pðx; tÞ� ¼ 2DPðx; tÞ þ kBT.
Substituting these quantities into Eq. (4), integrating twice,

and using the conditions (3), one gets

g½Pðx; tÞ� ¼
D

��
½Pðx; tÞ � P2ðx; tÞ�

�
kBT

��
½Pðx; tÞ lnPðx; tÞ�; (16)

where �� is a positive Lagrange parameter defined through a

free-energy functional like the one given by Eq. (2), and x
is a conveniently rescaled variable. This functional leads to

the following entropic form:

S½P� ¼
D

��

�

1�
Z 1

�1
dxP2ðx; tÞ

�

�
kBT

��

Z 1

�1
dxPðx; tÞ


 lnPðx; tÞ: (17)

Equation (17) is precisely the sum of Tsallis entropy with

� ¼ 2, which appears as a consequence of many-body

interactions, and Boltzmann-Gibbs entropy, which comes

from the thermal noise of the bath. The entropy is zero only

for D ¼ T ¼ 0. One may now extremize this mixed en-

tropy under the constraints
R
1
�1 Pðx; tÞdx ¼ 1 and U ¼

R
1
�1½�ðxÞ ��0�Pðx; tÞdx, by defining the functional

�½Pðx; tÞ� ¼
��

kBT
S½P� � a1

Z 1

�1
dxPðx; tÞ

� a2
Z 1

�1
dx½�ðxÞ ��0�Pðx; tÞ: (18)

The extreme condition ��=�P ¼ 0 finally leads to

PðxÞ exp

�
2D

kBT
PðxÞ

�

¼ expf�ð1þ a1Þ � a2½�ðxÞ ��0�g;

(19)

which may be written in terms of W-Lambert’s function,

i.e., in the same form as Eq. (15), by considering a har-

monic potential �ðxÞ ¼ �x2=2, multiplying both sides by

2D=ðkBTÞ, identifying a2 ¼ 1=ðkBTÞ, defining z as the

right term in Eq. (19), and WðzÞ ¼ 2DPðxÞ=ðkBTÞ. This
confirms that the entropy Eq. (17) is directly related to the

stationary solution Eq. (15) of the FPE (13).

In summary, we have shown through a nonlinear Fokker-

Planck formalism and confirmed through MD simulations

that a system of interacting particles undergoing over-

damped motion at T ¼ 0, where T is the temperature of

a thermal bath connected to the system, can be considered

as a physical realization of Tsallis thermostatistics with an

entropic index � ¼ 2 in Eq. (6). At high values of T, the
classical Boltzmann-Gibbs behavior is recovered. At inter-

mediate values of T, our approach, also confirmed by MD

simulations, leads to a stationary solution for the corre-

sponding nonlinear FPE that can be expressed in terms of

the W-Lambert function. As a consequence, we disclose a

novel mixed entropic form based on a linear combination

between Tsallis and Boltzmann-Gibbs entropies.
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Comment on ‘‘Thermostatistics of Overdamped
Motion of Interacting Particles’’

In a recent Letter [1] Andrade et al. argued that over-

damped particles in contact with a reservoir at T ¼ 0

‘‘obey Tsallis statistics with entropic index � ¼ 2.’’ To

justify this, Andrade et al. performed a simulation of

classical particles in two dimensions, interacting through

a pair potential VðrÞ ¼ qGðx1;x2Þ, where Gðx1;x2Þ ¼
qK0ðjx1 � x2j=�Þ, and K0 is a modified Bessel function

of order zero. This potential models a vortex-vortex inter-

action in a type II superconductor, where q is the vortex

strength and � is the effective London penetration length.

The particles were confined in a 1D parabolic trap with a

potential WðxÞ ¼ �
2
x2, while a periodic boundary condi-

tion was used in the y direction (periodicity Ly). The

simulation was performed using overdamped molecular

dynamics (MD) with the thermostat set at T ¼ 0. The

resulting stationary density profile was then fitted to a

distribution that maximizes the Tsallis entropy of index

� ¼ 2.

In this Comment we will show that the density distribu-

tion observed by Andrade et al. has nothing to do with

Tsallis statistics, but is simply a consequence of classical

thermodynamics—particles in contact with a reservoir at

T ¼ 0 lose their kinetic energy and collapse to the ground

state in which the net force on each particle vanishes.

From now on we will measure all lengths in units of �.
We will work in thermodynamic limit N ! 1, at fixed

total vortex strength, q2N ¼ 1. We note first that the

potential produced by a particle located at x1 satisfies

r2Gðx;x1Þ �Gðx;x1Þ ¼ �2�q�ðx� x1Þ. Taking into

account the periodicity in the y direction, this equation

can be solved exactly to yield

Gðx;x1Þ ¼
�q

Ly

X

1

m¼�1

eð2�mi=LyÞðy�y1Þ
e��mjx�x1j

�m

; (1)

where �m ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

1þ 4�2m2=L2
y

q

. Furthermore, symmetry

requires that at equilibrium the total potential inside the

system is a function of the x coordinate only, ’ðxÞ. The
force balance on each particle then reduces to q’0ðxÞ ¼
��x. The potential must also satisfy the inhomogeneous

Helmholtz equation, ’00ðxÞ � ’ðxÞ ¼ �2�q�ðxÞ, from

which we conclude that the particle density �ðxÞ is a

restricted parabolic function,

�ðxÞ ¼
�

4�q2
ðx2m � x2Þ�ðx20 � x2Þ; (2)

where � is the Heaviside step function. Note that contrary

to the prediction based on Tsallis statistics [1], the density

does not go to zero smoothly, instead it extends up to�x0,
after which it drops discontinuously to zero. The value of

xm is determined by the density normalization, N ¼
R

�ðxÞdxdy, xm ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

2�
�Lyx0

�
x2
0

3

r

, and the extent of the den-

sity distribution by the force balance, q’0ðx0Þ ¼ ��x0.
Using the Green function (1), the force balance on a

particle at x ¼ x0 requires 1
4

R

x0
�x0

ðx2m � x2Þe�ðx0�xÞdx ¼

x0, which reduces to the equation for x0,�2þ 2x0 � x20 þ
x2m þ e�2x0ð2þ 2x0 þ x20 � x2mÞ ¼ 4x0. The density dis-

continuity is a general property of confined particles at

T ¼ 0, completely missed by Tsallis statistics [2].

This constitutes the exact solution for the particle dis-

tribution at T ¼ 0. In Fig. 1 we compare it with the MD

simulation. As expected, an excellent agreement is found

between the theory and the simulation, without any fitting

parameters. We conclude, therefore, that the density dis-

tribution of particles in contact with a reservoir at T ¼ 0

has nothing to do with Tsallis statistics, and everything to

do with Newton’s second law. Of course, for finite tem-

perature, the density distribution will be described by the

usual Boltzmann-Gibbs statistical mechanics [2].
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FIG. 1 (color online). The vortex strength density distribution

�qðxÞ � q2�ðxÞ for � ¼ 10�3 and Ly ¼ 20. Circles are the

result of our MD simulation with N ¼ 1000 particles, while

the solid curve is the prediction of the present theory. There are

no adjustable parameters.
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Comment on: Thermostatistics of Overdamped

Motion of Interacting Particles

In a recent Letter [1] Andrade et al. argued that over-
damped particles in contact with a reservoir at T = 0
“obey Tsallis statistics with entropic index ν = 2”. To
justify this, Andrade et al. performed a simulation of
classical particles in two dimensions, interacting through
a pair potential V (r) = qG(x1,x2), where G(x1,x2) =
qK0(|x1−x2|/λ), and K0 is a modified Bessel function of
order zero. This potential models a vortex-vortex inter-
action in a type II superconductor, where q is the vortex
strength and λ is the effective London penetration length.
The particles were confined in a 1d parabolic trap with
a potential W (x) = α

2 x
2, while a periodic boundary con-

dition was used in the y direction (periodicity Ly). The
simulation was performed using overdamped molecular
dynamics (MD) with the thermostat set at T = 0. The
resulting stationary density profile was then fitted to a
distribution that maximizes the Tsallis entropy of index
ν = 2.
The idea that non-extensive Tsallis statistics is rele-

vant for particles at T = 0 is very surprising and, if

correct, would certainly justify publication in Physical
Review Letters. However, prior to discarding the stan-
dard statistical mechanics one should see what it has to
say on this matter.
Within traditional thermodynamics, if a classical sys-

tem is placed in contact with a temperature reservoir at
T = 0 it will loose all its kinetic energy and collapse to
the ground state — the minimum of the potential en-
ergy. In the ground state the net force on each particle
vanishes. We will now show that this is precisely what
happens for the system studied by Andrade et al.

From now on we will measure all lengths in units of λ.
We will work in thermodynamic limit N → ∞, at fixed
total vertex strength, q2N = 1. We note first that the
potential produced by a particle located at x1 satisfies

∇2G(x,x1)−G(x,x1) = −2πqδ(x− x1) . (1)

Taking into account the periodicity in the y-direction,
this equation can be solved exactly to yield

G(x;x1) =
πq

Ly

∞
∑

m=−∞

e
2πmi
Ly

(y−y1) e
−γm|x−x1|

γm
, (2)

where γm =
√

1 + 4π2m2/L2
y. Furthermore, symmetry

requires that at equilibrium the total potential inside the
system is a function of x-coordinate only, ϕ(x). The force
balance on each particle then reduces to qϕ′(x) = −αx.
In view of eq. (1), ϕ(x) must also satisfy the inhomo-
geneous Helmholtz equation, ϕ′′(x) − ϕ(x) = −2πqρ(x),
from which we conclude that the particle density ρ(x) is
a restricted parabolic function,

ρ(x) =
α

4πq2
(

x2
m − x2

)

Θ(x2
0 − x2) , (3)

where Θ is the Heaviside step function. Note that the
density does not go to zero smoothly; instead it extends
up to ±x0, after which it drops discontinuously to zero.
The value of xm is determined by the density normal-

ization, N =
∫

ρ(x)dxdy, xm =
√

2π
αLyx0

−
x2

0

3 , and the

extent of the density distribution by the force balance,
qϕ′(x0) = −αx0. Using the Green function (2), the force
balance on a particle at x = x0 requires

1

4

∫ x0

−x0

(x2
m − x2)e−(x0−x)dx = x0, (4)

which reduces to, −2 + 2x0 − x2
0 + x2

m +
e−2x0

(

2 + 2x0 + x2
0 − x2

m

)

= 4x0.
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FIG. 1: The vertex strength density distribution ρq(x) ≡

q2ρ(x) for α = 10−3 and Ly = 20. Circles are the result
of our MD simulation with N = 1000 particles, while the
solid curve is the prediction of the present theory. There are
no adjustable parameters.

This constitutes the exact solution for the particle dis-
tribution at T = 0. In Fig. 1 we compare it with the
MD simulation. As expected, an excellent agreement is
found between the theory and the simulation, without
any fitting parameters. We conclude, therefore, that the
density distribution of particles in contact with a reser-
voir at T = 0 has nothing to do with the Tsallis statis-
tics, and everything to do with Newton’s Second Law. Of
course for finite temperature, the density distribution will
be described by the usual Maxwell-Boltzmann statistical
mechanics.
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Andrade et al. Reply: In the preceding Comment [1],

Levin and Pakter (LP) present a solution for mechanical

equilibrium of a system of particles interacting through a

modified Bessel potential, and confined by a restoring

force. Based on this result, LP raise several points on our

recent Letter [2]. In what follows, we show that none of

these points has any relevance to our previous work.

LP claim that their solution is exact without fitting

parameters. Their solution, however, is an approximation

that disregards the discrete nature of the pointlike particles.

This solution is adequate only in the limit of high densities,

where, as stated in our Letter, our coarse-graining parame-

ter should converge to a ¼ �f0�
3. The absence of a fitting

parameter is only justified because the results shown in

their Comment correspond to a confining potential that is

1000 times stronger than the value utilized in our study. In

this case, the obtained densities can reach 5 particles per

�2, which is about 10 times higher than ours. At the

moderate densities we studied, however, the numerical

results do not follow this prediction, as shown in

Fig. 1(a). In order to adjust the concavity of the theoretical

profile to the numerical data, we proposed that a slightly

smaller effective value should be used, a ¼ 2:41f0�
3.

The approximation proposed by LP shows a disconti-

nuity, with the density going abruptly to zero at the edge of

the profile. This discrepancy from our results is due to the

fact that, under the conditions used by LP, all particles are

restricted to a narrow region in space that corresponds to

only a few units of the interaction length �, as depicted in

Fig. 1 of their Comment. One should note that the numeri-

cal results of LP do not show clear evidence for the

presence of the discontinuity, even at this regime. To

demonstrate that this feature of LP’s solution is not rele-

vant in less confined systems, in Fig. 1(b) we show that, as

the number of particles grows, the scaled profiles converge

asymptotically to an invariant parabolic form, and the

discontinuity gradually diminishes. Therefore, the discon-

tinuity predicted by LP is an edge effect that becomes

negligible if the particles are not confined to a narrow

region.

Finally, LP question our interpretation that a system of

overdamped particles at T ¼ 0 is a physical realization of

Tsallis thermostatics. In our approach, all the particle-

particle interactions of the system, as long as they are short

range and repulsive, are coarse grained to the parameter a,
and included into a Tsallis entropic term with � ¼ 2.

For T > 0, this means that we map the problem of a

nonideal gas of particles into an ideal gas with an entropy

that carries both Boltzmann-Gibbs and Tsallis contribu-

tions [3].

We thank the Brazilian agencies CNPq, CAPES,

FAPERJ and FUNCAP for financial support.
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FIG. 1 (color online). (a) Results for the density profile ob-

tained from numerical simulations. We used the same conditions

as Fig. 1 of our Letter, namely, N ¼ 800, � ¼ 10�3f0, and
Ly ¼ 20�. The dashed line is the solution given by Eq. (14) of

our Letter with a ¼ 2:41f0�
3, while the solid line corresponds to

Eq. (3) from LP’s Comment. Clearly their solution is not

compatible with the concavity of the density profile obtained

from our molecular dynamics simulations. The inset shows that

the discontinuity is barely noticeable for these physical condi-

tions. (b) LP’s solution for a different number of particles.

We use here � ¼ 10�3f0 and vary N=Ly. As N=Ly ! 1,

the rescaling shows an invariant parabolic profile with

a�2=3�ða�1=3x; aN=LyÞ ¼ �ðx; N=LyÞ. The inset shows that

the relative magnitude of the discontinuity decreases as

��=�0 � ðN=LyÞ
�1=3.

PRL 107, 088902 (2011) P HY S I CA L R EV I EW LE T T E R S
week ending

19 AUGUST 2011

0031-9007=11=107(8)=088902(1) 088902-1 � 2011 American Physical Society

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.088902
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.260601
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.260601
http://arXiv.org/abs/1104.5036v1
http://arXiv.org/abs/1106.3277


ar
X

iv
:1

10
4.

50
36

v1
  [

co
nd

-m
at

.s
ta

t-
m

ec
h]

  2
6 

A
pr

 2
01

1

Reply to the comment on:

“Thermostatistics of Overdamped Motion of Interacting Particles”

by Y. Levin and R. Pakter

J. S. Andrade Jr.1,3, G. F. T. da Silva1, A. A. Moreira1, F. D. Nobre2,3, E. M. F. Curado2,3
1Departamento de F́ısica, Universidade Federal do Ceará, 60451-970 Fortaleza, Ceará, Brazil

2Centro Brasileiro de Pesquisas F́ısicas, Rua Xavier Sigaud 150, 22290-180, Rio de Janeiro-RJ, Brazil
3National Institute of Science and Technology for Complex Systems,

Rua Xavier Sigaud 150, 22290-180, Rio de Janeiro-RJ, Brazil

In their comment, Levin and Pakter present an ana-
lytical solution for the mechanical equilibrium of a sys-
tem of particles interacting through a potential given by
the modified Bessel function, and confined by a restor-
ing force. This derivation yields a quadratic dependence
for the local density of particles, which is consistent with
Eq. (14) of our work. Based on this result, Levin and
Pakter question our interpretation that a system of over-
damped particles at T=0 is a physical realization of Tsal-
lis thermostatics with entropic index ν = 2. They claim
that the same density profile can be obtained using only
Newton’s laws.

In what follows we provide a reply to the remarks of
Levin and Pakter. We first show that their attack to
our results and analysis is conceptually unfounded and
rather misleading. Inexplicably, they simply choose to
categorically dismiss our elaborated and solid concep-
tual approach and results, without employing any fun-
damental concepts or tools from Statistical Physics. We
then demonstrate that the results of Levin and Pakter
do not present any evidence against, but rather corrob-
orates, our conclusions. In fact, the results shown in
their comment correspond to a confining potential that
is 1000 times stronger than the typical valued utilized in
our study, therefore explaining the discrepancy between
their results and ours. Furthermore, in this regime where
higher vortex densities are involved, vortex cores might
get so close to each other that can no longer be treated as
point-like defects. As a consequence, Ginzburg-Landau
equations should be employed instead, meaning that the
physical conditions implied by the results of Levin and
Pakter should be considered with caution in the context
of the Physics of interacting superconducting vortexes.

1) Levin and Pakter claim that our result for
the density distribution of particles “has nothing

to do with the Tsallis statistics”.

In our letter, we show that the the non-linear Fokker-
Planck equation in the form

∂P

∂t
= −

∂[A(x)P ]

∂x
+Dq

∂

∂x

[

P q−1
∂P

∂x

]

, (1)

results in a dynamics that drives the system towards a
state that maximizes Tsallis entropy with entropic index

ν. See also [1] where this is discussed in more detail. Note
that Levin and Pakter do not contest this statement.

We also show that, for a class of systems of overdamped
particles interacting through repulsive short range poten-
tials, the particle-particle interaction induces a flux of
particles proportional to gradient of concentration. This
has been previously discussed in few other works [2]. We
also show in our letter that this kind of dynamics leads
to a non-linear diffusion equation that is equivalent to
the non-linear Fokker-Planck equation (1). Again, none
of these statements were contested by Levin and Pakter.

In view of the aforementioned facts we are rather sur-
prised that Levin and Pakter, without contesting any of
the results demonstrated in our work, still question our
conclusion that “a system of overdamped particles at T=0

is a physical realization of Tsallis thermostatics with en-

tropic index ν = 2.” This is specially puzzling when
one notes that the solution proposed by Levin and Pak-
ter for this system also corresponds to a solution of our
non-linear equation, therefore confirming our findings.

2) Levin and Pakter state that our result for
the density profile of particles “has everything to do

with Newton’s Second Laws”.

Of course, we were by no means expecting our results
to be in contradiction with Newton’s Laws. As a mat-
ter of fact, in our study, we used molecular dynamics
to integrate equations of motion and obtain numerically
density profiles, validating the predictions of our non-
linear Fokker-Planck equation. In the same way, neither
the Maxwell-Boltzmann nor the Tsallis thermostatistics
are contrary to classical mechanics theory, as one could
infer from the final and rather misleading sentence of the
comment.

3) In their comment, Levin and Pakter also
state that “prior to discarding the standard statistical

mechanics one should see what it has to say on this mat-

ter.”

Again, our approach and results neither disregard nor
contradict “standard” statistical mechanics. We would
surely welcome any other treatment based on the solid
principles of Statistical Physics. This is definitely not the
case of this comment. Instead, however, they categori-
cally dismiss our elaborated approach and results without

http://arxiv.org/abs/1104.5036v1
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employing any concept or tool of Statistical Physics.

4) Levin and Pakter write in their comment
that “if a classical system is placed in contact with
a temperature reservoir at T = 0 it will loose all its
kinetic energy and collapse to the ground state”
where the “net force on each particle vanishes.”
They also state in their comment that “this is
precisely what happens for the system studied by
Andrade et al.”

Of course, the overdamped motion we investigate
should evolve towards mechanical equilibrium, as we ex-
plicitly state in our paper. One should note, however,
that our approach goes beyond the prediction of a sta-
tionary state, since the non-linear Fokker-Planck equa-
tion introduced by us also describes the dynamics of the
system, with all its transient features, till the station-
ary regime is eventually reached. The analytical solution
provided in the comment, however, does not contemplate
the dynamics outside the stationary state. The fact that
our system evolves towards mechanical equilibrium is in
no way contradictory to our results or conclusions.

It is important to point out that we also studied the
case in which thermal noise disrupts equilibrium, result-
ing in a density function that is consistent with a mixed
entropy combining Tsallis with entropic index ν = 2, and
Boltzmann-Gibbs formulations, namely, Eq. (17) of our
paper. By varying the ratio between the particle-particle
interaction and thermal force, we can continuously inter-
polate the density profile from a Gaussian, at higher tem-
peratures, to a parabolic shape at T = 0. In short, what
we proposed in our paper and the authors of the com-
ment appeared to miss completely, is that overdamped
particles interacting through a wide family of potentials
follow a dynamics that drives the system to the maximum
value of the entropic function Eq. (17) of our paper. The
usefulness of our approach is that the density profile can
be easily obtained with the many-body interactions being
carried into the entropic term with ν = 2.

5) In their comment Levin and Pakter claim
that they obtain an exact solution for the particle
distribution at T = 0.

This claim is misleading to say the least. In fact, in
the same way as we did, their solution is a coarse-grain
approximation, where the discrete nature of the interact-
ing particles is replaced by a continuum description for
the particle density. However, it is relevant to note that
they arrive at a solution that is similar, but not identical
to ours. Levin and Pakter also show results from numer-
ical simulations that seem to agree with their solution.
As we show here, however, they studied the system at
a regime that is significantly different from the one we
investigated in our work, and that is clearly the reason
for the discrepancies.

The equation of motion for our system of overdamped
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FIG. 1. Numerical results for the density profile obtained
from numerical simulations. We used the same conditions as
Fig. 1 of our letter, namely, N = 800,α = 10−3f0, Ly = 20λ.
The dashed red line is the solution for this profile given by
Eq. (14) of our letter, while the straight blue line correspond
to the solution according to Eq. (3) from Levin and Pakter’s
comment. Clearly their solution is not compatible with the
concavity of the density profile obtained from our molecular
dynamics simulations. The inset shows that the discontinuity
in their solution is barely noticeable for these physical condi-
tions.

particles is given by

µ~vi =
∑

j 6=i

f0K1(|~rij |/λ)r̂ij −
∑

i

αxi (2)

where K1 is the modified Bessel function. The factors
f0 and α control the intensity of the particle-particle in-
teraction and the confining force, respectively. In their
results Levin and Pakter used α = f0 while we used
α = 10−3f0. It is not surprising that, by using a con-
fining potential 1000 times stronger, one should obtain
results that are distinct from ours.

6) Levin and Pakter arrive at a result that is
similar to Eq. (14) of our paper, namely, Eq. (3) of
their comment. They claim, however, that their
solution does not need any adjustable parameter,
while we had to set the value of the parameter
that controls the concavity of the distribution to
a = 2.41foλ, in order to adequately fit our model to
our results from molecular dynamics simulations.

Apparently the authors of the comment did not realize
that their proposal of a = πf0λ

3 as a “non-adjustable pa-
rameter” corresponds exactly to the same theoretical pre-
diction presented in our paper. However, this prediction
is valid only when the density of particles ρ varies slowly
within the interaction range of the potential. Since the
system is composed of discrete particles, the value of the
parameter a should approach πf0λ

3 as the density grows.
Since Levin and Pakter use a substantially stronger con-
fining potential, the obtained densities can reach 5 par-
ticles per λ2, which is about ten times higher than ours.
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At this regime, the value a = πf0λ
3 represents indeed

a good fit to the numerical data. At moderates densi-
ties, however, the numerical results do not follow this
prediction. In Fig. 1, we show our numerical results and
parabolic predictions with a = 2.41f0λ

3 and a = πf0λ
3.

It is clear that the value of a used by Levin and Pak-
ter do not agree with numerical results from molecular
dynamics in this regime.

In any case, it is important to emphasize that the inter-
acting potential in the form of the modified Bessel func-
tion is originally motivated by applications in the theory
of superconducting vortexes. It is a known fact [3] for
this physical system that such a potential form repre-
sents an approximated model that is only valid in the
regime of moderate magnetic fields (i.e., moderate par-
ticle densities, ρ ≪ κ2/2πλ2, where κ is the Ginzburg-
Landau parameter). In the case of higher densities, the
vortex cores might get so close to each other that can
no longer be treated as point-like defects. As a conse-
quence, Ginzburg-Landau equations should be employed
instead, meaning that the physical conditions implied by
the results of Levin and Pakter should be considered with
caution in the context of the Physics of interacting su-
perconducting vortexes.

7) Levin and Pakter predict the existence of
discontinuities at the edges of the density function
ρ.

We would like to point out that, although the numer-

ical results of Levin and Pakter follow their theoretical
prediction in the bulk of the density profile, by just look-
ing at their histogram it is not clear whether the dis-
continuity is really present of not. The inset of Fig. 1
shows that under the conditions of our simulations, this
discontinuity, if present, would be negligible. Therefore,
we conclude that, in the conditions we model our system,
the discontinuity predicted by Levin and Pakter does not
represent a relevant effect. In any case, the analytical re-
sult of Levin and Pakter can be viewed as a solution of
Eq. (13) of our letter, with a = πf0λ

3, but subjected
to a different boundary condition. Therefore, our under-
standing is that their results are also consistent with our
theoretical model.

In summary, based on the preceding comments and
remarks, it is our opinion that the comment by Y. Levin
and R. Pakter is neither conceptually sound nor relevant.

[1] V. Schwämmle, F. D. Nobre, and E. M. F. Curado, Phys.
Rev. E 76, 041123 (2007); V. Schwämmle, E. M. F. Cu-
rado, and F. D. Nobre, Eur. Phys. J. B 58, 159 (2007).

[2] A. A. Moreira et al., Phys. Rev. B 66, 174507 (2002); M. C.
Miguel, J. S. Andrade, and S. Zapperi, Braz. J. Phys. 33,
557 (2003); S. Zapperi, J. S. Andrade, and A. A. Moreira,

Physica A 342, 383 (2004); P. Barrozo et al., Phys. Rev.
B 80, 104513 (2009).

[3] B. B. Goodman, Rev. Mod. Phys. 36, 12 (1964).
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Rejoinder on: Thermostatistics of Overdamped

Motion of Interacting Particles

In their Reply [1] to our Comment [2] Andrade et al.
state that we have “chosen to categorically dismiss their
elaborate and solid conceptual approach without employ-
ing any concepts or tools from Statistical Mechanics”. In
this Rejoinder we will show that contrary to the state-
ment above, approach employed by Andrade et al. is
neither “solid” nor “sound”. Unfortunately, because of
the one page restriction imposed by PRL we could not
address all of the flaws of the original paper. Therefore,
we are grateful to Andrade et al., for giving us an oppor-
tunity to further elaborate on our Comment. Indeed, in
our Comment we have shown that at T = 0 the model
studied by Andrade et al. [3] can be solved exactly. In
their Reply Andrade et al. argued that the thermody-
namic limit employed by us to obtain the exact solution
was “less physical” than their simulation in which 800
vertices were confined in a strip with periodic boundary
condition in one direction and an external parabolic po-
tential in the other. To what extent this is more realistic
than our thermodynamic limit calculation is very ques-
tionable, but lets leave it at that.

1. Let us first briefly address the point of thermody-
namic limit. Andrade et al. surely realize that sta-
tistical mechanics, strictly speaking, is valid only in
the thermodynamic limit. Without this limit there
is no equivalence between different ensembles. For
particles confined inside a parabolic potential well
there are two ways that one can perform the ther-
modynamic limit (a) one can scale the vertex charge

q so that it is proportional 1/
√
N or alternatively

(b) one can leave q=1 and scale the confining po-
tential so that its stiffness α ∝ N . In either case the
reduced one-particle distribution function will then
converge to the same function in the limit, N → ∞.
The way that Andrade et al. performed their sim-
ulations, there is no thermodynamic limit and for
each different N the distribution will be different.
In thermodynamic limit, the model of Andrade et
al. can be solved exactly for any T . In the Com-
ment, we only presented the solution for T = 0, but
it can easily be extended to any T , showing that the
system of Andrade et al. is always described by the
usual Boltzmann-Gibbs statistical mechanics.

2. But lets us for a moment forget about the ther-
modynamic limit. In this case, mean-field is no
longer exact and the particle correlations must be
taken into account. We first note that a finite num-
ber of particles confined in a periodic potential at
T = 0 will crystallize – of course, because of the
confinement, the crystal will have many defects.
It is, therefore, meaningless to assign a uniform
functional form to density, which in reality will be
made of a sum of delta-functions. It is like saying
that NaCl crystal is described by a constant den-
sity, with no Bragg peaks or anything related to the

crystal structure. At T = 0 the only way to make
sense of a differential equation like eq.(1) of Reply
is if N → ∞.

3. But even allowing the incorrect coarse-graining pro-
cedure of Andrade et al., we still see that the
density distribution will not be given by a q-
exponential. A q-exponential is a smooth function,
so that the density must go continuously to zero.
This is not the case for the system of Andrade et al..
In our Comment we saw that the particle density
drops discontinuously to zero. For finiteN , the par-
ticle correlations will change slightly the form of the
distribution function from the one obtained in the
thermodynamic limit, but they will not change the
fact that there is a discontinuity in density. This
can be clearly seen from the simulation of Andrade
et al. presented in Fig.1 of their Reply. The figure
clearly shows a discontinuous jump in density. Be-
cause of the way that Andrade et al. performed the
binning to construct their histogram, the jump has
been smoothed out somewhat. We have rerun the
simulations of Andrade et al. for exactly the same
parameters and have plotted the data in Fig. 1.
The figure clearly shows a discontinuity in density,
after the leftmost and the rightmost points of the
histogram the density is identically zero. This dis-
continuity is predicted by our theory, and is absent
within the Tsallis formalism. We conclude again
that the particle distribution at T = 0 has nothing
to do with Tsallis statistics.

-100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0
x
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FIG. 1: The density distribution at T = 0 for N = 800 inside
the parabolic potential well with α = 10−3f0. The simulation
is identical to the one done by Andrade et al.. After the two
extreme points on the left and on the right, the density is
identically zero.

4. But again let us give a benefit of the doubt to
Andrade et al. and ask the authors the follow-
ing question. For T = 0 it is very simple to find
the position of mechanical equilibrium for N=1 or
N=2,3,4,5...10 etc. We can also calculate the par-
ticle distribution in the thermodynamic limit, as

http://arxiv.org/abs/1105.1316v1
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was done in our Comment. In all these cases, the
equilibrium is simply determined by the force bal-
ance. No statistics is involved. Our question is this:
for exactly what value of N do authors expect that
Tsallis entropy will start determining the particle
distribution at T=0?

5. Now suppose that we raise the temperature. At
some point the crystal will melt. However, the fluid
state will still have strong correlations between in-
dividual particles. There is more than a hundred
years of history, going all the way back to the pi-
oneering works of Debye, Ornstein, Zernike, and
Kirkwood on how the particle correlations can be
calculated. There are thousands of liquid-state the-
orists who have dedicated their lives to understand-
ing statistical mechanics of liquids — all this work
simply ignored by Andrade et al.. In fact the corre-
lations and their effects on the density distribution
can be calculated in the framework of the usual
Boltzmann-Gibbs statistical mechanics. There are
theories, such as the Hypernetted Chain Equation,
Roger-Young Equation, SCOZA, the Density Func-
tional Theory, etc. which were derived to do exactly
this. There is no reason to introduce any fitting
parameters through Tsallis entropy. This does not
lead to any new physical understanding, only to
curve fitting. In fact, in their paper Andrade et al.

did not provide any reason or indication why they
believe that the standard Boltzmann-Gibbs statisti-
cal mechanics will not apply to the system of ver-

tices studied by them.

6. In their Reply, Andrade et al. say that we did
not question their non-linear Fokker-Planck equa-
tion (eq. 1 of Reply) on which are based all of
their arguments. Indeed, because of the one page
restriction we could not get into detailed discus-
sion of the original paper, concentrating only on
our exact solution for T = 0. In fact, we do ques-

tion the use of this non-linear Fokker-Planck equa-
tion to study the dynamics of interacting particles.
This is an incorrect equation to use for this system.
It is well known that the dynamics of interacting
particles is governed by the self-consistent Nernst-
Planck equation. Again, Andrade et al. got lucky
because for the particles interacting through a mod-
ified Bessel function, the stationary solution (after
adjusted with the fitting parameter as was done by
Andrade et al.) is quite close to the correct solution
of Nernst-Planck Equation. Thus, the asymptotic
dynamics derived using the incorrect Fokker-Planck
equation actually looks quite reasonable. In fact it
is simple to see that eq. (1) used by Andrade et al.
is incorrect. Using it Andrade et al. derived the
unlucky eq. 13 of their PRL, from which all the
incorrect discussion followed. From this equation
Andrade et al. concluded that the stationary state
for particles interacting by any short-range force is

always parabolic – a Tsallis q-Gaussian of entropic
index ν = 2. From our exact calculation, it is clear
that the parabolic form is very special for the inter-
action potential of the modified Bessel form. Other
potentials will not lead to the parabolic form. We
should recall that Andrade et al. claim that their
theory applies to particles interacting by an arbi-
trary short-range potential. As a simple demon-
stration that this is not true, we have simulated a
1d systems of particles interacting through a short

range potential V (x) = q
2

2
e−x

4

. In Fig.2, we see
that once the system has relaxed to equilibrium,
the distribution is not the inverse parabola, but a
much more complicated function. One should also
note the characteristic discontinuity in density, con-
tradictory to Tsallis statistics. We conclude again
that the non-linear Fokker-Planck equation of An-
drade et al. can neither account for the stationary
state nor for the dynamics of approach to equilib-
rium.
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FIG. 2: The density distribution at T = 0 for particles in-

teracting by a short range potential V (x) = q
2

2
e−x

4

confined
in a parabolic trap. To get better statistics and faster run
time, we studied a 1d model, with N = 1000, α = 0.05. Note,
however, that because of the periodic boundary condition the
model of Andrade et al. is also effectively 1d. Also note the
discontinuous drop in density.

7. Andrade et al. have misinterpreted the interparti-
cle correlations present in a finite system for exis-
tence of a new kind of entropy. The fact that the
system studied by Andrade et al. is described by
the usual Boltzmann-Gibbs statistical mechanics,
follows simply from the study of velocity distribu-
tion in equilibrium. In Fig.3 we show a result of a
microcanonical (constant energy) simulation. The
system starts from an arbitrary initial condition
and evolves in accordance with Newton’s equations
of motion. After some time it relaxes to thermody-
namic equilibrium. In Fig. 2 we plot the histogram
of particle velocities together with the 2d Maxwell-
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Boltzmann distribution,

n(v) =
2v

〈v2〉e
−

v
2

〈v2〉 .

We see a perfect agreement between the
Boltzmann-Gibbs statistical mechanics and
the simulations, without any adjustable parame-
ters. In this example, the equilibrium temperature,
T = 〈v2〉/2, is very low T = 0.3 and Andrade et al.
claim that the system should be described by the
Tsallis statistics. In fact we do not see any trace of
q-exponentials at this or at any other temperature.

8. In their Reply Andrade et al. state that “neither
the Maxwell-Boltzmann nor the Tsallis thermostat-
ics are contrary to classical mechanics theory”. We
respectfully disagree with this statement. Indeed
the Boltzmann-Gibbs statistical mechanics is in full
agreement with the classical mechanics. However,
there is not a single classical system of particles
interacting by a short-range potential (for long-
range forces see [4] and the references therein) that
evolves to “Tsallis” equilibrium. The model stud-
ied by Andrade et al. is precisely the case in point.
Therefore, we stand by our original statement: “the
density distribution of particles in contact with a
reservoir at T = 0 has nothing to do with the Tsallis
statistics, and everything to do with the Newton’s
Second Law.”

0.0 1.0 2.0 3.0
v

0.0

0.4

0.8

1.2

n(v)

FIG. 3: Velocity distribution. Points are from molecular-
dynamics simulation, for exactly the system studied by An-
drade et al., N = 800, Ly = 20, α = 10−3f0. Solid curve
is the Maxwell-Boltzmann velocity distribution. There are
no adjustable parameters. The temperature is T = 0.3. At
this temperature, Andrade et al. claim that the system is de-
scribed by the Tsallis statistics. As is clear from the graph,
we see no trace of Tsallis q-exponentials in the velocity dis-
tribution function.
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“Thermostatistics of Overdamped Motion of Interacting Particles”

by Y. Levin and R. Pakter.
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INITIAL CONSIDERATIONS

The example investigated in Ref. [1] corresponds to a
system of interacting vortices undergoing an overdamped
motion, whose dynamical behavior is studied through a
molecular dynamics procedure and the corresponding re-
sults, at the stationary state, are shown to be in perfect
agreement with the solution of a nonlinear Fokker-Planck
equation for T = 0 as well as for finite values of T .

In their Rejoinder [2] Levin and Pakter repeat some
of the points raised in their previous Comment [3] (al-
ready refuted in our first Reply [4]) and raise some new
ones concerning our recent publication [1]. The present
queries are refuted in this Surrejoinder, whenever rele-
vant for the results of Ref. [1]. It should be mentioned
that in both Comment [3] and Rejoinder [2], one finds
incorrect statements, as well as a clear lack of knowl-
edge about important advances in the area related to
Ref. [1]. In what follows, we highlight some misleading
points found in Refs. [2, 3].

(a) In Ref. [3] the authors analyze the case T = 0, and
treat the system by replacing the interactions acting on

a given particle by a potential, showing that this poten-
tial satisfies an inhomogeneous Helmholtz equation. By
solving such an equation, the authors claim to have ob-
tained an exact solution for this problem. Clearly, this
is a misleading statement, since the authors have used a

mean-field type of approximation to obtain the differen-
tial equation that led to their solution. This point has
already been refuted, as can be seen on item (5) of our
Reply [4], and we reinforce it herein. Unfortunately, the
authors can not understand this fundamental restriction
of their solution.

(b) In both Refs. [2] and [3] by Levin and Pakter,
one can notice very clearly that these authors did not
read Ref. [1] carefully. Our theory, like all other theo-
ries, has its validity subjected to some conditions. One
of the most important conditions for this theory con-
cerns the fact that the two-particles density may be
approximated by the product of two one-particle den-
sities, i.e., ρ(2)(x, x′, t) ≈ ρ(x, t)ρ(x′, t). All counter-
examples shown in Refs. [2, 3] violate this basic require-
ment, clearly written in our Letter [1]. It is not surprising
that the the results obtained by these authors are in con-

trast with ours. In this Surrejoinder, we show an example
of this, when we consider a particular counter-example
used in the Rejoinder by Levin and Pakter [2], namely,
the potential exp(−x4), and simulate it satisfying our
conditions: the result is exactly what was predicted by
our theory. We can only regret that such a hasty reading
of our paper has led to a waste of (important) time of
many scientists. We are not willing to spend more time
in explaining again what is already clearly written in our
paper.
(c) The fact that the system is described by Newton’s

laws does not necessarily imply that one should have a
Boltzmann-Gibbs statistical mechanics; the authors seem
to ignore this very basic point.
(d) In both Comments [2, 3], the authors show to

be unaware of the vast literature developed in the last
15 years, concerning nonlinear Fokker-Planck equations
and their relation to generalized entropies (different from
the Boltzmann-Gibbs one); many of these references are
cited in Ref. [1]. In the same way that the linear Fokker-
Planck equation may be related to the Boltzmann-Gibbs
entropy, as shown in standard statistical-mechanics text-
books, one can also show that nonlinear Fokker-Planck
equations may be related to generalized entropies. The
authors also do not seem to understand this important
point.

TWO DIFFERENT PHYSICAL SITUATIONS

Consider the problem of a fixed amount of fluid con-
fined to a flat-bottom cylindrical container. Assuming
that the fluid is incompressible, simple hydrostatics says
that the potential energy Uh of such system is given by

Uh =
ρhg

2

∫
dxdy z2, (1)

where ρh is the density of the fluid, g is the gravity, and
z(x, y) is the height of the column of fluid over a certain
point. If energy if dissipated, the system should evolve
towards the minimum potential energy, with a constant z
along the container. This seems quite obvious, but a spe-
cialist in liquids may present good evidence to contest all
these observations. A simple look inside a narrow glass
container filled with some fluid shows us the presence of

http://arxiv.org/abs/1106.3277v1
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a meniscus. Such specialist could even solve exactly the
shape of the meniscus for a particular liquid and conclude
that Eq. (1) is wrong as well as all conclusions derived
from it. However, a narrow container is an unfair sit-
uation. In a wide container, Eq. (1) works perfectly at
any point, but very close to the edge of the container.
The specialist in liquids could also point out that his/her
approach works better as it solves z at any point of the
system, far or close to the edge. However, this approach
is more specific rather than more general, since the shape
of the meniscus is highly dependent on the nature of the
liquid and container, while Eq. (1) will work efficiently to
any container, as long as it is not so narrow, filled with
any incompressible fluid.
In this contribution we will show that the effects ob-

served by Levin and Pakter [2, 3], in the same way as a
meniscus in a confined fluid, are negligible effects that are
amplified in highly confined regimes. In the same way as
the hydrostatic example mentioned above, one can solve
this system, taking care of all microscopic details of the
particular interaction, and find the whole profile, bulk
and edge. We choose, however, a more general approach
to this problem, that describes the correct way the par-
ticles distribute themselves in the bulk system. As we
show in our Letter [1], our approach works for systems
where the particles spread over a region that is large,
when compared with the typical interaction range over
the particles. Moreover, our approach is more general
than Levin and Pakter solution [3] as it is NOT depen-
dent on the particular interaction.

PHYSICAL ARGUMENTATION IN FAVOR OF
TSALLIS ENTROPY AS A MAXIMUM FOR THE

SYSTEM UNDER INVESTIGATION

In our Letter [1], we have concluded that, under certain
conditions, systems of interacting over-damped particles
evolve to a state that maximizes Tsallis entropy with
ν = 2. Contrary to what Levin and Pakter believe, this
conclusion is not that surprising but can be demonstrated
quite simply. The present derivation is a little less rigor-
ous than the one we introduce in Ref. [1], but easier to
comprehend, and may help us to make our point.
Let us assume that one can obtain the potential energy

of a system of interacting particles Us in the form,

Us =

∫
dxdy u(x, y), (2)

where u(x, y) is the density of potential energy. To deter-
mine u we will use the simplifying assumption that the
density of particles is continuous and constant. In this
case we can identify u(x, y) = ρ(x, y)U1(ρ), where ρ is
the number of particles per unity of area, and U1(ρ) is
the potential energy of a single particle due to the inter-
action with its neighbors. Under the assumption that ρ

is continuous and constant, we have,

U1 = ρ

∫
dr2U(r) = aρ, (3)

where a ≡
∫
dr2U(r), and U(r) is a radially symmetrical

interacting potential. Including the energy due to an
external potential, Ue, we obtain,

Us =

∫
dxdy(aρ + Ue)ρ. (4)

We now consider that energy is dissipated until the sys-
tem evolves towards the minimum energy. As we explain
in our Letter [1], the term in ρ2 in Eq. (4) is identi-
fied with the negative of the Tsallis entropy with index
ν = 2. Therefore such system evolves towards the maxi-
mum Tsallis entropy.
Clearly this method is valid only when some condi-

tions are met. Firstly, we assume that ρ is a continuous
function that varies slowly within the interaction range
of a particle. Precisely, in the derivation presented in
Ref. [1], we assume that, within the interaction range of
the particles, we have ρ(r) = ρ0 +∇ρ · r, that is, we ne-
glect terms of second order in the variation of the density
profile, and assume that ρ varies linearly within the inter-
action range. The inclusion into Eq. (4) of the external
potential Ue also imposes that it varies slowly with the
interaction range. Situations where such condition do
not hold include, but are not limited to, abrupt changes
in the external potential.
As we explicitly stated in our Letter [1], our approach

is not adequate when ρ in not locally homogeneous, for
instance, hard-core potentials or potentials with an at-
tractive part should induce local fluctuations that can not
be considered in our method. Anther condition where it
fails is with long-range potentials, where the interaction
range is not defined. Also, if ρ goes to zero at some point
of the system, one can not assume the linear variation
beyond this point, as a negative density has no meaning.
This indicates that effects observed close to this point
are not accounted for by our method. However, these
effects are microscopic, in the sense that they vanish for
distances a few units away of the interaction range.
To object to our method, Levin and Pakter considered

systems with interaction range of some arbitrary length
λ, and present results for particles confined to a region
of only a few units of λ (see the horizontal axis of Fig. 1
of their Comment [3] and Fig. 2 of their Rejoinder [2]).
As already mentioned, our method does not account for
effects close to the edge of the profile, and since Levin
and Pakter confine the particles to the extreme, these
edge effects appear rather amplified in their results. In
our Reply [4], we asked why Levin and Pakter decided
to present results for this extreme case rather than in
the conditions we considered and effectively studied (in
their notation, this would be achieved by simply making
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q2N = 800). In this condition, the particles spread over
a region more than a 100λ wide and edges effects become
negligible. In Fig. 1 here we used their analytical solution

to demonstrate that the effect they expect is indeed neg-
ligible for a less confined system. We ask now Levin and
Pakter to stop diverging the subject. Do they admit that
the blue curve of Fig. 1 is their analytical solution? Do
they admit that any deviation of our solution is an edge
effect that becomes negligible when the particles spread
over several units of the interaction range λ? If they do
not admit these statements, what are their evidences for
the contrary? If they do admit it, why didn’t they write
it clearly in their Comment [3]?

REPLY TO LEVIN AND PAKTER’S
REJOINDER [2]

1) Levin and Pakter claim that the thermodynamic
limit can be obtained only in the two ways: (a) by scaling
the vortex charge to leave it proportional to

√
N ; and (b)

by rescaling the confining potential strength at the same
time the number of particles grows, α ∼ N .
This statement is nothing but false. What Levin and

Pakter appear not to know, but it is well explained in any
introductory text on statistical mechanics, is that one ob-
tains the thermodynamic limit by increasing the number
of particles, while leaving the intensive properties of the
system unchanged. For instance, think of N particles
confined in a box of volume V . To obtain the thermody-
namic limit, one should scale both V and N , keeping the
average density N/V constant. The outlandish scaling
proposed by Levin and Pakter does not keep constant
the density of particles that, in the asymptotic limit of
this scaling, diverges to infinity. Therefore, although this
scaling may result in a invariant form for ρ/N , it is not
the correct way to obtain the thermodynamic limit. To
Levin and Pakter benefit, we explain here how one should
proceed to obtain the thermodynamic limit in a system
like ours. In the same way as in the box mentioned previ-
ously, one should simply scale the dimension Ly linearly
with N , in order to keep N/Ly constant. We invite Levin
and Pakter to verify that in this way, different from their
scaling, both the density profile and the average energy
per particle do not diverge, but remain invariant with N .

2) Levin and Parker state that a differential equation
for the particle density only makes sense in the limit
where N → ∞.
We agree. As we explained in item (1), it is possible

to obtain this limit in a simple and straightforward way.
For some reason, this escaped Levin and Pakter compre-
hension.

3) Levin and Pakter state that “even allowing the
incorrect coarse-graining procedure of Andrade et al.,
(...) the density distribution will not be given by a q-

exponential” since a q-exponential is a smooth function
and can not explain the discontinuity observed in the
edge of the density function. Moreover, Levin and Pak-
ter state that this discontinuity is observed in our results.

If present, this discontinuity is surely not a relevant ef-
fect in the regime investigated by us, that is, less confined
systems where particles spread over several units of the
interaction range λ. In our first Reply [4] to their Com-
ment [3], we included in the inset of Fig. 1 (for clarity,
repeated in Fig. 1 of this Surrejoinder) the solution pro-
posed by Levin and Pakter for the conditions we studied.
It became already clear from these results how negligible,
if present, this effect would be in this regime. Regard-
ing the numerical results presented in their Rejoinder [2],
since they do not provide details of their simulations, we
can not fathom what Levin and Pakter did wrong in their
simulations, or even if they are really integrating the cor-
rect equations of motion [see Eq. (9) of our Letter]. Con-
sidering the evident asymmetry and non-smooth aspect
of the curve presented in Fig. 1 of their Rejoinder [2],
we can only guess that they did not perform an average
over enough realizations. In any event, we now show in
Fig. 1 of the present Surrejoinder our numerical solution
along with their numerical and analytical solutions for
the regime with q2N = 800, that reproduces the regime
we investigate. As one can see, although there is a good
agreement between our and their numerical solution, the
analytical derivation does not follow the observed pro-
file. We can, however, use Levin and Pakter’s qualitative
solution at this regime to demonstrate that the discon-
tinuity, if present, is negligible at the regime where the
particles are not so confined.

4) Levin and Pakter ask “for exactly what value of
N do the authors expect that Tsallis entropy will start
determining the particle distribution at T=0?”

If Levin and Pakter had read our Letter with attention,
they would know by now that as few as 800 particles are
enough to observe a distribution that follows our predic-
tions and maximizes Tsallis entropy.

5) Levin and Pakter state that we do not provide “any
reason or indication why they believe that the standard
Boltzmann-Gibbs statistical mechanics will not apply to
the system studied by them.”

We do not question that other approaches using BG
statistics could be applied to solve the problem we have
investigated. We are sure, however, that if correctly ap-
plied, these approaches should corroborate our results.
Maybe Levin and Pakter still do not understand our re-
sults. In our approach, all the particle-particle interac-
tions of the system are included into the Tsallis entropic
term with ν = 2. For the case with T > 0, this means
that we map the problem of a non-ideal gas of particles
into an ideal gas with an entropy that caries both BG and
Tsallis contributions. The usefulness of our approach is
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FIG. 1: Numerical results for the density profile obtained
from numerical simulations. We used the same conditions as
Fig. 1 of our Letter [1], namely, N = 800, α = 10−3f0/λ, and
Ly = 20λ. The black circles and red squares correspond to the
numerical simulation reported in Ref. [1] and in the Rejoinder
by Levin and Pakter [2], respectively, while the straight blue
line corresponds to the solution according to Eq. (3) from
Levin and Pakter’s Comment [3]. Clearly their solution is not
compatible with the concavity of the density profile obtained
from our molecular dynamics simulations. The inset shows
that the discontinuity in their solution is barely noticeable
for these physical conditions.

that it can be generalized to a wide range of interaction
potentials. By contrast, in order to treat the same prob-
lem only with BG statistics, one would need to include
the particular interaction, which requires the solution to
be specific for each type of interaction potential.

6) Levin and Pater state that from “Eq. (1) used by
Andrade is derived the unlucky Eq. (13) of their PRL”,
and that this equation leads to the conclusion that the
stationary state for particles interacting by any short-

range force is always parabolic. Levin and Pakter also
present numerical results indicating that this result is
not true for a potential given by U(x) ∼ e−x4

.
First, Levin and Pakter should note that we do NOT

deduce Eq. (13) from Eq. (1), but from the equations of
motion for the particles, Eq. (9) of the Letter [1]. Equa-
tion (13), however, is equivalent to the nonlinear Fokker-
Plank equation, Eq. (5), that, as we show, drives the
system towards the state that maximizes Tsallis entropy.
Second, we invite Levin and Pakter to investigate this
system in the conditions we know our method to be valid,
that is, a system with a less intense confining potential,
where particles spread over several units of the interac-
tion range of the potential, instead of only four. We
believe that had they followed these guidelines, by now
they would know that this results in a parabolic density
profile, as shown in Fig. 2. In short, as long as a few
conditions are fulfilled, a wide family of short-range re-
pulsive interaction potentials can be modeled by Eq. (13)
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FIG. 2: Numerical results for the density profile obtained
from numerical simulations of a one-dimensional system and
the interaction potential proposed in the Rejoinder by Levin
and Pakter [2], namely, U(x) = f0 exp [−(x/λ)4]/2. This po-
tential approaches a square-barrier, being rather difficult to
simulate through standard molecular dynamics techniques. In
order to obtain minimum energy configurations, we coupled
a steepest-descent Monte Carlo algorithm. The system has
N = 10000 particles confined by an external potential with
intensity α = 3.0f0/λ. The solid line corresponds to the the-
oretical prediction Eq. (14) of our Letter [1] with a = 0.75.
As depicted, when the particles spread over several units of
λ, we observe a parabolic profile. This is in perfect agreement
with our theoretical model.

of our Letter [1].

7) Levin and Pakter claim that the velocity distribu-
tion follows Maxwell-Boltzmann.

We did not study velocity distributions in Ref. [1], al-
though this is an interesting property which deserves a
careful analysis on its own. Herein, we notice again,
as in many other parts of their Comments [2, 3], that
they state as ours, assumptions that we have never made.
Could they indicate any allusions made in Ref. [1] con-
cerning velocity distributions? This is not the best way
to carry a fair scientific discussion.

8) Levin and Pakter state that our system “has nothing
to do with Tsallis statistics.”

We believe that we have demonstrated that the sys-
tem do evolve to the state of maximum Tsallis entropy.
We are sorry that Levin and Pakter neither present any
evidence of the contrary nor believe in our results.

FINAL CONSIDERATIONS

It is our understanding that, in their two Com-
ments [2, 3], Levin and Pakter did not give any relevant
contributions to the problem addressed in Ref. [1]. Their
arguments are, most of the times misleading. In our two
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replies, we have refuted their criticisms in full detail. We
thus consider the present discussion as closed.
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