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2018



Ficha catalográfica automática - SDC/BIF

Bibliotecária responsável: Danieli Brabo de Moraes - CRB7/5805

G188t Gâmbaro Pinto, João Paulo
  Transições de fase em sistemas sociais com desordem / João
Paulo Gâmbaro Pinto ; Nuno Miguel Melo Crokidakis Peregrino,
orientador. Niterói, 2018.
  116 f. : il.

  Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói,
2018.

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGF.2018.d.06597676602

  1. Sistemas complexos. 2. Transição de fase. 3.
Sociofísica. 4. Dinâmica de opinião. 5. Produção
intelectual. I. Título II. Peregrino,Nuno Miguel Melo
Crokidakis, orientador. III. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Física.

                                      CDD -



Agradecimentos

Agradeço ao professor doutor Nuno Miguel Melo Crokidakis Peregrino por todo o conhe-

cimento compartilhado.

Agradeço ao meu pai Ademar e à minha mãe Rita pelo apoio.

Agradeço a todos os colegas do doutorado, em especial aos amigos Marcus, Marcelo e

Allan.

Agradeço também a todos os amigos que me apoiaram e incentivaram, em especial ao

Rafael Mynssem por me apresentar à minha atual área de pesquisa, ao Nelson Fraga por

ter me incentivado a fazer o doutorado na UFF, ao Marcio Marques e ao Leon Kaminski.

Por fim, agradeço a todos os docentes do instituto de física da UFF com quem cursei

disciplinas no doutorado.

1



Resumo

Neste trabalho estudamos modelos baseados em agentes para a formação de opinião em

uma população. Com estes modelos visamos simular dois fenômenos distintos que podem

ocorrer em uma sociedade: o surgimento de uma opinião dominante quanto a um certo

assunto e a propagação de novas ideologias em uma população. Em todos os modelos

ocorrem transições de fase, que foram estudadas fazendo uso de ideias oriundas da física

estatística, como análise de tamanho finito e o conceito de universalidade. Em todos

os modelos estudados propusemos elementos que causam desordem na dinâmica, onde o

efeito da desordem nas transições de fase em cada modelo foi estudado. Nos modelos

para o surgimento de uma opinião dominante consideramos aproximações de campo mé-

dio, onde soluções analíticas foram possíveis para alguns casos e para todos os modelos

fizemos simulações em uma rede totalmente conectada. Nos modelos para propagação de

ideologias nossos estudos foram centrados em redes quadradas, nestes casos os estudos

foram feitos baseados em simulações.
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Abstract

In this work we studied agent-based models for opinions formations in a population. With

these models we intend to simulate two distinct phenomena that may occur in a society:

the emergence of a dominant opinion on a certain subject and the propagation of new

ideologies in a population. In all models phase transitions occur, which were studied using

ideas from statistical physics, like finite-size analysis and the concept of universality. In

all cases we proposed elements causing disorder in the dynamics and studied the disorder

effects in the phase transitions for each model. The studies about opinion emergence

models were made in mean-field approximations, where analytical solutions were possible

for some cases and we did simulations for all models in a fully connected network. The

studies for ideologies propagation models were centered in a square network, in these cases

the studies were made based on simulations.
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Lista de Figuras
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em uma substância pura. A figura 2.1.1a mostra um diagrama de P , V

e T , neste caso a superfície mostrada na figura indica os estados possíveis

para a substância, também estão indicadas as fases que o sistema assume

para cada ponto. A figura 2.1.1b mostra um diagrama de fases, esta figura é

obtida pela projeção do diagrama P -V -T no plano P−T . Como indicado na

figura 2.1.1b as fases estão associadas às regiões do plano em um diagrama

de fases. As linhas são chamadas de linhas de coexistência e indicam os

valores de P e T para os quais duas fases podem coexistir em equilíbrio.

O ponto (Pc, Tc) mostrado na figura é chamado de ponto crítico. A linha

pontilhada ligando os pontos 1 a 2 exemplifica uma trajetória obtida pela

variação de P e T que resulta numa transição de primeira ordem entre as

fases gasosa e líquida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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expoentes críticos λ possuem valores negativos e vemos que f(t) tende a

infinito em t→ 0. O módulo de λ também é útil nesta caracterização, em

2.2.1a temos que |λ1| < |λ2| e que para λ1 a divergência é mais súbita. Na

figura 2.2.1b os expoentes críticos possuem valores positivos e vemos que

f(t) tende a zero para t → 0, neste caso, a curva é mais íngreme para o
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Capítulo 1

Introdução

Recentemente, têm se tornado frequentes as aplicações de ideias oriundas da física

estatística no estudo de fenômenos sociais [1]. Estudos com estas características são usu-

almente classificados como uma nova área da física, conhecida como sociofísica. Nesta

área, um dos objetivos é observar o surgimento de fenômenos coletivos, a partir de inte-

rações entre os indivíduos em uma população. Exemplos de comportamento coletivo, que

podem ser estudados por meio dos modelos de sociofísica, são o surgimento espontâneo

de novas culturas e o aparecimento de consenso sobre um certo assunto [2], sendo este

último, compatível com um plebiscito em uma população real.

Na área de sociofísica os modelos não buscam descrever o comportamento macros-

cópico da matéria, como feito na física tradicional, mas ao invés disso, buscam observar

o comportamento de uma população como um todo. Fazendo um paralelo com a física

tradicional, na sociofísica os indivíduos são as unidades fundamentais em uma estrutura

social, este papel é equivalente ao desenvolvido pelas partículas constituintes da matéria

na física denominada tradicional. Sob este ponto de vista, as interações matemáticas que

governam as interações entre os indivíduos são pensadas como regras de interação mi-

croscópicas [1]. Os fenômenos em emergência são verificados por medidas na população

com um todo, que são entendidas como medidas macroscópicas pelas definições da física

estatística.

Os surgimentos de comportamentos coletivos são estudados usando a ideia de

transições de fase. Nos modelos físico estatísticos para sistemas sociais frequentemente

observamos transições do tipo ordem-desordem, onde a fase ordenada é associada à emer-

gência de um comportamento coletivo [1, 2, 3]. Podemos pensar que um objetivo natural

15
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destes estudos é proporcionar um melhor entendimento da sociedade e de como ocorre

o surgimento de um comportamento coletivo. Sob este ponto de vista, modelos de soci-

ofísica podem ser vistos como uma nova ferramenta para estudos sociais. Porém, estes

modelos também são interessantes do ponto de vista da física teórica, pois apresentam ca-

racterísticas típicas de modelos tradicionais de física estatística, dentre os quais podemos

citar universalidade e correlações de longo alcance [1].

Nesta tese apresentamos estudos para alguns modelos de física estatística para

dinâmicas de opiniões. Em todos os modelos propusemos elementos que causam desordem

na dinâmica, onde estudamos o efeito da desordem nas transições de fase em cada modelo.

Seguindo a sequência apresentada no texto, teremos, no capítulo 2, uma discussão

sobre conceitos associados à transições de fase. Neste capítulo, apresentaremos o conceito

de transição de fase, que foi inicialmente proposto para estudos associados à matéria. A

ideia de um ponto crítico, a partir do qual as fases não podem ser distinguidas também

é apresentada. Em seguida, dissertaremos brevemente sobre expoentes críticos, e mos-

traremos que estes podem fornecer informações sobre o sistema nas proximidades de um

ponto crítico. Uma ferramenta útil para o estudo de sistemas finitos é apresentada na se-

ção análise de tamanho finito. Em seguida, apresentamos a ideia de universalidade, onde

modelos com características distintas podem, eventualmente, ser classificados da mesma

forma, devido ao fato de apresentarem os mesmos expoentes críticos.

No capítulo 3, apresentaremos um modelo para uma dinâmica de opiniões, onde na

população consideramos a existência de indivíduos ditos contrários. Estes mudam suas

opiniões de forma a assumirem opiniões contrárias às dos agentes com quem interagem. Os

agentes contrários são os elementos causadores de desordem neste modelo. Neste modelo

assumiremos que somente opiniões discretas são possíveis e um exemplo de situações

compatíveis com esta limitação será apresentado. Mostraremos separadamente um modelo

onde as interações ocorrem entre pares de agentes e um modelo onde as interação ocorrem

entre três agentes.

No capítulo 4 mostraremos um estudo baseado em um modelo com indivíduos

denominados inflexíveis. Os indivíduos inflexíveis são aqueles que nunca aceitam mudar

de opinião, desta forma suas opiniões permanecem fixas durante toda a dinâmica, mesmo

que estes interajam com outros agentes. Os agentes inflexíveis são os elementos causadores

de desordem neste modelo. Novamente, neste caso, consideramos que somente valores
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discretos para as opiniões dos agentes são possíveis.

No capítulo 5, apresentaremos modelos para dinâmicas de opiniões compatíveis

com a aceitação de uma ideologia específica por uma população. Este estudo leva em

conta três modelos, sendo um modelo básico, onde as interações entre os agentes seguem

um regra determinística. Por regra determinística entende-se que o estado final de um

agente depende somente de seu estado inicial e do estado do agente com que este interage.

Alterações no modelo básico resultam nos outros casos estudados. Nestes, as interações

entre os indivíduos podem ser do tipo probabilística, onde o estado final do agente depende

de um parâmetro probabilístico. Nossos estudos para estes modelos foram feitos levando

em conta uma sociedade virtual organizada em uma rede quadrada. Nossos resultados

puderam ser comparados com os resultados já conhecidos para os mesmos modelos em

campo médio.

No capítulo 6 faremos um resumo dos principais resultados obtidos para cada modelo.



Capítulo 2

Noções sobre transições de fase.

2.1 Transições contínuas e de primeira ordem

Neste capítulo vamos discutir as diferenças entre transições de fase de primeira ordem

e transições de fase contínuas [4]. Para isto, vamos considerar primeiramente as transições

que podem acontecer em uma substância pura, quando variamos alguns parâmetros físicos

que assumiremos controláveis.

Nesta análise, vamos considerar que o sistema a ser estudado é uma porção de uma

substância pura. Para este exemplo, vamos assumir que a substância está confinada, de

forma que o número de mols, N , presente na amostra permanece constante. Assumiremos

também que a amostra está submetida à pressão P e à temperatura T , que serão variáveis

neste exemplo. Outras grandezas de interesse, neste caso, são o volume V e a densidade

de massa ρ ≡ N
V
.

As fases termodinâmicas de uma substância confinada, como a descrita anteriormente,

são definidas por meio da densidade de massa ρ. Dizemos que em uma fase, a densidade ρ

é uma grandeza homogênea. Isto significa que se tivermos uma fase bem definida em um

sistema, o valor desta densidade será o mesmo para qualquer volume da amostra. Desta

forma, as fases líquidas e gasosas ficam caracterizadas por densidades diferentes. Uma

substância pura também pode existir em equilíbrio em coexistência das duas fases, neste

caso, cada uma das fases terá uma densidade homogênea característica. Nos pontos de

coexistência usaremos ρL e ρG para descrever as densidades das fases líquida e gasosa.

A densidade ρ do estado de equilíbrio, da substância que estamos considerando,

18
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(a) (b)

Figura 2.1.1: Nesta figura são mostrados dois digramas úteis para a visualização das fases
em uma substância pura. A figura 2.1.1a mostra um diagrama de P , V e T , neste caso
a superfície mostrada na figura indica os estados possíveis para a substância, também
estão indicadas as fases que o sistema assume para cada ponto. A figura 2.1.1b mostra
um diagrama de fases, esta figura é obtida pela projeção do diagrama P -V -T no plano
P − T . Como indicado na figura 2.1.1b as fases estão associadas às regiões do plano em
um diagrama de fases. As linhas são chamadas de linhas de coexistência e indicam os
valores de P e T para os quais duas fases podem coexistir em equilíbrio. O ponto (Pc, Tc)
mostrado na figura é chamado de ponto crítico. A linha pontilhada ligando os pontos 1
a 2 exemplifica uma trajetória obtida pela variação de P e T que resulta numa transição
de primeira ordem entre as fases gasosa e líquida.

depende dos valores de P e T . Alterando estes valores podemos variar ρ e eventualmente

as fases da amostra. Um forma de visualizar as fases possíveis neste sistema é por meio

de um diagrama de fases. Este diagrama também será uma ferramenta útil na discussão

sobre transições de fase. As figuras 2.1.1 mostram como podemos obter um diagrama de

fase neste caso. A figura 2.1.1a mostra um diagrama de P , V e T , nesta figura todos os

estados possíveis para o sistema são pontos em uma superfície. A projeção da superfície

da figura 2.1.1a no plano P − T nos fornece um diagrama de fases. Neste diagrama, cada

fase fica associada a uma região, como mostrado na figura 2.1.1b. As linhas mostradas no

diagrama da figura 2.1.1b indicam os valores nos quais é possível a coexistência de fases.

Nesta figura também pode ser observado que a linha de coexistência entre líquido e vapor

termina em um ponto C = (TC , PC), que chamamos de ponto crítico.

As transições de fases pela variação de P e T podem ser estudadas qualitativamente

pelo diagrama da figura 2.1.1b. Usando este diagrama vamos considerar dois casos. Pri-

meiramente vamos supor um fluído no estado gasoso, com pressão e temperatura (P1, T1),
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onde a temperatura será mantida constante e a pressão será aumentada seguindo o ca-

minho indicado pela linha pontilhada da figura 2.1.1b. Neste exemplo, passaremos pela

linha de coexistência. Isto significa que o processo e transição de fase ocorreu com coe-

xistência das fases líquida e gasosa. O sistema parte inicialmente de um estado gasoso e

com o aumento da pressão, uma fase líquida aparece e as duas fases (líquida e gasosa)

passam a coexistir. Isto ocorre quando o valor de P for o mesmo da linha de coexistência.

Aumentando ainda mais a pressão, todo o vapor se condensa em líquido e a fase líquida

passa a ser a única no sistema. Uma transição de fase que passa por uma linha de coe-

xistência é chamada de transição de primeira ordem. Uma transição deste tipo apresenta

uma descontinuidade na densidade no ponto onde as duas fases podem coexistir.

Vamos assumir agora que o sistema está inicialmente em coexistência das fases líquida

e gasosa. Neste caso, podemos aumentar a pressão e temperatura de forma que o sistema

permaneça na curva de coexistência. Fazendo isto, o sistema terá o seu estado alterado

seguindo a linha de coexistência líquido-vapor e o ponto crítico C pode ser atingido. Se

aumentarmos T e P para valores maiores que Tc e Pc o sistema estará em uma única fase

onde não existirá mais a coexistência. A transição de fase passando pelo ponto crítico é

definida como uma transição contínua, pois as mudanças nas densidades das fases ocorrem

de forma contínua quando o sistema passa pelo ponto C. Se olharmos, por exemplo, para

a densidade do líquido, seguindo a curva de coexistência líquido-vapor, esta diminuirá

continuamente até atingir a densidade do estado final. De forma semelhante, a densidade

do vapor aumentará continuamente até atingir a densidade do estado final. No estado

final, só teremos uma densidade para todo o sistema e as fases líquida e gasosa não serão

mais distinguíveis. Para valores de T maiores que Tc consideramos que não é possível

uma transição de fase fazendo variar a pressão.

Uma descrição matemática das transições de fase é obtida usando as energias livres

de um sistema. Historicamente, a nomenclatura transição de primeira ordem, usada para

transição descontínua, é devido à derivada primeira da energia livre de Gibbs [4]. A densi-

dade da amostra pode ser calculada pela energia livre de Gibbs como: ρ = N
(

∂G
∂p

)−1

T
. A

figura 2.1.2a mostra o perfil da energia livre de Gibbs para uma temperatura fixa abaixo

da temperatura crítica, Tc. Nesta figura é possível observar a existência de uma desconti-

nuidade na primeira derivada de G no ponto P1. Como resultado desta descontinuidade,

teremos dois comportamentos bem característicos para a densidade, ρ(P ), sendo estes
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associados às fases do sistema. Para valores de P < P1 o estado estacionário do sistema

será uma fase gasosa, enquanto que para P > P1 será uma fase líquida. Como podemos

notar, a energia livre G com este perfil implica em uma transição de fase com uma descon-

tinuidade em ρ, quando a transição é motivada pela variação de P . Este comportamento

pode ser visto na figura 2.1.2c. No ponto P1, dois valores de ρ são possíveis para o mesmo

valor de P . Este é o ponto de coexistência no sistema, onde duas fases podem coexistir

em equilíbrio.

A figura 2.1.2b mostra o perfil de G para uma transição contínua. Neste caso,

não existe a descontinuidade na primeira derivada de G para nenhum valor de P e a

transição ocorre continuamente entre uma fase e outra. Este fato pode ser observado na

figura 2.1.2d onde vemos que a densidade varia continuamente com P . A associação entre

a derivada de G e o tipo de transição de fase resultou na nomenclatura frequentemente

utilizada, onde as transições são classificadas como de primeira ordem, para transições

com descontinuidade na derivada primeira de G, e contínuas, quando
(

∂G
∂P

)

T
é continua

para todo P .

Observando a figura 2.1.2c, vemos que na transição de primeira ordem (ocorrem com

T < TC) a diferença entre ρL − ρG, no ponto onde ocorre a transição, não é nula. Para

uma transição de segunda ordem esta diferença se anula e permanece assim para T > Tc,

como pode ser visto na figura 2.1.2d. A existência de uma grandeza que é não nula para

T < TC e se anula para T > TC é uma característica comum à sistemas que apresentam

um ponto crítico. A esta grandeza damos o nome de parâmetro de ordem.

As ideias de transições de fase, apresentadas aqui por meio de uma amostra de uma

substância pura, podem ser generalizadas para uma ampla classe de sistemas. Nestas

generalizações frequentemente as fases tem de ser redefinidas em termos de parâmetros

do novo sistema. O parâmetro de ordem também deve ser redefinido para cada sistema ou

modelo que visa estudar um sistema. A generalização mais recorrente é feita para sistemas

magnéticos, onde as fases podem ser descritas por meio da magnetização, M , do sistema

[4, 5]. Neste caso as fases ordenada, M > 0, e desordenada, M = 0, são possíveis, e as

transições de fase são decorrentes de variações dos parâmetros externos, temperatura, T ,

e campo magnético externo, H. O parâmetro de ordem se torna a própria magnetização.

Atualmente aplicações dos conceitos de transições de fase em áreas fora da física, como

biologia e sociologia também têm sido recorrentes [1, 6].
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.1.2: Estas figuras mostram a relação entre a energia livre de Gibbs e as tran-
sições de fase. As figuras 2.1.2a e 2.1.2c são relativas a uma temperatura T menor que
a temperatura crítica TC . Neste caso, podemos observar, na figura 2.1.2a, uma descon-
tinuidade na primeira derivada de G, no ponto P1. Este comportamento para a energia
livre, G, implica em uma descontinuidade na densidade da amostra em P = P1, como
pode ser observado na figura 2.1.2c. Nesta figura, pode ser visto que para a temperatura
em questão, e pressão P1, é permitida a existência das duas densidades ρL e ρG para o
sistema. Neste caso, teremos uma transição de primeira ordem. As figuras 2.1.2b e 2.1.2d
são relativas a uma temperatura fixa em T , com T > TC . Na figura 2.1.2b, vemos que não
existe descontinuidade na primeira derivada para o ponto P = P1. Este comportamento
para a energia livre G implica na continuidade da densidade para P = P1, como pode ser
visto na figura 2.1.2d. Nesta figura, podemos notar que a densidade varia continuamente
com P e a coexistência entre as fases não pode ser observada para nenhum valor de P .
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2.2 Expoentes críticos

No estudo de fenômenos críticos é geralmente levado em conta um conjunto específico

de índices chamados expoentes críticos. Estes índices são usados para descrever o com-

portamento de grandezas físicas nas proximidades de um ponto crítico C. Um expoente

crítico, λ, associado a uma grandeza física, f , pode fornecer informações quantitativas

sobre o comportamento de f nas proximidades do ponto C. Para cada sistema, temos

um conjunto de expoentes críticos que descrevem o comportamento de grandezas físicas

essenciais para um melhor entendimento de seu comportamento nas vizinhanças de um

ponto crítico.

Um expoente crítico é definido a partir de uma função f(t) que descreve uma grandeza

de interesse, onde t é definido como[4]:

t ≡
∣

∣

∣

∣

T − Tc

Tc

∣

∣

∣

∣

. (2.2.1)

A variável t mede o quão distante uma temperatura T está da temperatura crítica Tc.

Nas proximidades de um ponto crítico a função f(t) segue uma lei de potência da forma

f(t) ∼ tλ, onde λ é o expoente crítico associado à grandeza f(t). Isto significa que o

comportamento de f(t) é governado por tλ nas proximidades de um ponto crítico.

Uma grandeza termodinâmica geralmente não é descrita estritamente como uma

lei de potência. Nestes casos, f(t) não pode ser escrita como f(t) = Atλ. Geralmente

teremos uma expansão para a função f(t) na forma f(t) = Atλ(1 + Bty + ...) e somente

quando t → 0, o primeiro termo se torna dominante e observamos uma lei de potência.

Com isto, é conveniente definir formalmente expoente crítico como [4]:

λ ≡ lim
t→0

ln f(t)

ln t
. (2.2.2)

Esta definição contempla funções que não são leis de potências estritas, mas que se tornam

leis de potência nas proximidades de um ponto crítico.

Existe uma relação direta entre o valor numérico de λ e o comportamento da função

f(t) nas vizinhanças de Tc. Considerando, por exemplo, λ < 0, teremos uma função que

diverge para o infinito no ponto crítico. Neste caso, a magnitude de λ está associada à

curvatura de f . Quanto menor a magnitude de λ mais subitamente ocorre a divergência.
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(a) (b)

Figura 2.2.1: Exemplos de como os expoentes críticos podem ser usados para caracterizar
quantitativamente o comportamento de uma função f(t), nas proximidades de um ponto
crítico (obtido pelo limite t → 0). Na figura 2.2.1a, os expoentes críticos λ possuem
valores negativos e vemos que f(t) tende a infinito em t→ 0. O módulo de λ também é
útil nesta caracterização, em 2.2.1a temos que |λ1| < |λ2| e que para λ1 a divergência é
mais súbita. Na figura 2.2.1b os expoentes críticos possuem valores positivos e vemos que
f(t) tende a zero para t → 0, neste caso, a curva é mais íngreme para o menor valor de
λ. Nesta figura, temos que λ1 > λ2. Estas figuras foram adaptadas da referência [4].

Este comportamento pode ser observado na figura 2.2.1a onde |λ1| < |λ2|. Para funções

com λ > 0, a função se aproxima de 0 no ponto crítico. O módulo do expoente λ está

associado à curvatura da curva. Na figura 2.2.1b, pode ser observado o comportamento

de f(t) para dois valores de λ com 0 < λ < 1. Nesta figura, temos que λ1 > λ2, onde λ2

corresponde a uma curva mais íngreme.

Em um material magnético as variáveis magnetização (m), susceptibilidade (χ), calor

específico (C) e comprimento de correlação (ξ) são variáveis relevantes para o estudo de

uma transição de fase contínua, quando esta existir. Os expoentes críticos associados a

estas grandezas são respectivamente β, γ, α e ν. Num sistema magnético, as relações

entre as grandezas ξ, χ, C e m e seus expoentes críticos são dadas por [5]:

ξ ∼ |t|−ν , (2.2.3)

χ ∼ |t|−γ , (2.2.4)

C ∼ |t|−α , (2.2.5)

m ∼ |t|β . (2.2.6)
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2.3 Análise de tamanho finito

O comportamento de um sistema físico quando existe transição de fase é dependente

das interações entre as partes internas neste sistema. Se pensarmos, por exemplo, em um

pedaço de material magnético, este é constituído por uma grande quantidade de átomos

e moléculas. Das interações entre estas partículas resulta o comportamento macroscópico

observado nas transições de fase. O mesmo pode ser pensado para modelos em rede, onde

a rede como um todo caracteriza um sistema. Uma rede é constituída de partes menores,

os sítios da rede, e as interações entre os sítios são responsáveis pelo comportamento

observado nas transições de fase.

As transições de fase ocorrem no chamado limite termodinâmico. Num modelo o

limite termodinâmico é obtido quando o número de partículas que constituem o sistema

é infinito [7]. Desta forma, as definições dos expoentes, feitas na seção 2.2, também

são válidas neste regime e em um modelo que visa estudar transições de fase, o cálculo

dos expoentes também deve levar em este limite. Isto é feito quando os modelos são

tratados analiticamente, porém, quando os modelos são estudados por meio de simulações

numéricas, teremos sempre uma quantidade limitada de recurso computacional o que

torna impossível a simulação de um modelo com um número infinito de partículas. Este

problema pode ser contornado por meio da teoria de escala de tamanho finito, onde usando

os resultados de simulações para sistemas finitos é possível estimar os expoentes críticos

para o sistema no limite termodinâmico [8]. Nesta seção, mostraremos uma forma de

estimar os valores numéricos dos expoentes críticos usando sistemas finitos.

Vamos considerar as grandezas ξ, m, χ e C , definidas para um sistema magnético na

seção 2.2. Assumiremos também a existência de um ponto crítico para este sistema, onde,

na vizinhança deste ponto, as grandezas satisfazem leis de potência (como as descritas pe-

las equações (2.2.3), (2.2.4), (2.2.5) e (2.2.6)). Os resultados mostrados neste capítulo são

válidos para χ, C e m respectivamente como o valor da susceptibilidade, calor específico

e magnetização por sítio da rede.

As relações das equações (2.2.4), (2.2.6) e (2.2.5) que descrevem o comportamento de

χ, m e C nas vizinhanças do ponto crítico podem ser reescritas em termos do comprimento

de correlação ξ. A partir da equação (2.2.3) podemos escrever |t| ∼ ξ−1/ν, e substituindo
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esta relação nas equações (2.2.4), (2.2.5) e (2.2.6) teremos:

χ ∼ ξ
γ/ν, (2.3.1)

C ∼ ξ
α/ν, (2.3.2)

m ∼ ξ−
β/ν. (2.3.3)

Em uma transição contínua, temos que ξ →∞ quando T → Tc. Para um sistema finito

o número de partículas é limitado, o que impede ξ de divergir para infinito. Neste caso

o comprimento de correlação fica limitado pelo tamanho do sistema. Como um exemplo,

vamos pensar numa rede de lado L. Neste caso, o comprimento de correlação fica limitado

pelo tamanho da rede, sendo que este passa a possuir um limite máximo finito. O valor

de T no qual ξ é máximo pode ser pensado como a temperatura crítica para um sistema

finito. Em um sistema de tamanho L a temperatura crítica é diferente da obtida no limite

termodinâmico e pode ser observado que, neste caso, o valor de Tc depende do tamanho

do sistema. Desta forma, usaremos Tc(L) para a temperatura crítica de um sistema finito

e reservaremos a nomenclatura Tc para a temperatura crítica no limite termodinâmico.

Fazendo esta distinção, podemos resumir que, em um sistema finito de tamanho L, ξ → L

quando T → Tc(L). Esta relação pode ser vista na figura 2.3.1a. Nesta figura, podemos

ver os comportamentos característicos do comprimento de correlação, ξ, para o limite

termodinâmico, e para um sistema de tamanho L. A curva contínua representa ξ em

um sistema com infinitas partículas. Nesta curva é possível notar que ξ diverge para o

valor de T → Tc (não marcado no gráfico). A curva pontilhada indica o comportamento

de ξ para um sistema de tamanho L. Neste caso, é possível notar que ξ não diverge

para nenhum ponto de T . O comprimento de correlação fica limitado pelo tamanho L

do sistema, não podendo ultrapassar este valor. A temperatura crítica, Tc(L), para este

caso, está marcada no gráfico.

O limite imposto a ξ quando lidamos com modelos finitos se reflete no comportamento

das equações (2.3.1), (2.3.2) e (2.3.3). Se olharmos, por exemplo, para o calor específico,

temos que no limite termodinâmico C → ∞ quando T → Tc. Para um sistema de

tamanho L, o calor específico fica limitado por um valor máximo C = Lα/ν. Este valor

máximo ocorre quando T = Tc(L). Uma comparação entre o comportamento do calor

específico para o limite termodinâmico e um sistema de tamanho L pode ser visto na
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(a) (b)

Figura 2.3.1: Nestas figuras são mostrados os comportamentos do comprimento de corre-
lação ξ e da capacidade térmica C. Na figura 2.3.1a pode ser observado que o comprimento
de correlação de um sistema de tamanho L (curva pontilhada) fica limitado por um valor
máximo, onde ξ é máximo para a temperatura Tc(L). Também nesta figura é mostrado o
comportamento de ξ no limite termodinâmico (curva contínua), onde pode ser observado
que ξ diverge, o que acontece quando T → Tc. Na figura 2.3.1b pode ser notado que no
limite termodinâmico (curva pontilhada) a capacidade térmica diverge. Este comporta-
mento ocorre quando T → Tc. Também pode ser observado que a capacidade térmica
para um sistema de tamanho L possui um valor máximo em Tc(L)

figura 2.3.1b. Em outras palavras, limitar o tamanho do sistema muda o comportamento

de grandezas macroscópicas nas intermediações do ponto crítico, esta mudança chamamos

de efeito de tamanho finito. Uma observação relevante é que para valores muito distantes

do ponto crítico os efeitos de tamanho finito não são significativos pois ξ ≪ L e as

grandezas medidas no sistema de tamanho L apresentam o mesmo comportamento que

em um sistema de tamanho infinito. Usando a limitação no comprimento de correlação

das equações (2.3.1), (2.3.2) e (2.3.3), teremos para um sistema de tamanho L:

χL ∼ L
γ/ν, (2.3.4)

CL ∼ L
α/ν, (2.3.5)

mL ∼ L−
β/ν. (2.3.6)

Conforme mencionado acima, para um sistema limitado, teremos uma temperatura

crítica Tc(L), dependente de L, e este valor difere da temperatura crítica TC . A diferença

Tc(L)−Tc entre as temperaturas também satisfaz uma lei de potência. Esta relação pode
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ser calculada usando a equação (2.2.3), como mostrado abaixo:

ξL ∼ L ∼ (Tc(L)− Tc)
−ν ,

(Tc(L)− Tc) ∼ L
−1/ν. (2.3.7)

Pode ser provado que as relações das equações (2.3.4), (2.3.5), (2.3.6) e (2.3.7) para

valores próximos do ponto crítico podem ser escritas como [8, 9],

χL = χ̃(L
1/νt)L

γ/ν, (2.3.8)

CL = C̃(L
1/νt)L

α/ν, (2.3.9)

mL = m̃(L
1/νt)L−

β/ν, (2.3.10)

(Tc(L)− Tc) = t̃(L
1/νt)L

−1/ν. (2.3.11)

onde as funções χ̃(x), C̃(x), m̃(x) e t̃(x) são chamadas funções de escala. Estas funções

são obtidas considerando que os potenciais termodinâmicos de um sistema são funções

homogêneas [8, 9]. Para valores L1/νt → 0, ou seja, para pontos próximos à temperatura

crítica (t→ 0) é provado que as funções de escala usadas acima são constantes [9]. Assim

as equações (2.3.8)-(2.3.11), podem ser escritas no ponto crítico como:

χL = k1L
γ/ν, (2.3.12)

CL = k2L
α/ν, (2.3.13)

mL = k3L
−β/ν, (2.3.14)

(Tc(L)− Tc) = k4L
−1/ν. (2.3.15)

Ou ainda como:

k1 = χLL
−γ/ν, (2.3.16)

k2 = CLL
−α/ν, (2.3.17)

k3 = mLL
β/ν, (2.3.18)



CAPÍTULO 2. NOÇÕES SOBRE TRANSIÇÕES DE FASE. 29

k4 = (Tc(L)− Tc)L
1/ν. (2.3.19)

As equações de (2.3.16) a (2.3.19) possibilitam estimar os expoentes críticos por

meio de simulações em redes finitas. Para isto, devemos fazer simulações para o mesmo

modelo em redes com tamanhos diferentes. Plotando χ, C ou m em função de T tere-

mos curvas com aparências diferentes para diferentes valores de L. Porém, aplicando as

transformações das equações (2.3.16) a (2.3.19) e utilizando os expoentes corretos as apa-

rências das curvas serão parecidas para os diferentes valores de L. Isto pode ser utilizado

para encontrar os expoentes característicos de cada sistema, sendo que seus valores serão

aqueles que resultam no melhor ajuste das curvas para diferentes valores de L. Como

exemplo, vamos considerar o cálculo dos expoentes γ e ν por meio da susceptibilidade.

Devemos primeiramente simular o sistema para diversos tamanhos de rede L. Para cada

valor de L simulado, calculamos χL em função de T , e com isto, podemos plotar curvas

χL(T ) para os valores de L considerados. Pelas equações (2.3.16) e (2.3.19), se fizermos as

transformações χLL
−γ/ν → χ′ e (T − Tc)L

1/ν → t′ e usarmos os valores corretos de γ, ν e

Tc, a aparência da curva χ′(t′) será a mesma para todos os valores L simulados. O mesmo

processo pode ser feito com a magnetização m e o calor específico C, o que possibilita

estimar os expoentes α e β, além do expoente ν e da temperatura Tc.

2.4 Universalidade

Os expoentes críticos assumem um papel importante nos estudos de transições de fase.

Por meio destes índices, podemos saber o comportamento das gradezas de interesse num

sistema nas vizinhanças de um ponto crítico. Além disso, os expoentes críticos servem

para comparar modelos distintos e funcionam como parâmetros para classificar modelos

que apresentam transições de fase.

Comparando modelos diferentes, pode ser observado que os mesmos valores para

os expoentes podem se repetir em alguns casos. Este fato possibilita a classificação dos

modelos de acordo com o conjunto de expoentes associados a estes, de forma que é possível

dividir os casos em classes de universalidade. Dizemos que um modelo pertence a uma

classe de universalidade quando este possuir valores específicos para os expoentes. Vale

a pena ressaltar que modelos com naturezas diferentes podem apresentar conjuntos de

expoentes semelhantes e pertencerem à mesma classe de universalidade. Podemos citar,
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por exemplo, modelos propostos para o estudo de dinâmicas de opiniões e que apresentam

os mesmos expoentes que modelos propostos para o estudo de materiais magnéticos [1].

O comportamento crítico depende, geralmente, de um número pequeno de proprie-

dades, tais como [5, 10]: a dimensão espacial, d, do modelo e o número de componentes

D (dimensionalidade) do parâmetro de ordem. Outra característica relevante para este

comportamento é se as interações ocorrem entre um número limitado de sítios vizinhos

(grau de interação finito), ou se se um sítio pode interagir com todos os outros sítios da

rede (grau de interação infinito).

As classes de universalidade são definidas a partir de modelos específicos. Como

exemplos podemos citar os modelos de Ising, de Heisenberg, e de campo médio, que

definem classes de universalidade diferentes [5, 10]. Desta forma, quando dizemos, por

exemplo, que um modelo pertence à classe de universalidade de Ising, estamos dizendo que

os expoentes críticos deste modelo possuem os mesmos valores que os expoentes críticos

da modelo de Ising. Nesta seção apresentaremos brevemente os modelos de Ising e de

campo médio que definem duas classes de universalidade.

2.4.1 Modelo de Ising

Um dos modelos mais simples propostos para estudar transições de fase foi o modelo

de Ising [5]. Este foi proposto para o estudo de materiais ferromagnéticos, onde pode

ser usado para estudar a perda de magnetização espontânea provocada pelo aumento da

temperatura.

É conhecido que certos materiais podem possuir magnetização espontânea na ausên-

cia de um campo magnético externo, estes materiais são chamados de ferromagnéticos.

Quando aquecidos, materiais ferromagnéticos podem perder a magnetização espontânea,

onde a temperatura crítica Tc, a partir do qual este efeito ocorre, é frequentemente cha-

mada de temperatura de Curie. Duas fases podem ser definidas para este sistema: uma

fase ordenada, com magnetização positiva, para valores de T < Tc e uma fase desordenada,

onde a magnetização é nula, para valores de T > Tc.

O modelo de Ising é baseado em três suposições [5]:

1. As partículas estão localizadas em sítios de uma rede cristalina.
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2. Cada partícula i pode estar em um dentre dois estados possíveis, que chamamos de

spin Si da partícula. Si pode assumir dois valores apenas: +1 ou −1.

3. A energia do sistema na ausência de campo magnético externo é dada por:

E = −J
∑

〈i,j〉
SiSj, (2.4.1)

onde J > 0 é uma constante que representa a interação entre duas partículas e 〈i, j〉
indica que a soma é feita entre sítios vizinhos.

Para este modelo, vamos considerar as grandezas definidas abaixo, onde definiremos a

magnetização M do sistema, como a soma sobre os estados dos sítios da rede, M ≡
∑

i Si.

Magnetização média: m = 〈M〉.

Susceptibilidade magnética por sítio: χ = 1
kBTN

{〈M2〉 − 〈M〉2}.

Capacidade térmica por sítio: c = 1
kBT 2N

{〈E2〉 − 〈E〉}, onde E é dado pela equação 2.4.1.

Quando há transição de fase, as grandezas acima seguem leis de potência nas proximi-

dades da temperatura crítica. Para esta região, m, χ e c se comportam, respectivamente,

de acordo com as equações (2.2.6), (2.2.4) e (2.2.5), definidas na seção 2.2. Assim, para

este modelo teremos um conjunto de expoentes críticos dados por α, β, ν e γ.

Para o modelo de Ising, pode ser verificado [5] que em uma dimensão (d = 1)

não ocorre transição de fase. Para duas dimensões (d = 2) ocorre transição de fase e os

expoentes, neste caso, podem ser obtidos analiticamente [4]. Para três dimensões (d = 3)

também ocorre transição de fase, porém não existe solução analítica para este caso e os

valores conhecidos podem ser estimados por simulações [11]. Os valores dos expoentes

críticos para o modelo de Ising estão organizados na tabela (2.1).

2.4.2 Campo Médio

O modelo de campo médio foi proposto inicialmente pelo físico Pierre Weiss para

estudar a perda de magnetização espontânea em materiais ferromagnéticos [4]. Este

modelo leva em conta um campo magnético efetivo, que age sobre as partículas da amostra.

Weiss considerou que cada partícula, considerada um dipolo magnético, está sujeita à ação

das partículas vizinhas e propôs que o efeito destas interações pode ser aproximado por

um campo magnético efetivo.
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O Hamiltoniano do modelo de Weiss pode ser obtido pensando primeiramente num

modelo onde o sistema é composto somente por dipolos magnéticos não interagentes [5].

Neste caso, o hamiltoniano pode ser escrito como:

H = −J
∑

i=1

Si ·H, (2.4.2)

onde S indica o spin da partícula e H o campo magnético externo.

A suposição básica da teoria de Weiss é que a interação entre os spins, quando existir,

dá origem a um campo magnético Hm e que este campo é proporcional à magnetização

M(T,H) da rede, Hm = λM(T,H). Assim, o campo efetivo sentido por cada partícula

na rede é dado pela soma do campo externo e do campo Hm devido às partículas internas:

Hef = H + λM(T,H). (2.4.3)

Substituindo a equação (2.4.3) na equação (2.4.2), encontramos o hamiltoniano para o

modelo de Weiss como: H =−J
∑

i=1 Si (H + λM(T,H)). Este modelo permite soluções

analíticas, onde é possível ver que existe uma transição de fase para a magnetização [4].

Considerando o caso onde H = 0, é possível ver que o modelo apresenta transição entre

uma fase ordenada, para T < Tc, e desordenada para T > Tc, um resultado compatível

qualitativamente com a perda de magnetização espontânea por materiais ferromagnéti-

cos. Os expoentes críticos neste modelo podem ser calculados analiticamente para várias

grandezas de interesse [4]. Alguns destes expoentes são resumidos na tabela (2.1).

O modelo de campo médio pode ser interpretado em termos de modelos com

interações entre os spins de uma rede. Verifica-se que se considerarmos um modelo em

que cada spin Si na rede interage igualmente com todos os outros da rede, as propriedades

deste modelo são idênticas às do modelo de campo médio [5]. Para sistemas com interações

desta forma, dizemos que temos um grau de interação infinito ou ainda que temos uma

rede totalmente conectada. Desta forma, se considerarmos o modelo de Ising em uma rede

totalmente conectada, este passa a se comportar, nas proximidades do ponto crítico, como

o modelo de campo médio, ou seja, se calcularmos os expoentes críticos para este caso

encontraremos os mesmo expoentes que o modelo de campo médio e ele passa a pertencer

à classe de universalidade de campo médio.
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Expoente Ising d=2 Ising d=3 Campo médio

α 0 ≈ 0.11 0

β 0.125 ≈ 0.32 0.5

γ 1.75 ≈ 1.24 1

ν 1 ≈ 0.63 0.5

Tabela 2.1



Capítulo 3

Modelos de opiniões com indivíduos

contrários

Neste capítulo, apresentaremos os resultados relativos aos modelos com agentes

contrários com interações entre dois e três agentes. Estes resultados, bem como parte das

discussões feitas aqui também podem ser vistos na referência [12].

3.1 Introdução

No cotidiano atual, existem várias situações relevantes onde uma opinião a respeito de

certo assunto ocorre com maior frequência em uma população. Como exemplo, podemos

citar a escolha de um candidato em uma eleição. Neste caso, a opinião seria sobre a escolha

de um ou outro candidato e indivíduos favoráveis ao candidato vencedor seriam mais

frequentes nesta população. Outros exemplos são resultados de votações em plebiscitos

públicos e escolhas de lideranças em geral.

Recentemente, físicos têm proposto modelos para o estudo de dinâmicas de opiniões em

populações, a fim de buscar melhor entendimento dos fenômenos envolvidos no surgimento

de uma opinião dominante [1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Grande variedade destes estudos

faz uso de analogias com modelos já existentes na física, como a cinética dos gases, onde

certa quantidade de gás armazenada em um recipiente pode ser vista como um conjunto

de partículas se movimentando aleatoriamente em todas as direções. Na cinética dos gases

é permitida a interação entre duas partículas por meio da colisão, e na colisão pode haver

perda de energia de uma partícula e ganho por outra. Modelos inspirados nesta ideia são

34
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conhecidos como modelos de troca cinética [13, 20].

Neste capítulo apresentamos o estudo de um modelo para dinâmicas de opiniões com

indivíduos contrários. O estudo apresentado neste capítulo propõe generalizações para

um importante modelo de dinâmica de opiniões baseado na troca cinética, proposto inici-

almente por M. Lallouache, A. Chakrabarti, A. S. Chakrabarti e B. Chakrabarti(LCCC)

[13] e também na versão discreta deste modelo proposto por S. Biswas [14]. A ideia central

nos modelos apresentados é que a opinião de um indivíduo pode ser codificada por um

número real e com isto uma dinâmica pode ser proposta para as alterações nas opiniões

dos agentes.

No modelo LCCC os indivíduos pertencentes à população possuem opiniões oi(t)

em um certo instante de tempo t, onde o índice i identifica os membros da população. A

opinião oi(t) pode assumir valores reais entre −1 e 1, sendo que aqueles com opiniões mais

próximas dos extremos são tidos como indivíduos extremistas. Uma interpretação para

este modelo, em termos da escolha de dois candidatos A e B por uma população, pode

ser feita definindo os indivíduos com opiniões 0 < oi(t) ≤ 1 como eleitores do candidato

B e os indivíduos com opiniões 0 < oi(t) ≤ 1 como eleitores do candidato A. Neste caso,

aqueles com opiniões próximas a 1 ou −1 seriam mais extremistas quanto às suas escolhas,

enquanto os que tiverem opiniões próximas a zero serão mais moderados. Segundo este

modelo, indivíduos com opinião zero são considerados neutros e não possuem preferência

por nenhum dos dois candidatos. No modelo LCCC a interação ocorre entre pares, onde

cada individuo i interage com outro agente j a cada passo de tempo. A referência [13] trata

de simulações para este modelo em campo médio, onde i e j são escolhidos aleatoriamente

dentre osN indivíduos e cada par de agentes tem chance igual de se encontrar. A dinâmica

do modelo LCCC é representada pelas equações:

oi(t+ 1) = λ [oi(t) + ǫtoj(t)] ,

oj(t+ 1) = λ [oj(t) + ǫ′toi(t)] .
(3.1.1)

A interação entre indivíduos i e j pode provocar simultaneamente alterações nos estados

de ambos os agentes de acordo com as equações (3.1.1). As equações acima podem ser

interpretadas da seguinte forma. Assumimos que uma interação entre duas pessoas é

feita baseada na argumentação de cada indivíduo a respeito de seu ponto de vista. Com

isto, quando um indivíduo i interage com j sua opinião final é a soma da influência de
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j (representado pelo termo λǫtoj(t)) mais uma fração λ, que ele retém de sua opinião

inicial antes da conversa com j (representada pelo termo λoi(t)). Depois da interação,

sua opinião é atualizada para oi(t + 1) de acordo com a equação acima. A fração λ é

denominada convicção e mede o quanto uma pessoa realmente acredita que sua opinião

é a melhor ou a correta. No LCCC λ pode assumir valores contínuos entre 0 e 1. Os

parâmetros ǫt e ǫ′t são probabilísticos e independentes, onde cada um é uniformemente

distribuído entre 0 e 1. Numa conversa real, o processo de alteração nas opiniões não

é determinístico, de forma que nem sempre indivíduos com grandes convicções (valores

altos para λ) são capazes de mudar as opiniões de outros indivíduos. As variáveis ǫ

e ǫ′ incluem uma aleatoriedade no modelo considerando que nem sempre as alterações

ocorrem. Uma discussão mais detalhada sobre este parâmetro será feita na seção 3.2.1

para o caso específico de um modelo com opiniões discretas. Na referência [13], utilizando

uma medida da média das opiniões dos agentes, definida como O ≡ (1/N)
∑

i |oi(t)|, os

autores puderam verificar, por meio de simulações, a existência de uma transição de fase

neste modelo. A transição ocorre entre uma fase desordenada absorvente (O = 0 com

todos os agentes no estado neutro oi = 0) para λ < λc e uma fase ordenada (O > 0) para

λ > λc com λc ≈ 2/3.

Algumas adaptações e generalizações para modelo LCCC foram propostas posterior-

mente [20, 21, 22, 23, 24]. Uma generalização relevante para o nosso modelo foi feita pelo

físico S. Biswas [14]. Neste artigo, Biswas considera as opiniões como grandezas discretas

e que só podem assumir os valores −1, 0 e 1. Este modelo é compatível com situações

onde os indivíduos podem assumir um dos lados em uma discussão, escolhendo −1 ou

1, ou ainda ficarem neutros, sendo que, neste caso, teriam opiniões 0. Considerando o

exemplo de uma eleição entre os candidatos A e B, uma forma de codificar as opiniões

do agentes seria associar a opinião com valor 1 à escolha do candidato A, e a opinião

com valor -1 à escolha do candidato B e o voto nulo ao valor 0. Outro exemplo seria um

plebiscito para escolher entre o sim e o não sobre um certo assunto, onde as opiniões com

valores 1 e −1 podem ser associadas às escolhas sim e não e o 0 à ausência do indivíduo

na votação.

Para apresentar brevemente o modelo LCCC discreto, proposto na referência [14],

assumiremos que na interação entre dois agentes i e j o agente i pode ser influenciado por

j e ter a sua opinião alterada e que a opinião do indivíduo que influenciou (j neste caso)
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permanece inalterada. Com estas considerações a dinâmica fica descrita pela equação:

oi(t+ 1) = λoi(t) + λǫoj(t). (3.1.2)

Para este modelo, a convicção λ é uma variável aleatória e pode assumir os valores 1 e

0 com probabilidades p e (1 − p). O parâmetro ǫ também é discreto neste caso e pode

assumir os valores 1 e 0 com iguais probabilidades. Biswas considerou o parâmetro de

ordem (definido como O ≡ (1/N) |∑i oi(t)|) para estudar as transições de fase. Este modelo

possui solução analítica para uma aproximação em campo médio [14], onde cada agente

i pode interagir com igual probabilidade com todos os demais agentes da população.

Pela solução analítica é possível ver a existência de uma transição de fase entre as fases

ordenada e absorvente para o estado estacionário do modelo. Esta transição ocorre pela

alteração na probabilidade p associada à convicção λ, onde o valor crítico pc = 2/3 pode

ser calculado.

Ainda em [14], foi proposto um modelo discreto para interação entre três agentes.

A equação para a dinâmica neste caso é dada por:

oi(t+ 1) = λoi(t) + λǫθjk(t), (3.1.3)

onde

θjk =







oj(t) se oj(t) = ok(t)

0 caso contrário

Os parâmetros λ e ǫ são definidos da mesma forma que nas interações entre 2 agentes. Para

interações entre 3 agentes uma transição entre as fases ordenada e absorvente também

ocorre, sendo para este caso uma transição de primeira ordem.

Nosso objetivo no estudo apresentado neste capítulo foi analisar o efeito da presença

de indivíduos contrários na população. Tais indivíduos são assim denominados devido

ao seu comportamento perante uma discussão. Dizemos que estas pessoas sempre se

manifestam de forma a contrariar a opinião da maioria [25]. Se, por exemplo, tivéssemos

uma discussão entre 4 pessoas sobre uma disputa entre dois candidatos A e B. Sendo um

destes indivíduos contrário, este sempre se manifestaria de forma a contrariar a opinião da

maioria. Em diversas situações reais podemos notar a presença de pessoas que apresentam

comportamento próximo aos indivíduos contrários. Sendo assim, a inclusão de pessoas
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com este comportamento em modelos teóricos para dinâmicas de opiniões busca tornar

as simulações mais coerentes com situações reais. Recentemente diversos estudos tem

analisado o efeito dos contrários em uma população e na emergência de uma opinião

dominante [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32].

Neste capítulo são considerados dois modelos. Os modelos são propostos para opiniões

discretas e se assemelham ao modelo de Biswas [14]. Nas seções 3.2.1 apresentamos uma

descrição detalhada do modelo com contrários para interações entre dois agentes. Nessa

seção aproveitamos ainda para discutir alguns exemplos de situações que podem ocorrer

na dinâmica. Na seção 3.2.2 mostraremos os resultados para este modelo. Nas seção 3.3.1

o modelo com contrários com interações entre 3 agentes será apresentado e em 3.3.2 os

resultados para este caso serão discutidos.

3.2 Interações entre 2 agentes

3.2.1 Descrição do Modelo

Neste caso, teremos sempre um indivíduo i que interage com um indivíduo j. As

opiniões dos membros da população serão codificadas em 0, 1 e −1, podendo estas serem

associadas a duas escolhas distintas sobre um tema (valores 1 e −1) e à neutralidade sobre

o tema (valor 0). Esta escolha é feita da mesma forma como proposto por Biswas [14], e de

forma equivalente, são compatíveis com situações reais onde uma população deve escolher

uma dentre duas opções, sendo permitido aos indivíduos, além disso, se ausentarem da

escolha. O modelo apresentado consiste de uma população de N indivíduos totalmente

conectada, ou seja, para um certo indivíduo i é permitida a interação com qualquer outro

agente da população com igual probabilidade.

Neste modelo incluímos na população uma fração a de indivíduos que chamaremos

de contrários. Estes indivíduos apresentam um comportamento característico em uma

interação, sendo que sempre assumem a opinião oposta à dos indivíduos com quem inte-

ragem. Assim, se um agente for do tipo contrário e interagir, por exemplo, com um outro

com a opinião 1, o contrário assumirá, neste caso, a opinião −1. Uma descrição formal do

comportamento dos contrários será apresentada abaixo na descrição das regras que des-

crevem a dinâmica deste modelo. A definição que utilizamos para indivíduos contrários é
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semelhante à utilizada em um dos trabalhos de S. Galam [25], porém este considerou um

modelo baseado na regra da maioria. Os indivíduos que não apresentam comportamento

de contrários chamaremos de indivíduos conformistas.

Para definir um conjunto de regras para a dinâmica do modelo, consideraremos dois

agentes (i, j) que interagem entre si, de forma que i poderá ser influenciado por j. Neste

modelo deve ser analisado primeiramente se o agente i é conformista ou contrário. Com

isto, para um passo de tempo t, teremos:

1. O par de agentes (i, j) é escolhido aleatoriamente

2. Se i é um agente conformista, sua opinião no próximo passo de tempo t + 1 será

atualizada de acordo com:

oi(t+ 1) = sgn [λ (oi(t) + ǫoj(t))] , (3.2.1)

onde a função sinal é definida de forma que sgn(0) = 0. As variáveis λ e ǫ serão

definidas no decorrer do texto

3. Caso o indivíduo i seja um contrário sua opinião no próximo passo de tempo será

atualizada de acordo com:

• Se oj(t) = 1, teremos oi(t+ 1) = −1.

• Se oj(t) = −1, teremos oi(t+ 1) = 1.

• Se oj(t) = 0, teremos oi(t+ 1) = 1 ou oi(t+ 1) = 1 com igual probabilidade 1
2
.

Em outras palavras, sendo i um indivíduo contrário ele sempre assumirá a opinião con-

trária a j quando ambos interagirem, sendo que quando j for neutro (oj = 0) i assume

uma das duas opiniões extremas +1 ou −1 com igual probabilidade. Quando i não for

contrário, este será influenciado por j de acordo com a equação (3.2.1).

Na equação (3.2.1) as variáveis λ e ǫ são estocásticas e possuem distribuições discretas

de probabilidade F e G, tal como:

F (λ) = pδ(λ− 1) + (1− p)δ(λ), (3.2.2)

G(ǫ) =
1

2
[δ(ǫ− 1) + δ(ǫ)] . (3.2.3)
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Ou seja a variável λ pode assumir os valores 1 ou 0 com probabilidade p e (1−p) e ǫ pode

assumir os valores 1 ou 0 com igual probabilidade.

A interpretação das equações (3.2.1), (3.2.2) e (3.2.3) é semelhante à apresentada

para o modelo LCCC na introdução (capítulo 3.1). Quando um indivíduo i conformista

interage com j, sua opinião final é a soma da influência de j mais uma fração λ que ele

retém de sua opinião inicial. A variável estocástica λ, chamada de convicção, mede o

quanto uma pessoa realmente acredita que sua opinião é a melhor ou a correta. Neste

modelo estamos restringindo os valores de λ a 0 e 1. Estes dois casos podem ser pensados

como indivíduos altamente convictos que retém 100% de sua opinião (λ = 1) e indivíduos

que não possuem convicção alguma sobre suas escolhas (λ = 0) mesmo que possam ter

a opinião em um dos extremos. Neste trabalho, assumimos, por simplicidade, que na

interação entre o par (i, j) a convicção de ambos agentes possui o mesmo valor.

A variável ǫ também possui uma interpretação semelhante à do modelo LCCC. Sendo

que ǫ indica uma aleatoriedade no processo de interação entre i e j, onde assumimos que

mesmo para indivíduos i e j convictos a alteração no estado de i pode não ocorrer. Em

um caso real, isto pode acontecer, por exemplo, para um indivíduo j que é muito convicto

(λ = 1) mas não possui capacidade de argumentar e convencer outras pessoas sobre suas

opiniões. Assim, pode ser que, no final da interação entre i e j, i continue com a mesma

opinião. Num caso geral esta variável indica que não basta j ser muito convicto para

de fato conseguir alterar as opiniões dos indivíduos com quem interage, mas existe ainda

uma aleatoriedade intrínseca ao processo de interação que pode impedir com que, de fato,

j convença outro agente.

A titulo de ilustração vamos discutir alguns exemplos do que pode acontecer em

uma interação.

Exemplo 1: Vamos assumir primeiramente os indivíduos i e j com opiniões oi(t) = −1 e

oj(t) = 1 e λ = 1 e que i não é contrário. Neste caso, a equação (3.2.1) fornece oi(t+1) = 0

ou oi(t + 1) = −1 depois da interação. De forma geral, quando o estado de um agente

for um dos extremos, sua alteração, quando houver, será sempre para o estado neutro e

esta alteração só pode ocorrer se i interagir com um individuo j que possui opinião em

um extremo oposto.

Exemplo 2: Vamos assumir que a interação do exemplo 1 ocorreu e que agora o estado

de i é oi(t+ 1) = 0, e que i interage com um segundo agente k com opinião ok(t+ 1) = 1
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e que λ = 1. Neste caso, e equação (3.2.1) fornece oi(t + 2) = 0 ou oi(t + 2) = 1.

Assim, podemos concluir que para um indivíduo em um dos extremos mudar seu estado

para o extremo oposto são necessárias no mínimo duas interações, e sempre o indivíduo

extremista deve passar pelo estado neutro neste processo.

Exemplo 3: Vamos considerar agora os indivíduos i e j com opiniões oi(t) = 1

e oj(t) = 0, tal que i é um agente não contrário. Vamos assumir também que λ = 1.

Para esta situação a equação (3.2.1) fornece sempre oi(t+ 1) = 1. Isto é, um indivíduo j

neutro não possui capacidade de convencer um indivíduo com opinião extrema a se tornar

neutro.

Vale ressaltar que nosso modelo é motivado por situações reais, como o fato

observado no cotidiano de que pessoas com certas opiniões podem convencer pessoas com

opiniões neutras. Porém, nosso modelo (como todo modelo) impõe restrições aos casos

considerados. Em uma discussão real pode ser observado, por exemplo, um indivíduo

neutro convencer um extremista a se tornar neutro, ou um indivíduo extremista mudar

diretamente para outro extremo sem passar pelo estado neutro e estes casos não são

captados pelas interações deste modelo.

Para facilitar o tratamento analítico, consideramos que as variáveis λ e ǫ são escolhidas

a cada interação de acordo com as distribuições (3.2.2) e (3.2.3), ou seja, são variáveis

do tipo annealed. Para uma interação, também escolhemos um agente i e o seu estado,

indivíduo contrário ou conformista, com probabilidade a e (1 − a). Assim a também é

uma variável do tipo annealed.

O modelo de Biswas para opiniões discretas [14] é equivalente ao modelo apresentado,

com a = 0. Neste caso, teremos todos os agentes na população do tipo conformista.

3.2.2 Resultados analíticos e simulações

Na análise deste modelo consideramos primeiramente uma medida do parâmetro de

ordem O do sistema. Este parâmetro é definido como O = 1
N

∣

∣

∣

∑N
i=1 oi

∣

∣

∣
e nos fornece uma

média sobre as opiniões dos agentes na população. No caso onde a interação é entre dois

agentes, foi possível uma solução analítica para o parâmetro O, para o estado estacionário

do sistema. Este resultado foi obtido usando o formalismo das equações mestras.

A equação mestra que governa a dinâmica do parâmetro de ordem pode ser escrita
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enumerando todos os processos que contribuem para aumentar ou diminuir o seu valor.

Para isto consideramos as frações f1, f−1 e f0 de opiniões 1, -1 e 0 na população. Um

exemplo de como quantificar estas contribuições pode ser dado considerando os estados

oi = 0 e oj = 1 e que o indivíduo j tenta influenciar i. Neste exemplo, com um passo

de tempo, a opinião de i pode ser alterada para −1 com probabilidade af0f1 e este caso

contribuiria para a diminuição do parâmetro de ordem. O estado de i também pode ser

alterado para 1, o que ocorre com probabilidade 1
2
(1−a)pf0f1 e neste caso a contribuição

seria para o aumento do parâmetro de ordem. Considerando todas as contribuições,

a equação mestra para O pode ser escrita como dO
dt

= (O+ −O−) onde O+ e O− são

respectivamente a soma das probabilidades de todos os casos que contribuem para o

aumento ou diminuição de O. Com isto podemos escrever:

dO

dt
=[2a+ (1− a)(1− p)]f 2

−1 − [2a+ (1− a)(1− p)]f 2
1

+ [2a+ (1− a)(1− p)]f0f−1 − [2a+ (1− a)(1− p)]f0f1

+
1

2
p(1− a)f0f1 −

1

2
p(1− a)f0f−1.

(3.2.4)

No estado estacionário dO
dt

= 01. Usando a condição de normalização f1 + f−1 + f0 = 1,

obtemos duas soluções para a equação (3.2.4) no estado estacionário, sendo estas relativas

a uma fase ordenada e a uma fase desordenada. O ponto crítico pc onde ocorre a transição

de fase é dependente, neste caso, da fração a dos indivíduos contrários. Assim, teremos

uma fase desordenada para p < pc(a) e uma fase ordenada para p > pc(a).

Uma das soluções é obtida considerando a condição f1 = f−1, esta condição é

valida para um estado desordenado. A relação de normalização para esta solução se torna

2f1+f0 = 1, o que implica em f1 = f−1 = (1−f0)/2. Fazendo f1 = f−1 na equação (3.2.4)

não obtemos nenhuma informação sobre a frequência f0. Porém, podemos considerar a

equação mestra da fração f0 para o estado estacionário e usar a condição f1 = f−1 e

com isto conseguimos calcular a fração f0. Enumerando todos os casos onde as interações

contribuem pra aumentar ou diminuir f0 e usando f1 = f−1, temos:

d

dt
f0 =

3

4
p(1− a)f 2

0 − f0 −
3

4
p(1− a)− a+ 1. (3.2.5)

1Esta condição é necessária para o estado estacionário mas não é suficiente. Para garantir o estado
estacionário devemos ter dO

dt
= 0 e df0

dt
= 0. Esta segunda condição será considerada no decorrer do texto.
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No estado estacionário, df0
dt

= 0, e a equação (3.2.5) nos fornece

f0 =
2−

√

9a2p2 − 12a2p− 18ap2 + 24ap+ 9p2 − 12p+ 4

3p(1− a)
. (3.2.6)

A partir da equação (3.2.6) podemos observar que f0(a = 0) = 1 e portanto

f1 = f−1 = 0. Assim, quando a = 0 recuperamos o estado absorvente previsto em [14].

Conforme demonstrado em [14], na ausência de contrários a relação f1f−1 = 0 é satisfeita

para o estado estacionário, assim, em conjunto com a relação f1 = f−1 pode ser concluído

que na fase desordenada as frações serão f1 = f−1 = 0 e f0 = 1 e teremos um estado

absorvente. Voltando à equação (3.2.6), podemos ver que na presença dos contrários

(a 6= 0), f0 < 1 e portanto f1 = f−1 = (1 − f0)/2 6= 0, ou seja, neste caso o estado

estacionário do sistema é paramagnético.

No trabalho da referência [14], um ponto crítico pc = 2/3 separa a fase absorvente

(para p < pc) de uma fase ordenada (para p > pc). Desta forma, o primeiro efeito que

identificamos neste estudo foi que a presença dos indivíduos contrários (a > 0) muda a

natureza da fase para o caso p < pc, tornando a fase, para estes casos, paramagnética, onde

f1 = f−1 =
(1−f0)

2
. A existência de indivíduos contrários na população leva à coexistência

das três opiniões na região onde p < pc(a), porém, nesta região não existirá uma opinião

dominante (f1 = f−1).

Uma segunda solução pode ser obtida para f0 no estado estacionário por meio da

equação (3.2.4). Isto é feito considerando a relação de normalização (f1 + f−1 + f0 = 1)

e fazendo dO
dt

= 0 na equação (3.2.4), neste caso, não impomos que f1 = f−1 . A solução

encontrada é relativa a uma fase ordenada e pode ser escrita como:

f0 =
2[2a+ (1− a)(1− p)]

(1− a)p
. (3.2.7)

No intuito de obter expressões para as frequências f1 e f−1 para a fase ordenada

e por meio destas uma expressão para o parâmetro de ordem nesta fase, consideramos

os fluxos “entrando” e “saindo” do estado o = +12. Isto é, consideramos todos os casos

que contribuem para o aumento ou diminuição de f1. Enumerando estes casos, podemos

escrever a equação mestra de f1 como:

2Podem ser considerados também os fluxos para o estado o = −1 sem alterações nos resultados finais.
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d

dt
f1 =

3

2
af−1f0 + af 2

−1 +
1

2
(1− a)pf0f1 +

1

2
af 2

0 − [a+ (1− a)(1− p)]f 2
1

− [
a

2
+ (1− a)(1− p)]f1f0 − [

(1− a)

2
p+ (1− a)(1− p)]f1f−1.

(3.2.8)

Levando em conta a condição de normalização f1 = 1 − f0 − f−1 e a expressão para f0,

válida na fase ordenada (equação (3.2.7)) obtemos f1 para o estado estacionário ( df1
dt

= 0)

f1 =
3p(1− a)− 2(a+ 1)±

√
∆

2(1− a)p
, (3.2.9)

onde

∆ = 9a2p2 + 28a2p− 18ap2 + 12a2 − 16ap+ 9p2 + 16a− 12p+ 4. (3.2.10)

Pode ser notado que a expressão (3.2.9) prevê duas soluções para f1 (sinais + ou

- antes da raiz), ou seja, teremos duas curvas como função de p para cada valor de a.

Quando f1 assume uma destas soluções, consequentemente f−1 assume a outra [33]. A

fração f−1 pode ser calculada usando a condição de normalização f1 + f−1 + f0 = 1 e as

expressões para f0 e f1 (equações 3.2.7 e 3.2.9 ). A frequência f−1 pode ser escrita como:

f−1 =
3p(1− a)− 2(a+ 1)∓

√
∆

2(1− a)p
. (3.2.11)

Pelas equações (3.2.7), (3.2.9) e (3.2.11) pode ser observado que os três estados +1, - 1 e

0 também coexistem na população na fase ordenada. Este fato é outra consequência da

introdução de indivíduos contrários na população. Contudo, na ausência dos contrários

(a = 0), uma das opiniões extremas desaparece da população na fase ordenada, e a

opinião que permanece coexiste com agentes neutros (ou indecisos) [14]. Assim, nosso

modelo pode ser considerado mais realista que o tratado em [14], no sentido que opiniões

distintas podem coexistir na população, como geralmente ocorre em referendos e eleições

e existe na população uma opinião dominante, conforme veremos a seguir 3.

Finalmente, o parâmetro de ordem para a fase ordenada pode ser calculado pela

relação O = |f1 − f−1|. Considerando as equações (3.2.9) e (3.2.11) obtemos:

3Consideramos nossos resultados mais realistas em comparação com os resultados apresentados em
[14], porém nosso modelo ainda diverge do esperado para uma sociedade real pois observamos f1 = f

−1

para valores de p < pc e a 6= 0. Este fato torna o resultado diferente do que se espera para uma sociedade
real, onde acreditamos que f1 6= f

−1.
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O(a, p) =

√
∆

p(1− a)
, (3.2.12)

onde ∆ é dado pela equação (3.2.10).

A partir da equação (3.2.10) temos, na ausência dos contrários, ∆(a = 0) =

9p2 − 12p + 4 = (3p − 2)2 e a equação (3.2.12) fica O(0, p) = 3(p − 2/3)/p, e com isto

recuperamos o resultado da referência [14]. Observando a expressão do parâmetro de

ordem para a = 0 vemos que este resultado pode ser comparado com a relação usual

O ∼ (p − pc)
β. Por meio desta comparação podemos definir o expoente crítico β ≡ 1,

para este modelo. Em outras palavras, este expoente apresenta um valor típico de uma

transição entre as fases absorvente e ordenada, como discutido em [14]. Contudo, na

presença dos contrários, nosso resultado para o parâmetro de ordem O(a, p) (equação

3.2.12) fornece O ∼ (p − pc(a))
1

2 , ou seja, teremos β ≡ 1/2. Em outras palavras, este

expoente apresenta um valor típico para o modelo de Ising em campo médio, que descreve

o comportamento do parâmetro de ordem nas proximidades de uma transição entre as

fases desordenada (paramagnética) e ordenada (ferromagnética).

O ponto crítico pc(a) pode ser encontrado fazendo O(a, p) = 0 na equação (3.2.12),

e com isto encontramos:

pc(a) =
2

9

√

2a(11a+ 3) + 7a+ 3

(1− a)
. (3.2.13)

Conforme já esperado, observamos que a equação (3.2.13) recupera o resultado pc(a =

0) = 2/3 da referência [14].

Em resumo, teremos para o modelo em questão duas fases, uma ordenada (ferro-

magnética) e uma desordenada (paramagnética ou absorvente) de forma que o parâmetro

de ordem e as frequências das opiniões em cada fase ficam descritos por:

Fase Desordenada

f0 =
2−
√

9a2p2−12a2p−18ap2+24ap+9p2−12p+4

3p(1−a) ,

f1 = f−1,

O(a, p) = 0.

(3.2.14)
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Figura 3.2.1: Frações dos agentes com opiniões 0, 1 e -1 para a = 0 e a = 0.04. A linha
pontilhada indica o local do ponto crítico em cada figura. Para pontos p < pc temos uma
fase desordenada nas duas figuras, porém para a = 0 a frequência f0 = 1 e temos uma
fase absorvente, já para a = 0.04 temos uma fase paramagnética com f1 = f−1. Pode ser
observado também que as opiniões coexistem em ambas as fases para a = 0.04 .

Fase Ordenada

f1 =
3p(1−a)−2(a+1)±

√
∆

2(1−a)p ,

f−1 =
3p(1−a)−2(a+1)∓

√
∆

2(1−a)p ,

f0 =
2[2a+(1−a)(1−p)]

(1−a)p ,

O(a, p) =
√
∆

p(1−a) .

(3.2.15)

As figuras 3.2.1 mostram as equações acima para os casos a = 0.0 e a = 0.04. As contas

mostradas neste capítulo podem ser vistas em detalhes no apêndice A.

Para complementar nosso resultado, realizamos algumas simulações numéricas para

uma população de tamanho N = 2 × 104. Começamos todas as simulações com um

estado desordenado, onde cada opinião ocorre com frequência 1/3. Um passo de tempo

para a simulação é definido como a aplicação das regras de interação mencionadas acima

N vezes. Consideramos que a atualização das opiniões dos agentes é do tipo sequencial.

O parâmetro de ordem foi computado pela relação O = 1
N

∣

∣

∣

∑N
i=1 oi

∣

∣

∣
. Na figura (3.2.2)

exibimos os resultados numéricos para O em função de p com alguns valores fixos de a.

Nesta figura mostramos também os resultados analíticos obtidos pela equação (3.2.12).

Podemos observar transições para diferentes valores de pc que dependem da frequência de
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Figura 3.2.2: Parâmetro de ordem O em função da probabilidade p, para certos valores da
frequência de contrários a, para o modelo com interação entre pares de agentes. Pode ser
observada a transição de fase para valores distintos de pc, que depende de a. Os símbolos
são relativos às simulações numéricas para populações de tamanho N = 2 × 104. Estes
resultados foram calculados a partir de uma média sobre 100 simulações independentes.
As linhas contínuas são relativas às previsões analíticas (equação (3.2.12)).

contrários a, com o usual efeito de tamanho finito nas proximidades de pc para a 6= 0. Este

efeito é esperado em transições do tipo ordem-desordem. No caso a = 0, como temos um

estado absorvente para p < pc, este efeito de tamanho finito não é esperado. A ausência

deste efeito é realmente o que observamos na figura (3.2.2) para a = 0. Pode ser notado,

ainda na figura (3.2.2), que a população nunca entra em um consenso (todos os indivíduos

com a mesma opinião, e assim O = 1) para a 6= 0, mesmo para p = 1.

O parâmetro de ordem apresenta um máximo para p = 1 e a = 0, mas este valor

diminui com o aumento da frequência a. Isto sugere que a existência de uma transição de

fase pode ser eliminada para valores suficientemente altos para a. O valor crítico para a

acima do qual o ordenamento na população deixa de ocorrer, ou seja, onde o modelo não

apresenta qualquer tipo de transição de fase, pode ser encontrado considerando o caso

limite pc = 1 na equação (3.2.13). Neste caso obtemos:

ac =
9− 4

√
2

49
≈ 0.068. (3.2.16)

Assim, se temos pelo menos ≈ 7% dos indivíduos da população com atitude de contrários,

o resultado de um debate público após um longo tempo será um estado desordenado onde

não haverá maioria ou opinião dominante na população. Isto acontece porque ambas

as opiniões 1 e -1 ocorrem com densidades iguais fazendo o parâmetro de ordem nulo.
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Figura 3.2.3: Cumulante de Binder U como função de a, para o caso limite p = 1 e
tamanhos de população N distintos, para o modelo com interações entre pares. O cruza-
mento das curvas ocorre em ac ≈ 0.068, o que está de acordo com os resultados analíticos
(equação (3.2.16)). O inset na figura apresenta o colapso dos dados, onde foi usado ν ≈ 2.

Caso contrário, se a frequência dos contrários é menor que 7%, uma das opiniões (+1

ou -1) será dominante na população. Este resultado pôde ser verificado por meio de

simulações numéricas do modelo para p = 1. Nas figuras (3.2.3), (3.2.4) e (3.2.5) exibimos

os resultados para o cumulante de Binder U , parâmetro de ordem O e susceptibilidade χ

como função de a para p = 1 e valores distintos para N . O cumulante de Binder é definido

como U = 1 − 〈O4〉/3〈O2〉2 e a susceptibilidade é dada por χ = 〈O2〉 − 〈O〉2. Podemos ver

que o parâmetro de ordem vai a zero (com efeitos de tamanho finito) a partir de algum

valor para a dentro do intervalo 0.06 < a < 0.09. Além disso, pode ser observado que

as curvas do cumulante de Binder para populações de tamanhos diferentes se cruzam em

a ≈ 0.068, o que está de acordo com o resultado analítico da equação (3.2.16). Ainda

nas figuras (3.2.3), (3.2.4) e (3.2.5) podemos observar nos insets o escalonamento para os

respectivos gráficos, obtidos a partir das relações padrões de análise de tamanho finito,

O(N) ∼ N−β/ν , (3.2.17)

χ(N) ∼ Nγ/ν , (3.2.18)

a− ac ∼ N−1/ν . (3.2.19)

O melhor colapso dos dados foi obtido para os parâmetros ac ≈ 0.068, β ≈ 0.5, ν ≈ 2.

Estes valores para os expoentes β e ν são característicos do modelo de Ising em campo

médio, o que era realmente esperado devido ao caráter de campo médio do modelo.
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3.3 Interações entre 3 agentes

3.3.1 Descrição do Modelo

Na segunda formulação do modelo consideramos interações entre 3 agentes, onde

um indivíduo i é influenciado por outros dois indivíduos j e k, podendo i ter sua opinião

alterada devido a esta interação. Novamente, consideramos uma fração a de indivíduos

contrários na população. As seguintes regras governam a dinâmica em um dado passo de

tempo t:

1. Três agentes (i, j, k) são escolhidos aleatoriamente.

2. Se o agente i representar um indivíduo não contrário (conformista), sua opinião no

próximo passo de tempo (t+ 1) será atualizada de acordo com:

oi(t+ 1) = sgn[λoi(t) + ǫλojk(t)].

onde

ojk =







oj(t) se oj(t) = ok(t)

0 caso contrário

e as variáveis estocásticas λ e ǫ possuem as mesmas distribuições que no modelo

com dois agentes (equações (3.2.2) e (3.2.3)).

3. Se o agente i representar um indivíduo contrário, sua opinião no próximo passo de

tempo (t + 1) será atualizada de acordo com as opiniões oj e ok. Temos dois casos

distintos:

• Caso I: oj = ok

– Se oj(t) 6= 0, teremos oi(t+ 1) = −oj(t)

– Se oj(t) = 0, teremos oi(t+ 1) = 1 ou −1 com probabilidades iguais (1/2)

• Caso II: oj 6= ok

– Se oj(t) = 1 e ok(t) = −1, teremos oi(t+ 1) = 0

– Se oj(t) = −1 e ok(t) = 1, teremos oi(t+ 1) = 0

– Se oj(t) = 1 e ok(t) = 0, teremos oi(t+ 1) = −1

– Se oj(t) = 0 e ok(t) = 1, teremos oi(t+ 1) = −1
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– Se oj(t) = −1 e ok(t) = 0, teremos oi(t+ 1) = 1

– Se oj(t) = 0 e ok(t) = −1, teremos oi(t+ 1) = 1

Em resumo, os indivíduos contrários i tentam sempre assumir a opinião contrária do par

(j, k), de forma semelhante à dinâmica para o modelo baseado na regra da maioria com

presença de contrários [25].

3.3.2 Resultados de simulações

Neste caso não foi possível obter uma expressão analítica para o parâmetro de

ordem quando seguimos as mesmas ideias do caso com 2 agentes. Seguindo os mesmos

passos da seção 3.2, podemos enumerar todos os casos que contribuem para o aumento

ou diminuição do parâmetro de ordem e com isto encontrar uma equação mestra para O,

ou para as frequências f1, f0 e f−1, porém, neste caso, encontramos termos de terceira

ordem para as frações das opiniões. Encontramos, por exemplo, termos como f 2
1 f−1 ou

f 3
1 . Estes termos impossibilitaram um tratamento analítico neste caso.

Na referência [14], o autor obtém uma solução analítica para o parâmetro de ordem

no caso de interações entre três agentes. No trabalho desta referência uma das opiniões

extremas 1 ou −1 desaparece da população na fase ordenada, e isto permitiu ao autor

assumir os termos mencionados acima como nulos, ou seja, f 2
1 f−1 = 0, assim como para

os demais termos com esta característica. No nosso caso, verificamos numericamente que

as três opiniões coexistem na população para a fase ordenada, de forma que os termos em

questão não puderam ser desconsiderados. Neste caso todos os resultados foram obtidos

numericamente, por meio de simulações.

Assim como no caso da interação entre dois agentes, nosso primeiro interesse neste

modelo é estudar o comportamento do parâmetro de ordem quando variamos o parâmetro

p. Isto foi feito mantendo a fixo em alguns valores. Nas simulações consideramos uma

população com tamanho N = 2 × 104. O modelo original [14] exibe uma transição

descontínua, o que pode ser verificado por meio de simulações com uma curva de histerese

para O(p). Seguimos uma análise semelhante e realizamos simulações que iniciam com

uma população com estado desordenado (1/3 da população em cada uma das possíveis

opiniões 1,-1,0 ) e também simulações que iniciam com populações totalmente ordenadas

(todos os agentes compartilham a mesma opinião podendo todos possuírem a opinião +1
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Figura 3.3.1: Parâmetro de ordem como função da probabilidade p, para valores fixos da
frequência de contrários a, para o modelo com interações entre três agentes. Cada gráfico
exibe os dados de simulações, considerando como condições iniciais, estados ordenados e
desordenados. Podem ser observadas transições de fase para diferentes valores de pc, que
depende de a. O tamanho da população nas simulações foi N = 2× 104 e os dados foram
obtidos com uma média sobre 100 simulações independentes.

ou a opinião -1). As simulações tiveram como objetivo analisar a ocorrência de curvas

de histerese [34]. Um passo de tempo para este modelo foi definido aplicando as regras

mencionadas acima N vezes.

Na figura (3.3.1) mostramos os resultados numéricos. Nesta figura podemos notar

as curvas que levam em conta estados iniciais distintos: ordenado e desordenado. Para

valores suficientemente pequenos de a, como a = 0.01 e a = 0.025 podemos observar

resultados similares em comparação com o modelo sem contrários, ou seja, ocorre o com-

portamento de histerese. Este comportamento é típico de transições de fase de primeira

ordem. Contudo, a inclusão dos contrários altera o ponto crítico pc(a) para valores mai-

ores com relação ao modelo original [14], e a área da histerese decresce com o aumento

de a. Além disso, não observamos uma fase absorvente para p < pc como no modelo

original, ao invés disso vemos uma fase paramagnética, da mesma forma como ocorre no

caso com interações entre dois agentes discutido na seção anterior. Em outras palavras,

verificamos numericamente o efeito de tamanho finito típico de uma fase paramagnética

na região p < pc, ou seja, o parâmetro de ordem levemente superior a zero. Para valores
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Figura 3.3.2: Cumulante de Binder U (figura à esquerda) e parâmetro de ordem O (figura
à direita) como função de a, para o caso limite p = 1 e tamanhos distintos N , para o
modelo com interações entre três agentes. O cruzamento das curvas do cumulante de
Binder ocorre para ac ≈ 0.068.

maiores de a, como a = 0.035 e a = 0.039, a histerese deixa de ocorrer e a transição se

torna contínua. Desta forma, o modelo apresenta um ponto tricrítico. Baseado em nossos

resultados numéricos, monitoramos a ocorrência da curva de histerese com o objetivo de

estimar a localização deste ponto (ponto tricrítico aPTC). Nossa estimativa é que aPTC

está na região 0.033 < aPTC < 0.034.

Da mesma forma que no modelo com interações entre dois agentes, também pode

ser observado na figura (3.3.1) que os valores para os pontos de transição pc(a) aumentam

para valores maiores de a. Assim, com a intenção de estimar o ponto critico ac acima

do qual não há mais transição de fase e o sistema está sempre desordenado, realizamos

simulações para o caso limite p = 1. Na figura (3.3.2), mostramos os resultados para

o cumulante de Binder e para o parâmetro de ordem como função de a, para p = 1, e

valores distintos de N . Pode ser visto que o parâmetro de ordem vai a zero, com efeitos

de tamanho finito, no intervalo 0.06 < a < 0.09. Além disso, pode ser observado que as

curvas do cumulante de Binder se cruzam em a ≈ 0.068. Este é o mesmo valor obtido no

caso das interações entre dois agentes, sugerindo que o valor crítico ac é robusto quanto ao

tipo de interação, pelo menos quanto às interações entre dois e três agentes. Também foi

feita uma análise de tamanho finito (figura (3.3.3)) e encontramos os mesmos valores para

o expoentes críticos, isto é, β ≈ 0.5, γ ≈ 1 e ν ≈ 2, que são os expoentes característicos

para o modelo de Ising em campo médio.
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Figura 3.3.3: Análise de tamanho finito para o parâmetro de ordem O, cumulante de

Binder U e variância χ, para o modelo com interações entre três agentes. Nestas figuras

consideramos p = 1 e a variando. Os expoentes críticos encontrados com esta análise

foram β ≈ 0.5, γ ≈ 1 e ν ≈ 2, que são os expoentes característicos para o modelo de Ising

em campo médio.
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3.4 Conclusões

Mostramos neste capítulo estudos baseados em modelos para dinâmicas de opiniões

com agentes contrários. Consideramos que as opiniões dos indivíduos podem ser codifi-

cadas nos valores -1, 1 e 0, o que torna o modelo compatível com uma situação real onde

os indivíduos tem de escolher uma opção dentre duas possíveis, podendo ainda ficarem

neutros quanto às duas opções. As interações entre os agentes são feitas definindo uma

regra microscópica. Nos modelos propostos, consideramos uma aproximação de campo

médio, onde cada indivíduo pode interagir com qualquer outro da população. Nas nossas

análises consideramos o parâmetro de ordem do sistema, definido a partir das opiniões

dos indivíduos no estado estacionário e o cumulante de Binder.

Dois casos diferentes são levados em conta neste trabalho. Primeiramente considera-

mos que somente interações entre pares de agentes são possíveis e que uma certa fração da

população apresenta o caráter de indivíduo contrário. Tais indivíduos sempre se opõem às

opiniões dos agentes com quem interagem. No segundo caso estudado, consideramos que

somente interações entre 3 indivíduos são permitidas e que na população também existe

uma fração de indivíduos contrários.

No estudo com interações entre 2 agentes, podemos observar uma transição de

fase entre os estados desordenado e ordenado para a > 0. Verificamos também que, na

ausência de indivíduos contrários (a = 0), recuperamos o resultado já conhecido [14],

da ocorrência de uma transição de fase entre os estados absorvente e ordenado. Por

meios analíticos calculamos uma expressão para o ponto crítico, pc(a), em função da

fração de contrários, e verificamos que este resultado está em total concordância com as

simulações feitas para este modelo. Calculamos ainda um valor crítico para o parâmetro

a em ac = (9−4
√
2)/49. Este valor indica a fração de indivíduos contrários que provoca

desordem grande o suficiente, para que o surgimento de uma opinião dominante se torne

impossível para qualquer valor de p. Este valor foi calculado levando em conta o caso

onde p = 1.

No estudo com interações entre 3 agentes, generalizamos o modelo proposto por S.

Biswas [14]. No estudo de S. Biswas (modelo sem a existência dos contrários) pode ser

observado que há transição entre uma fase onde O = 0, para outra com O > 0 e que

esta transição é de primeira ordem. Esta característica pode ser comprovada por uma
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curva de histerese. Com a inclusão dos contrários no modelo também verificamos uma

curva de histerese, porém a área da curva de histerese diminui quando aumentamos o

valor de a e, a partir de um certo valor, a histerese passa a não existir. Com a ausência

da curva de histerese concluímos que a transição de fase se torna contínua. Estimamos

a fração de indivíduos necessária para que a transição de fase se torne contínua em a =

0.034 ± 0.0005. Ainda para o modelo de três agentes, podemos notar que a desordem

provocada pelos indivíduos contrários também pode se tornar intensa o suficiente para

impedir o aparecimento de uma opinião dominante. Estimamos que a fração necessária

para que isto ocorra é de 0.068± 0.0005.



Capítulo 4

Modelo com intransigentes

4.1 Introdução

Neste capítulo apresentamos um modelo que leva em conta a presença de indivíduos

intransigentes na população. De forma semelhante aos modelos com agentes contrários

(capítulo 3), consideramos neste caso uma população de N indivíduos totalmente conec-

tada, onde um indivíduo i pode interagir com qualquer outro na população com igual

probabilidade. Os indivíduos chamados de intransigentes apresentam um comportamento

comum quando interagem com outros agentes, sendo que estes nunca aceitam mudar de

opinião [28, 35, 36, 37, 38]. Desta forma, as opiniões dos intransigentes permanecem inal-

teradas em uma interação, para qualquer situação. Acreditamos que este comportamento

pode acontecer em algumas discussões em uma sociedade, o que serve de motivação para

este estudo. Um exemplo real, onde este comportamento pode acontecer, seria na escolha

de um candidato entre dois possíveis. Neste exemplo, os indivíduos intransigentes seriam

aqueles que escolhem um candidato e não mudam de opinião de forma alguma. No mo-

delo apresentado neste capítulo, consideramos que são possíveis somente interações entre

pares de agentes.

4.2 Descrição do Modelo

A fim de definir um conjunto de regras para a dinâmica do modelo, vamos considerar

um par de indivíduos (i, j) que interagem entre si, de forma que i poderá ser influenciado

por j. Assim, para um passo de tempo t, teremos:
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1. Um par de agentes (i, j) é escolhido aleatoriamente

2. Se i não é um agente intransigente (pode ter a opinião alterada), sua opinião no

próximo passo de tempo t+ 1 será atualizada de acordo com:

oi(t+ 1) = sgn [λ (oi(t) + ǫoj(t))] , (4.2.1)

onde a função sinal é definida de forma que sgn(0) = 0. As variáveis estocásticas λ

e ǫ possuem as seguintes distribuições:

F (λ) = pδ(λ− 1) + (1− p)δ(λ), (4.2.2)

G(ǫ) =
1

2
[δ(ǫ− 1) + δ(ǫ)] . (4.2.3)

3. Caso o indivíduo i seja intransigente sua opinião no próximo passo ficará inalterada.

Conforme descrito acima, se o indivíduo i é intransigente ele não muda de opinião

com a interação. Sua opinião permanece a mesma independentemente da opinião de j.

Caso o agente i não seja intransigente1, este será influenciado por j de acordo com as

regras de troca cinética mencionadas acima (equação (4.2.1)). A probabilidade de um in-

divíduo escolhido aleatoriamente na população ser intransigente é dada pelo parâmetro d,

que indica justamente a fração destes indivíduos na população. Os agentes intransigentes

apresentam este comportamento durante toda a dinâmica. No modelo, isto é feito defi-

nindo previamente quais serão os agentes com esta característica, sendo que estes ficarão

com seus estados fixos durante toda a dinâmica.

As interpretações para as variáveis aleatórias λ e ǫ são as mesmas já apresentadas

na seção 3.2. A variável estocástica λ está associada à informação retida pelos agentes e

a variável ǫ indica uma aleatoriedade no processo de interação entre i e j.

4.3 Resultados analíticos e simulações

Para este modelo, foi possível a obtenção de alguns resultados analíticos. Com

a intenção de facilitar o tratamento analítico, consideramos que as variáveis λ e ǫ são

1Neste texto, agentes não intransigentes também serão denominados agentes conformistas.
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escolhidas a cada interação, ou seja, são do tipo annealed. Neste modelo, devemos também

fazer distinção entre as frequências dos agentes inflexíveis e não inflexíveis. As frações

dos indivíduos conformistas com opiniões 1, −1 e 0 serão descritas por F1, F−1 e F0 e as

frações totais dos indivíduos (intransigentes e conformistas) com opiniões 1, −1 e 0 serão

representadas por f1, f−1 e f0. As relações entre as frações são dadas por:

f1 = F1 +
1
3
d,

f−1 = F−1 +
1
3
d,

f0 = F0 +
1
3
d.

(4.3.1)

Nas equações acima estamos considerando que os indivíduos intransigentes estão igual-

mente distribuídos nos estados 0, -1 e 1 o que justifica o termo 1
3
d. A relação de norma-

lização neste modelo é dada por:

F1 + F−1 + F0 = (1− d). (4.3.2)

A primeira análise que fizemos foi para a equação mestra do parâmetro de ordem.

Esta equação pode ser obtida enumerando todos os casos que contribuem para o aumento

e diminuição de O (para detalhes ver apêndice B). Usando as definições acima, podemos

analisar todos os casos para a interação dos indivíduos i e j. Como ilustração, vamos

considerar indivíduos i e j com opiniões oi = −1 e oj = 1. Com a interação, i pode ter

seu estado alterado para 1 e isto ocorre com probabilidade (2d−p−pd)
2

F−1f1, esta alteração

contribuiria para o aumento de O. Neste mesmo exemplo, outra alteração possível seria o

estado de i permanecer inalterado (oi = −1), isto ocorre com probabilidade (2d−p−pd)
2

F−1f1

e não contribui para uma mudança no valor de O, devendo portanto ser desconsiderada.

Considerando todas as possibilidades para as interações, podemos escrever dO
dt

=

(O+ −O−), onde O+ é a soma de todos os casos que contribuem para o aumento do

parâmetro de ordem e O− a soma de todos os casos que contribuem para a sua diminuição.

Com isto, a equação mestra de O pode ser escrita como (para detalhes ver apêndice B):

dO

dt
= (F−1 − F1)

(

F0 + d− 5

6
pd− 3

2
pF0

)

+
(

F 2
1 − F 2

−1
)

(p− 1) . (4.3.3)

Na equação acima usamos as relações da equação (4.3.1) para eliminar a dependência das

frações f1, f−1 e f0. A partir da equação (4.3.3) podemos obter duas soluções para F0
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no estado estacionário. Isto é feito fazendo dO
dt

= 0 e usando a relação de normalização

(equação (4.3.2)). Assim, obtemos para F0:

F0 = (1− d)− 2F1, (4.3.4)

e

F0 =
1

3

p(d− 6) + 6

p
. (4.3.5)

A solução da equação (4.3.4) é relativa a um estado desordenado. Isto pode ser visto

usando a condição para um estado desordenado, F1 = F−1, na relação de normalização.

Fazendo isto e isolando F0, obtemos a mesma relação da equação (4.3.4). A solução 4.3.5

é válida para uma fase ordenada.

Este modelo pode ter uma transição entre as fases desordenada e ordenada relacionadas

às soluções acima. A transição pode ocorrer, para populações com uma fração d de

intransigentes, quando variamos o parâmetro p. Desta forma, o ponto crítico pc, onde

ocorre a transição de fase, é dependente da fração d dos indivíduos intransigentes. Dizemos

que o sistema apresenta uma fase desordenada para p < pc(d) e uma fase ordenada para

p > pc(d).

Olhando primeiramente para a fase desordenada podemos calcular uma expressão para

F0 em função dos parâmetros p e d. Este resultado pode ser obtido através da equação

mestra de f0 no estado estacionário. Contabilizando todos os casos onde as interações

entre os indivíduos contribuem com o aumento ou a diminuição da frequência f0, podemos

escrever

df0
dt

=(F1 + F−1)

(

d+ F0 −
5

6
pd− 3

2
pF0

)

+
(

F 2
1 + F 2

−1
)

(1− p)

+ F1F−1 (2− p)− 1

3
pdF0.

(4.3.6)

Na equação acima, usamos as relações da equação (4.3.1). No estado estacionário teremos

df0
dt

= 0. Usando a relação F1 = F−1, válida para a fase desordenada, a equação (4.3.4) e

a equação (4.3.6), podemos calcular F0 para o estado estacionário:

F0 =
2− pd−

√

9p2 − 8dp2 + 8dp− 12p+ 4

3p
. (4.3.7)
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Pode ser observado a partir da equação (4.3.7), que o resultado da referência [14]

é recuperado quando d = 0. Fazendo d = 0 na equação (4.3.7) encontraremos F0 = 1.

Teremos também, neste caso, F0 = f0 e portanto f0 = 1. Assim, todos os agentes

possuirão uma opinião neutra permanecendo todos com o estado 0, o que configura uma

fase absorvente.

Agora focaremos na fase ordenada, onde calculamos as frações F1 e F−1 e, utilizando

estes resultados, a expressão analítica de O. Neste último resultado foi usada a relação

O = |F1 − F−1|. Estes cálculos foram feitos usando a equação mestra df1
dt
, que pode ser

escrita enumerando as contribuições positivas e negativas para f1, como:

df1
dt

=F 2
1 (p− 1) + F1

(

5

6
pd− d

)

+ F0

(

1

6
pd

)

+ F1F−1

(

1

2
p− 1

)

+ F0F1

(

3

2
p− 1

) . (4.3.8)

Na equação acima foram usadas as relações da equação (4.3.1) para eliminar a dependência

de f1, f−1 e f0. No estado estacionário teremos df1
dt

= 0. Considerando a relação de

normalização e a relação já conhecida para F0 (equação (4.3.5)), obtemos

F1 =
9p− 4pd− 6±

√
∆

6p
, (4.3.9)

onde,

∆ ≡ 12d2p2 − 48dp2 + 24dp+ 81p2 − 108p+ 36. (4.3.10)

A fração F−1 pode ser calculada usando a relação de normalização (equação (4.3.2)) e

as relações já conhecidas para F1 e F0 (equações (4.3.5) e (4.3.9)), desta forma, obtemos:

F−1 =
9p− 4pd− 6∓

√
∆

6p
. (4.3.11)

Usando O = |F1 − F−1| e as equações (4.3.9) e (4.3.11), calculamos o parâmetro de

ordem como:

O =

√
∆

3p
. (4.3.12)

As frações totais das opiniões 0, 1 e −1 na fase ordenada são obtidas usando as
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equações (4.3.5), (4.3.9) e (4.3.11) e as relações (4.3.1), tal como:

f1 =
9p− 2pd− 6±

√
∆

6p
, (4.3.13)

f−1 =
9p− 2pd− 6±

√
∆

6p
, (4.3.14)

f0 =
2pd− 6p+ 6

3p
. (4.3.15)

Pelas equações acima, podemos observar que recuperamos os resultados da referência [14]

para as frações f1, f−1 e f0 quando d = 0.

A relação para o ponto crítico pc(d) pode ser encontrada fazendo O = 0 na equação

(4.3.12) e com isto obtemos:

pc(d) =
18− 4d+ 4

√
3d− 2d2

4d2 − 16d+ 27
. (4.3.16)

Os cálculos mostrados neste capítulo podem ser vistos mais detalhadamente no

apêndice B.

Para este modelo, realizamos também algumas simulações numéricas o que com-

plementa o nosso resultado. As simulações foram feitas para uma população de tamanho

N = 2×104. Todas as simulações foram iniciadas com um estado desordenado, onde cada

opinião ocorre com frequência 1/3. Um passo de tempo foi definido como a aplicação das

regras de interação N vezes. Consideramos que a atualização das opiniões dos agentes é

do tipo sequencial. O parâmetro de ordem foi computado pela relação O = 1
N

∣

∣

∣

∑N
i=1 oi

∣

∣

∣
.

Na figura 4.3.1 exibimos os resultados numéricos para O em função de p com alguns va-

lores fixos de d. Nesta figura mostramos também os resultados analíticos obtidos pela

equação (4.3.12). Podemos observar transições para diferentes valores de pc e estes valo-

res dependem da fração de inflexíveis d conforme já previsto pela equação (4.3.16). Para

d 6= 0 também pode ser observado o usual efeito de tamanho finito nas proximidades de pc.

Este efeito é esperado pois tratam-se de transições de um estado paramagnético para um

ferromagnético. Na fase paramagnética, devido ao tamanho finito da população, teremos

f1 ≃ f−1, ao invés de f1 = f−1. No caso d = 0, teremos um estado absorvente em p < pc
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Figura 4.3.1: Parâmetro de ordem O em função da probabilidade p, para valores fixos
de d (frequência de intransigentes), para o modelo com interações entre pares. Pode ser
observado nesta figura uma transição de fase para valores distintos de pc, que depende
de d. Os símbolos são relativos às simulações numéricas para populações de tamanho
N = 2×104, estes resultados foram calculados a partir de uma média sobre 100 simulações
independentes. As linhas contínuas são relativas às previsões analíticas (equação (4.3.12)).

onde o efeito de tamanho finito não é esperado, o que realmente pode ser observado na

figura 4.3.1.

Neste modelo o consenso (O = 1) nunca será obtido para d > 0, isto pode ser visto,

por exemplo, nas curvas e simulações para d > 0 (figura 4.3.1). Também na figura 4.3.1

podemos notar que o parâmetro de ordem apresenta um máximo para p = 1 e d = 0 e que

este valor diminui com o aumento da frequência d. Isto sugere a existência de um valor

crítico dc, a partir do qual a transição de fase deixa de ocorrer. Para valores de d maiores

que dc, o parâmetro de ordem será sempre nulo. Este valor crítico pode ser encontrado

fazendo pc = 1 na equação (4.3.16). Neste caso, obtemos:

dc =
1

2
. (4.3.17)

Desta forma, se 50% ou mais dos indivíduos da população são inflexíveis, o resultado de

um debate público, após um longo tempo, será um estado desordenado. Assim, não haverá

maioria ou opinião dominante na população. Se a frequência dos contrários é menor que

50%, uma das opiniões (+1 ou -1) será maioria.
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4.4 Conclusões

Neste capítulo analisamos o efeito de indivíduos intransigentes no aparecimento

de uma opinião dominante em uma população. Para este estudo assumimos as opiniões

dos indivíduos como valores discretos. Dois comportamentos distintos para os indivíduos

foram considerados, sendo possível para um agente ser do tipo intransigente ou do tipo

conformista. Agentes intransigentes mantêm suas opiniões fixas durante toda a dinâmica

e conformistas podem ter suas opiniões alteradas ao interagiram com outros agentes.

Consideramos que somente interações entre pares são possíveis. Nossos estudos levaram

em conta uma rede totalmente conectada, onde um agente pode interagir com qualquer

outro da rede com a mesma probabilidade. No nosso modelo, os agentes intransigentes

representam uma fração d da população. Foi possível neste modelo verificar a existência

de transições de fases devido à variação do parâmetro p associado à convicção dos agentes.

Para este modelo conseguimos uma solução analítica obtida por meio de equações

mestras. Para os nossos cálculos consideramos o estado inicial da população desordenado.

Dentre os resultados analíticos, obtivemos expressões para as frações f1, f−1 e f0 dos

agentes com opiniões 1, −1 e 0, e para as frações F1 F−1 e F0 dos agentes conformistas

com opiniões 1 −1 e 0. Todas as expressões para as frações foram obtidas em função dos

parâmetros p e d. As frações das opiniões presentes na população foram calculadas para

as duas fases possíveis no modelo. As soluções para a fase desordenada foram obtidas

utilizando a condição F1 = F−1. Foi possível também, calcular uma expressão analítica

para o parâmetro de ordem, O, do sistema para a fase ordenada e a expressão, pc(d), para

o ponto crítico onde ocorre a transição de fase, em função da fração de agentes inflexíveis

na população.

Por meio dos resultados analíticos observamos que para d > 0 a transição de fase

ocorre entre uma fase desordenada paramagnética, para p < pc(d), e uma fase ordenada,

para p > pc(d). Fazendo d = 0 notamos que a transição de fase ocorre entre uma fase

absorvente e uma fase ordenada. O resultado para d = 0 é equivalente ao demonstrado

na referência [14] e este comportamento era o esperado para este modelo.

Nossos resultados analíticos puderam ser verificados por meio de simulações. Neste

capítulo apresentamos uma figura com a comparação entre os resultados analíticos e os

obtidos por meio de simulações para o parâmetro de ordem O(p, d). Os resultados para
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alguns valores de d foram mostrados. Por meio da comparação entre as curvas O(p) para

alguns valores fixos de d, foi possível observar que os inflexíveis provocam desordem no

sistema, onde notamos que O(p) assume valores menores quando considerado uma fração

maior de inflexíveis. Um valor crítico para d foi calculado em dc = 1/2. Para frações de

agentes inflexíveis maiores que este valor o ordenamento do sistema se torna impossível e

não haverá uma opinião dominante para o estado estacionário do sistema.



Capítulo 5

Modelo sobre Doutrinas

Neste capítulo discutiremos um modelo para a aceitação de ideias em uma po-

pulação. Nosso estudo foi feito tendo como base três modelos propostos por S. Marvel

et al. na referência [39]. Nesta referência, os resultados são relativos a uma população

totalmente conectada. Neste capítulo, apresentaremos resultados para estes modelos em

rede quadrada.

5.1 Introdução

Neste capítulo trataremos de modelos de opiniões compatíveis com a aceitação de

ideias por uma sociedade. Trataremos mais especificamente de um conjunto de ideias.

Algumas situações compatíveis com os modelos apresentados são, por exemplo, a acei-

tação de ideias feministas em uma sociedade. Neste caso, podemos considerar que uma

fração da população não aceita muito bem as ideias feministas, enquanto que outra par-

cela aceita bem estas ideias e estudar o que pode favorecer as ideias feministas ou não.

A aceitação de doutrinas religiosas também seria uma situação compatível com as ideias

apresentadas. Neste caso, poderíamos, por exemplo, considerar uma pequena fração da

população, de indivíduos ateus e outra parcela teísta, e investigar a dinâmica da aceita-

ção de ideias teístas ou ateístas nesta população. A aceitação de ideologias econômicas

também pode ser estudada pelos modelos tratados neste capítulo. Assim, poderíamos,

por exemplo, considerar uma sociedade capitalista e estudar o efeito provocado por uma

pequena parcela da população que se opõe às ideias capitalistas. Nos modelos em questão,

sempre consideraremos indivíduos extremistas em uma ideologia e indivíduos moderados,

66
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que aceitam parcialmente estas ideias. Vale ressaltar que não estamos interessados em

discussões mais formais ou filosóficas dos exemplos acima. As discussões extremamente

simplificadas feitas acima possuem apenas o objetivo de exemplificar situações compatí-

veis com o modelo em questão. Acreditamos que a aplicação do modelo a uma situação

real, ou ao estudo de um caso específico, deva ser feito levando em conta uma discussão

mais profunda sobre cada caso e que uma boa forma de evitar equívocos seria um trabalho

conjunto com especialistas em cada assunto. Nosso objetivo neste trabalho consiste em

apresentar, e estudar o comportamento, de um modelo para uma dinâmica de opiniões.

A motivação para os modelos tratados neste capítulo está em saber como certas ideias

se tornam mais frequentes na população, muitas vezes chegando próximo a um consenso.

Os estudos apresentados aqui foram baseados em 3 modelos propostos por S. Marvel et

al. [39]. No decorrer do capítulo, faremos uma descrição dos três modelos considerados.

Na seção 5.2.1, descreveremos o que pode ser denominado como modelo básico. Este

modelo trata de um caso mais simplista dentre os apresentados e, além disso, serve de

base para os outros dois casos tratados. Nas seção 5.2.1, antes de apresentar o modelo

propriamente dito, faremos algumas definições que serão válidas para todo o restante

do capítulo. Nas seções 5.2.2 e 5.2.3 outros dois modelos serão apresentados. Nestes,

buscamos analisar a aceitação de um conjunto de ideias na população supondo situações

mais específicas, que serão discutidas nestas seções. Os resultados em campo médio,

para os três casos mencionados acima foram obtidos por S. Marvel et al. [39]. Também

discutiremos parte dos resultados obtidos por eles, o que servirá para uma comparação

com as nossas simulações.

Por fim, apresentaremos nossos resultados para cada um dos três modelos tratados.

Nosso estudo consiste em uma análise dos modelos citados acima quando restringimos o

número de vizinhos dos agentes. Nossas simulações foram feitas para uma rede quadrada,

onde restringimos a 4 o número de vizinhos com que cada agente pode interagir. Os

resultados puderam ser comparados com a análise dos modelos em uma rede totalmente

conectada da referência [39]. Além disso, buscamos uma explicação de como a estrutura

de uma rede quadrada pode afetar o comportamento do modelo, quando comparado com

os resultados em campo médio.
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5.2 Descrições dos modelos

5.2.1 Modelo Básico

Primeiramente faremos algumas definições que serão usadas nas descrições dos

modelos e nas análises dos resultados das simulações.

Definiremos um conjunto de ideias genericamente por doutrina. A escolha deste

termo foi motivada pela definição formal da palavra1. Mas também vem da tradução

literal do termo “doctrine” utilizada na referência em língua inglesa [39].

No nosso modelo podemos sempre considerar duas doutrinas distintas que serão

rotuladas por A e B. Em uma sociedades real, podemos ter indivíduos que concordam em

vários graus com certa doutrina. Neste modelo, dividiremos a população em três grupos

de agentes baseados em quanto cada agente está de acordo com as ideias de uma ou de

outra doutrina. Esta divisão será feita como segue.

Grupo A: grupo dos indivíduos que concordam quase totalmente com a doutrina A.

Estes indivíduos podem ser vistos como extremistas. Os agentes deste grupo, apesar

de estarem quase totalmente em concordância com as ideias da doutrina, estão

abertos a novas ideias. Um indivíduo deste grupo pode, eventualmente, ir mudando

a sua forma de pensar e com isto passa a divergir dos ideais da doutrina A. Quando

isto acontece em um grau significativo, dizemos que o indivíduo se tornou moderado.

Neste caso, ele passa a pertencer ao grupo AB.

Grupo B: grupo dos indivíduos que concordam quase totalmente com a doutrina B. Es-

tes indivíduos também são vistos como extremistas, por estarem quase totalmente

em concordância com os ideais da doutrina B. Mas, de forma semelhante aos agentes

do grupo A, os que pertencem a este grupo estão abertos a novas ideias e portanto

podem ir alterando sua forma de pensar. Se isto realmente acontecer, eles podem

ser reclassificados como moderados (grupo AB) se passarem a divergir significativa-

mente das ideias da doutrina B.

Grupo AB: grupo dos indivíduos moderados. Estes podem ser vistos, na maioria dos

casos, como indivíduos que não assumem fielmente todas as ideias de uma certa

1Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas.
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doutrina. Sua forma de pensar pode possuir elementos das duas doutrinas diferentes

(A e B) mas ele não defende fielmente uma das doutrinas. De forma grosseira,

podemos dizer que esta pessoa concorda parcialmente com A e parcialmente com

B.

Grupo Ac: grupo dos agentes que concordam totalmente com a doutrina A e que de

forma alguma aceitam mudar seus ideais. Estes indivíduos são chamados de faná-

ticos, eles são extremistas por acreditarem muito nas ideias da doutrina A e são

intransigentes por serem muito convictos desta ideia a ponto de não aceitarem, de

forma alguma, mudar de opinião.

A ideia de um grupo de agentes fanáticos Ac é semelhante às ideias propostas em estudos

com agentes do tipo inflexíveis feitos em outros modelos [1, 37, 40].

Os mecanismos responsáveis pelas alterações nas crenças de um agente, quando estas

ocorrerem, serão discutidos em breve nas descrições dos modelos.

As definições de quais serão as doutrinas e de como serão definidos os grupos

dependem do problema em questão. Fazendo uso dos exemplos dados na introdução,

poderíamos fazer a seguinte distinção:

Exemplo 1: sobre o feminismo

Grupo A: indivíduos concordam muito com o feminismo.

Grupo B: indivíduos não concordam em quase nada com o feminismo.

Fanáticos: indivíduos feministas e muito ativos pela causa.

Grupo AB: indivíduos que apoiam o feminismo, mas não se envolvem muito com a causa.

Exemplo 2: sobre o ateísmo

Doutrina A: indivíduo ateu.

Doutrina B: indivíduo teísta.

Fanáticos: ateu fanático ou muito convicto.

Grupo AB: indivíduo teísta, mas que não pratica nenhuma religião.

Exemplo 3: sobre o capitalismo

Doutrina A: indivíduo muito capitalista

Doutrina B: indivíduo que acredita que outro sistema econômico é melhor.
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Fanáticos: capitalista muito convicto.

Grupo AB: indivíduo que gosta do capitalismo, mas também gosta de ideias de outros

sistemas.

As definições acima são apenas exemplos de como poderíamos tratar estes problemas.

Claramente as definições podem ser refeitas de acordo com o objeto de estudo. Em

especial, neste trabalho, como ficará claro no decorrer do texto, nossas análises acabaram

focadas no efeito dos fanáticos na população. Assim, a definição de como seriam os

fanáticos em um caso real se torna muito relevante para os modelos apresentados.

A partir da notação do grupo em que o indivíduo é classificado, definiremos o estado

de um agente. Assumindo um agente i, este pode ter o estado A (pertence ao grupo A),

ter o estado B (pertence ao grupo B), ter o estado AB (pertence ao grupo AB) ou ter o

estado Ac (pertence ao grupo Ac).

O modelo em questão visa estudar as frequências dos indivíduos que acreditam

em certa doutrina e a frequência dos indivíduos moderados em uma população. Com as

interações, temos que um indivíduo i pode influenciar a forma do indivíduo j pensar,

fazendo com que a frequência de uma certa doutrina aumente ou diminua. Utilizando a

notação definida acima para o estado de um agente, podemos descrever as regras para

a dinâmica no sistema. Para isto, vamos considerar que um agente i interage com um

agente j, de forma que i tenta convencer j sobre suas ideias. Desta forma, a dinâmica do

modelo básico fica descrita pelas regras abaixo:

• Se i pertence ao Grupo A ou ao Grupo Ac e j pertence ao Grupo B: na interação

o agente i influencia o agente j. Com isto, o indivíduo j irá assimilar parte das ideias

de i e se tornar um indivíduo moderado (passa a pertencer ao Grupo AB). Ou seja,

neste caso, j que era extremista com relação a doutrina B, mudou sua forma de

pensar e assimilou parte das ideias da doutrina A deixando de ser extremista e se

tornando moderado.

• Se i pertence ao Grupo A ou ao Grupo Ac e j pertence ao Grupo AB: neste

caso, com a interação, j será influenciado por i, e passará a acreditar ainda mais

na doutrina A. Com esta interação, o indivíduo j se torna um indivíduo extremista

com relação doutrina A e nesse caso ele passa a pertencer ao grupo A.

• Se i pertence ao Grupo A ou ao Grupo Ac e j pertence ao Grupo A: como
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temos dois indivíduos extremistas interagindo nada acontece com j, este continua

pensando da mesma forma e acreditando nos mesmos ideais.

• Se i pertence ao Grupo B e j pertence ao Grupo A: neste caso, o indivíduo j,

que era extremista com relação a doutrina A, terá a sua forma de pensar alterada

passando a assimilar parte das ideias da doutrina B. Neste caso, j deixa de ser

extremista e passa a pertencer ao grupo AB.

• Se i pertence ao Grupo B e j pertence ao Grupo AB: neste caso, i irá influenciar

j a acreditar ainda mais na doutrina B. Com esta interação, o indivíduo j se torna

um indivíduo extremista com relação doutrina B, passando a pertencer ao grupo B.

• Se i pertence ao Grupo B e j pertence ao Grupo Ac: como j é um indivíduo

fanático este nunca aceita mudar seus ideais e sua forma de pensar. Como resultado,

j continua seguindo as ideias da doutrina A e continua pertencendo ao conjunto Ac.

• Se i for um indivíduo moderado (pertence ao Grupo AB) ele nunca conseguirá

influenciar j. Como resultado de qualquer interação deste tipo (j pertence ao grupo

A, grupo B, grupo Ac ou grupo AB ) temos que o estado de j permanece inalterado.

Uma observação relevante sobre as regras acima é que, segundo este modelo, um

indivíduo não pode mudar com apenas uma interação, do estado A para o estado B. Para

um agente deixar de acreditar no doutrina A e passar a acreditar na doutrina B, este tem

sempre que passar por um estado moderado. Com isto, o mínimo de interações necessárias

para que um agente i com um estado A tenha seu estado alterado para B são 2 interações.

Também podemos notar, pelas regras acima, que se trata de um modelo determinístico,

já que o resultado das interações entre os indivíduos depende somente dos estados destes

indivíduos e não dependem de nenhum fator probabilístico. As regras acima podem ser

organizadas como na figura esquemática 5.2.1.

Neste modelo, consideramos que os agentes fanáticos na doutrina A (pertencem

ao grupo Ac) correspondem a uma fração p da população. As frações dos agentes que

pertencem aos grupos A, B e AB serão representadas respectivamente por nA, nB e nAB,

de forma que, nA+nB+nAB+p = 1, já que o tamanho da população é constante. A ideia

neste primeiro modelo é variar a fração p dos indivíduos fanáticos e observar como este

parâmetro afeta as subpopulações dos grupos A, B e AB. Esta análise pode ser feita por
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Figura 5.2.1: Figura esquemática para os fluxos de agentes entre os grupos. As setas
indicam o sentido dos fluxos e o mecanismo que pode provocar a mudança de um agente
de um grupo para outro.

meio de simulação e, no caso de uma rede totalmente conectada, é possível uma solução

analítica para estas frações [39].

A simulação do modelo é feita da seguinte forma: escolhe-se aleatoriamente dois

agentes i e j na população onde i é o agente que tenta influenciar j, ou seja, somente j

pode ter seu estado alterado. A alteração no estado do indivíduo j depende dos estados

de i e de j e é feita de acordo com as regras acima. Consideramos uma população de N

indivíduos e um passo de tempo na simulação é definido como a aplicação das regras acima

N vezes. O estado inicial do sistema para a simulação será sempre nA = 0, nB = (1− p).

Isto é, consideramos uma situação onde na população só existem indivíduos com estado

B e indivíduos fanáticos na doutrina A (não existem moderados nem indivíduos não

fanáticos com estado A ). A ideia por trás desta condição inicial é que A representa uma

nova doutrina e B a doutrina mais aceita pela população. S. Marvel et al. comentam que

este modelo pode ser usado para estudar situações onde ocorrem revoluções [39]. Neste

caso, uma nova doutrina defendida pela minoria passa a ser aceita pela maioria depois de

um tempo. Sob este ponto de vista, B representa a doutrina dominante na população e a

doutrina A representa as ideias revolucionárias. Ainda sob o ponto de vista da referência

[39], esta condição inicial pode ser descrita como um estado de pré-revolução.

A solução analítica para uma população totalmente conectada é obtida para uma

população N muito grande. No limite de N infinito, um passo de tempo se torna muito

pequeno, assim, a dinâmica com tempos discretos se torna contínua no tempo. Neste

limite é possível escrever as equações mestras para as frequências nA e nB como:

dnA

dt
= (p+ nA)nAB − nAnB, (5.2.1)
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Figura 5.2.2: Frequências das subpopulações de agentes A, B e AB em função do parâ-
metro p (fração de agentes que pertencem ao grupo Ac - fanáticos na doutrina A), para o
modelo básico em uma rede totalmente conectada. A linha contínua mostra o resultado
analítico para este modelo e os pontos mostram os resultados das simulações. Pode ser
notado que aumentando o parâmetro p a partir do 0, o consenso é obtido a partir de um
valor crítico pc = 1−

√
3
2

[39], onde toda a população está de acordo com a doutrina A.

dnB

dt
= nBnAB − (p+ nA)nB. (5.2.2)

As equações acima são escritas selecionando os casos onde as interações entre os agentes

contribuem para o aumento ou diminuição das populações do grupo A e do grupo B.

Tomando como exemplo a equação de nA, o termo (p+nA)nAB é relativo às interações que

aumentam a população do grupo A (interações entre moderados e agentes que pertencem

aos grupos A ou Ac) e nAnB está relacionado às interações que diminuem a população

de A (interações entre agentes do grupo A e do grupo B, que resultam em indivíduos

moderados). Os resultados analíticos obtidos por S. Marvel et al. por intermédio das

equações (5.2.1) e (5.2.2), e os resultados de nossas simulações para este modelo estão

mostrados na figura 5.2.2.

Pode ser notado na figura 5.2.2, pelas frações nA, nB e nAB, que o estado estacionário

para o modelo básico em campo médio muda drasticamente a partir de um certo valor

crítico pc, onde é observado uma transição de fase descontínua. Para valores de p abaixo

de pc, o sistema possui uma configuração na qual a maioria dos indivíduos permanece

no grupo B. Neste caso, temos uma situação semelhante ao estado inicial. Olhando a

população como um todo, teremos indivíduos que acreditam em A, indivíduos moderados

e indivíduos que acreditam em B, onde os que acreditam em B são maioria. Para valores

acima de pc, toda a população passa a acreditar em A, sendo que uma fração p pertence

ao grupo dos fanáticos e uma fração (1−p) pertence ao grupo A. Nesta região, não temos
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indivíduos moderados ou que acreditam em B (nAB = 0 e nB = 0), ou seja, temos um

consenso com relação à doutrina A. O ponto crítico para este modelo em campo médio

foi calculado analiticamente como pc = 1−
√
3
2

[39].

A partir dos resultados do modelo acima, outros modelos foram propostos na

referência [39] com a intenção de estudar como se comporta a população de moderados em

algumas situações específicas. Estes modelos foram propostos a partir de modificações no

modelo básico e foram motivados por uma busca de situações onde dois comportamentos

pudessem ser observados:

(1) Aumentar o tamanho da subpopulação de moderados (indivíduos no grupo AB) no

estado estacionário do sistema.

(2) Diminuir as chances da subpopulação de moderados decrescer quando variado o pa-

râmetro p, fração de fanáticos.

Nas seções 5.2.2 e 5.2.3 que seguem, apresentaremos dois destes modelos onde os

resultados em campo médio (referência [39]) também serão apresentados.

5.2.2 Modelo com moderados resistentes

A alteração do modelo básico que resulta neste modelo está na interação entre um

agente moderado (pertence ao grupo AB) e um agente extremista (pertence aos grupos

A ou B) ou fanático (pertence ao grupo Ac). No modelo básico, um agente j moderado

se torna um extremista sempre que interagir com outro agente i extremista ou fanático.

O resultado desta interação é determinístico, ou seja, nestas condições um moderado se

tornará um extremista com 100% de certeza. No modelo apresentado nesta seção, vamos

supor que um moderado não tem seu estado alterado com 100% de certeza quando interage

com extremistas ou fanáticos, ao invés disso, vamos supor que existe uma probabilidade

de ele se tornar extremista. Neste caso, dois estados são possíveis para um indivíduo

moderado após a interação: ele pode se tornar um extremista (passa a pertencer ao grupo

A ou B), ou ainda, pode permanecer moderado.

Como o objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do modelo, não nos

preocuparemos com as motivações que levam um agente moderado a permanecer neste

estado. Focaremos no modelo e no que ele pode nos fornecer de informação. Contudo, a

vivência cotidiana indica que este comportamento é coerente. Acreditamos que é possível
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Figura 5.2.3: Figura esquemática para os fluxos de agentes entre os grupos. As setas
indicam o sentido dos fluxos e o mecanismo que pode provocar a mudança de um agente
de um grupo para outro. As setas pontilhadas indicam transições que ocorrem com uma
certa probabilidade e as setas contínuas indicam transições determinísticas. As setas
pontilhadas indicam as transições possíveis quando um agente moderado interage com
um extremista. Neste modelo, o resultado desta interação não é determinístico, sendo
que, uma mudança no estado de um dos indivíduos ocorre com probabilidade 1− s.

um agente moderado possuir uma certa convicção de que ser moderado é a melhor opção.

Neste caso, ele pode preferir permanecer moderado em um debate com um extremista.

Esta situação pode ser implementada assumindo que existe uma probabilidade de um

agente moderado acatar a opinião dos extremistas.

A probabilidade de um agente moderado permanecer moderado será representada pelo

parâmetro s. Desta forma, se um agente moderado j interage com o agente extremista

i, ele pode se tornar extremista com probabilidade (1− s) ou permanecer moderado com

probabilidade s . Neste modelo, o estado estacionário fica dependente dos parâmetros p

(fração de agentes fanáticos) e s. A figura esquemática 5.2.3 mostra os fluxos possíveis

entre as subpopulações e os mecanismos que provocam as alterações nos estados dos

agentes para este modelo.

Em campo médio é possível uma solução analítica para as frações nA, nB e nAB

[39]. Estas soluções são obtidas considerando o limite de uma população com o número

de agentes, N , grande. Os resultados analíticos são obtidos usando as equações mestras

das frações dos indivíduos:

dnA

dt
= (1− s)(p+ nA)nAB − nAnB, (5.2.3)

dnB

dt
= (1− s)nBnAB − (p+ nA)nB. (5.2.4)
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Figura 5.2.4: Frequências das subpopulações de agentes A, B e AB em função do pa-
râmetro s (probabilidade de um agente moderado permanecer moderado após interação
com um agente extremista). Foi considerado uma fração p = 0.1 da população, de agentes
fanáticos (pertencem ao grupo Ac). A linha contínua mostra o resultado analítico para
este modelo e os pontos mostram os resultados das simulações. Pode ser notado, que
aumentando o parâmetro s a partir do 0, o consenso é obtido a partir de um valor crítico
sc [39], onde toda a população está de acordo com a doutrina A.

Quando s = 0 o modelo básico é recuperado e as equações acima se tornam equivalentes

às equações (5.2.1) e (5.2.2). Os resultados analíticos para este caso em comparação

com resultados de simulações podem ser vistos na figura 5.2.4. Esta figura mostra o

comportamento das frequências de agentes nA, nB e nAB quando variado o parâmetro s

e mantido fixo o parâmetro p. Neste caso foi usado o valor p = 0.1.

Observando a figura acima, podemos notar que o comportamento do modelo

muda bruscamente quando variamos s passando por um valor crítico sc. Para valores

de s < sc, temos que a frequência dos agentes moderados aumenta consideravelmente

com o aumento de s. Este comportamento é o que se desejava com esta modificação

no modelo básico [39]. Apesar de um pequeno aumento em A, a subpopulação de AB

aumenta com uma taxa maior e a subpopulação de B diminui. Porém, para valores de s

tais que s > sc, a subpopulação de agentes moderados se torna nula, o mesmo acontece

com a subpopulação de agentes que acreditam em B. Neste caso, toda a população possui

a opinião A (indivíduos pertencem aos grupos A ou Ac). Desta forma, na região s > sc,

os poucos fanáticos em A existentes na população conseguiram convencer todo o restante

da população de suas ideias, de forma que a doutrina A se torna uma unanimidade e a

população entra em consenso sobre a melhor doutrina.
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5.2.3 Modelo com influência externa

Neste modelo é considerado um mecanismo externo, que tem a capacidade de

influenciar os indivíduos extremistas. Este mecanismo pode fazer com que agentes dos

grupos A ou B deixem de ser extremistas e se tornem moderados. Desta forma, neste

modelo, a modificação no estado de um agente pode ser provocada por dois mecanismos

distintos: pela interação entre os agentes ou por uma influência externa.

Novamente, estamos interessados apenas no comportamento do modelo e não

nos preocuparemos com a natureza dos mecanismos externos que podem provocar estas

alterações, apenas consideraremos que estas alterações são possíveis em uma sociedade

real. Porém, acreditamos que este modelo é compatível com situações reais que podem

ocorrer em uma sociedade. Uma campanha governamental, ou midiática, incentivando o

abandono de ideias extremistas seria um exemplo real que pode funcionar como o meca-

nismo descrito acima. Tais ações poderiam provocar uma mudança na forma de pensar

de indivíduos extremistas, fazendo com estes se tornem moderados.

As ações externas à população são implementas no modelo pelo parâmetro positivo u.

Este parâmetro representa a probabilidade de os agentes extremistas se tornarem agentes

moderados em resposta ao estímulo externo. Desta forma, se escolhermos ao acaso um

agente extremista na população, este se mantém extremista com probabilidade (1−u), ou

muda sua forma de pensar, se tornando moderado, com probabilidade u. Quanto maior

o valor de u, maior a eficácia do mecanismo. O estado estacionário do sistema é, neste

caso, dependente de dois parâmetros, sendo p a fração de agentes fanáticos na população

(pertencem ao grupo Ac) e u associado à campanha externa. A figura esquemática 5.2.5

mostra as possíveis transições entre as subpopulações para este modelo, bem como os

mecanismos responsáveis pelas alterações.

Da mesma forma como no modelo básico e no modelo com moderados resistentes, neste

caso também é possível uma solução analítica para uma população totalmente conectada,

onde é possível calcular analiticamente as frações estacionárias nA, nB e nAB [39]. Estas

soluções podem ser obtidas considerando o limite de uma população com o número de

agentes, N , grande. Os resultados analíticos são obtidos usando as equações mestras das

frações dos indivíduos:
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Figura 5.2.5: Figura esquemática para os fluxos de agentes entre os grupos. As setas
indicam o sentido dos fluxos e o mecanismo que pode provocar a mudança de um agente
de um grupo para o outro. A seta pontilhada indica que a transição ocorre com uma
certa probabilidade. Neste modelo esta seta indica as transições devido a influência de
uma campanha externa. Para um indivíduo extremista, esta transição ocorre com proba-
bilidade u.
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Figura 5.2.6: Frequências nA, nB e nAB das subpopulações A, B e AB, em função do
parâmetro u (probabilidade de um agente extremista se tornar moderado por influência
externa). Foi considerado uma fração p = 0.05 da população de agentes fanáticos (perten-
cem ao grupo Ac). As linhas contínuas mostram os resultados analíticos para este modelo
e os pontos mostram os resultados das simulações. Pode ser notado que o comportamento
do sistema muda radicalmente a partir de um valor crítico uc [39], porém, neste caso, o
consenso na população não é obtido para nenhum valor de p.

dnA

dt
= (p+ nA)nAB − nAnB − unA, (5.2.5)

dnB

dt
= nBnAB − (p+ nA)nB − unB. (5.2.6)

Quando u = 0, o modelo básico é recuperado e as equações acima se tornam equivalentes

às equações (5.2.1) e (5.2.2).

O comportamento deste modelo pode ser analisado, para um valor fixo de p, plotando

as frações nA, nB dos agentes extremistas e a fração nAB dos agentes moderados, em



CAPÍTULO 5. MODELO SOBRE DOUTRINAS 79

função do parâmetro u. Os resultados analíticos para este caso, em comparação com

resultados de simulações, podem ser vistos na figura 5.2.6. Neste caso foi usado o valor

p = 0.05. Pela figura 5.2.6, pode ser notado que, aumentando o parâmetro u, a fração de

indivíduos moderados nAB também aumenta. Em um ponto específico, uc, ocorre uma

descontinuidade no comportamento de nAB. Porém, para valores u > uc a fração nAB

continua aumentando monotonicamente até atingir o valor máximo de nAB = (1 − p)

para u = 1. Este fato não foi observado nos outros modelos implementados em [39].

Em especial, nos dois casos considerados anteriormente (modelo básico e modelo com

moderados resistentes) pode ser observado que a fração de moderados sempre se torna nula

a partir de um certo valor para os parâmetros variados. No modelo básico temos nAB = 0

para p > pc (figura 5.2.2) e no modelo com moderados resistentes este comportamento

acontece para s > sc (figura 5.2.4). Desta forma, dos casos considerados, o modelo com

influência externa é o único que satisfaz a busca por um aumento da estabilidade na

subpopulação de moderados (seção 5.2.2), quando o estudo é feito com uma população

totalmente conectada.

5.3 Resultados em rede quadrada

5.3.1 Modelo Básico

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos com simulações em rede quadrada

para o modelo básico. A ideia aqui é semelhante aos estudos feitos em campo médio

[39]. Consideramos uma situação onde na população existe uma doutrina dominante,

que definiremos como sendo a doutrina B, e existe uma parcela da população que é

fanática na doutrina A, estes indivíduos pertencem ao grupo Ac. Pretendemos estudar

como a subpopulação de indivíduos fanáticos pode alterar as subpopulações de agentes

que acreditam nas doutrinas A ou B, e a subpopulação de indivíduos moderados, AB.

Porém, agora um indivíduo pode interagir somente com os primeiros vizinhos de uma rede

quadrada.

Para as simulações consideramos uma população de N indivíduos, onde cada

indivíduo é representado por um sítio em uma rede quadrada de lado L =
√
N . Para um

indivíduo será possível 4 estados, no qual depende de quanto ele acredita em determinada
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Figura 5.3.1: Frequências das subpopulações de agentes A, B e AB em função do parâ-
metro p (fração de agentes que pertencem ao grupo Ac - fanáticos na doutrina A), para
o modelo básico em uma rede quadrada. Os resultados foram obtidos em uma rede de
tamanho L = 100, onde consideramos uma média sobre 100 simulações. Nestas figuras
podemos notar que ocorre uma transição de fase quando variado o parâmetro p, onde em
uma das fase o consenso é obtido. Pode ser observado na figura 5.3.1a que a transição
entre as fases ocorre de forma contínua.

doutrina. Usando a notação descrita na seção 5.2.1 o estado de um agente i pode ser:

estado A (agente pertence ao grupo A) estado B (agente pertence ao grupo B) estado

AB (agente pertence ao grupo AB) e estado Ac (agente pertence ao grupo Ac). Nas

simulações, seguimos os seguintes passos. Primeiramente selecionamos um indivíduo j

escolhendo aleatoriamente um sítio na rede e assumimos que este indivíduo pode ter seu

estado alterado com a interação. Na próxima etapa, um sítio i é escolhido aleatoriamente

entre os primeiros vizinhos de j. Como se trata de uma rede quadrada, teremos apenas 4

opções para o indivíduo i. Em seguida, as regras de interação da seção 5.2.1 são aplicadas

ao par i e j e o estado de j é atualizado, quando houver alteração no seu estado (as

atualizações são do tipo sequencial). O processo acima repetido N vezes configura um

passo de tempo nas nossas simulações.

O estado inicial do sistema será dado por uma fração (1−p) da população no estado B

e uma fração p no estado Ac. Desta forma, podemos estudar os estados estacionários deste

modelo, quando variamos o parâmetro p. Como já feito anteriormente, nos preocuparemos

com as frequências nA, nB e nAB, dos indivíduos A, B e AB na população. Os resultados

obtidos por meio de simulações para as frações nA, nB e nAB no estado estacionário,

quando variado p, podem ser observados nos gráficos da figura 5.3.1. Estes gráficos são

relativos às mesmas simulações, porém a figura 5.3.1a foca numa região para pequenos

valores de p, e a figura 5.3.1b mostra o comportamento das frações para p no intervalo

0 ≤ p ≤ 1.
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Observando as figuras 5.3.1, podemos notar duas fases para o sistema. Cada fase

é associada a um comportamento característico das frações dos agentes. Desta forma,

teremos uma fase para pequenos valores de p, numa região onde a fração nB diminui mo-

notonicamente com o aumento de p. Nesta mesma região, as frações nA e nAB aumentam

com p. Uma segunda fase pode ser observada em uma região onde nB e nAB são nulas, e

a fração nA decresce linearmente com p. Nesta região, existe um consenso na população

quanto à doutrina A, ou seja, todos os agentes da população acreditam que as ideias da

doutrina A são melhores que as da doutrina B.

A principal consequência de limitar a interação dos agentes aos primeiros vizinhos

de uma rede quadrada está na natureza da transição de fase. No modelo em campo

médio, também acontece uma transição de fase como a da figura 5.3.1. Em uma fase

existe o consenso na população, e em outra, a frequência nB decai monotonicamente, ao

mesmo tempo que nA e nAB aumentam. Porém, a transição entre as fases ocorre de forma

abrupta. Aumentando o valor de p, o comportamento do sistema muda subitamente a

partir de um ponto crítico pc. Para valores de p maiores que pc, o consenso passa a

existir. Isto caracteriza uma transição de fase de primeira ordem no sistema. No caso das

simulações em rede, mostrado na figura 5.3.1, a mudança entre as fases ocorre de forma

contínua.

Para as simulações em rede, foi possível um melhor entendimento de como uma

pequena fração de indivíduos fanáticos em A pode ser responsável pelo consenso na po-

pulação. Para isto, utilizamos um recurso gráfico que permite visualizar o estado da rede.

Este recurso é conhecido como instantâneo, por ser comparável a uma foto da rede em

um certo instante. Um exemplo de instantâneo para este modelo é mostrado na figura

5.3.2. Cada quadrado nesta figura representa um sítio da rede, o que pelo modelo em

questão representa um agente de uma população, e a cor de um quadrado indica o estado

do indivíduo no sítio.

Mostraremos instantâneos para os casos p = 0.02 onde, de acordo com a figura

5.3.1a, o consenso é obtido, e p = 0.01, onde o consenso não pode ser obtido. Conforme

será mostrado a seguir, pelos instantâneos, fica visível que é necessário uma distância

mínima média entre os indivíduos fanáticos, para que estes consigam convencer toda a

população. Esta distância está relacionada com o parâmetro p. Como os agentes são

distribuídos com probabilidade uniforme nos sítios da rede, a distância média dos agentes
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Figura 5.3.2: Exemplo de um instantâneo para uma rede quadrada. Este recurso gráfico
mostra a aparência da rede em um instante específico (t = 10000 para este exemplo).
Cada quadrado na figura representa um sítio e a cor de um quadrado indica o estado
deste sítio no instante considerado.

Ac é inversamente proporcional à frequência de indivíduos p. Desta forma, quanto maior

o valor de p, menor a distância média dos agentes com estado Ac na rede. A relação entre

o parâmetro p, a distância média entre os agentes Ac, e a obtenção do consenso para a

doutrina A serão discutidas a seguir para os dois valores de p.

A figura 5.3.3 mostra uma rede onde foi usado p = 0.02, ou seja, 2% dos sítios

desta rede são de indivíduos fanáticos. Esta frequência já é suficiente para que toda a

população seja convencida que a doutrina A é a melhor. Este fato pode ser observado

na sequência de instantâneos para t = 3000, t = 5000 e t = 6000. Nestes instantâneos,

podemos notar que a população de indivíduos com a opinião A aumenta com o tempo até

que o consenso seja obtido. Com 2% da população, a distância média entre os sítios com

agentes Ac já permite a obtenção do consenso. Podemos notar que a distância entre os

agentes fanáticos, neste caso, favorece a formação de grupos de agentes com opinião A.

Este grupos podem se conectar formando somente um grupo. Com passar do tempo, este

grupo único se estende até englobar toda a população, que neste ponto entra em consenso.

A figura 5.3.5 mostra uma rede com 0.5% dos sítios com agentes fanáticos, ou seja,

para gerar esta rede foi utilizado p = 0.005. Para este valor, o sistema não pode atingir o

consenso, como pode ser visto na figura 5.3.1a e na evolução temporal da figura 5.3.4. Na

figura 5.3.5, pode ser notado que não temos um estado estacionário com consenso para a

doutrina A. O valor escolhido para o instantâneo foi baseado na figura 5.3.4 onde podemos

ver que para este valor o sistema está no estado estacionário. O fato de o consenso não ser

obtido acontece devido a distância entre os sítios com estado Ac. Neste caso, a distância

entre os sítios Ac não é pequena o suficiente para proporcionar a formação dos grupos

com agentes em A. Aumentando o valor de p, podemos aumentar a densidade destes
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Figura 5.3.3: Instantâneos da rede quadrada em instantes diferentes para p = 0.1, em uma
rede quadrada de lado L = 30. Pelas figuras pode ser notado a formação de conjuntos
de indivíduos com a opinião A. Para valores de t maiores, os conjuntos são maiores e em
t = 6000 toda a população na rede acredita nas ideias da doutrina A. Para este valor
o sistema está em um estado estacionário absorvente. Em t = 0 todos os agentes com
opinião A são fanáticos (quadrados pretos).

 0

 0.005

 0.01

 0.015

 0.02

 0.025

 0.03

 0  500  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000

n
A

t

p=0.05

Figura 5.3.4: Evolução temporal da frequência nA, dos agentes que acreditam em A e não
são fanáticos (agentes que pertencem ao grupo A). Na figura acima, foi usado p = 0.005
e uma rede quadrada de lado L = 30. A utilização de um tamanho menor para a rede,
quando comparado ao utilizado na figura 5.3.1, tem como objetivo fazer a análise para os
instantâneos da figura (5.3.5). .
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Figura 5.3.5: Instantâneos da rede quadrada em tempos diferentes para p = 0.005 em
uma rede quadrada de lado L = 30. Neste caso, não podemos observar o crescimento dos
conjuntos de indivíduos com estados A. Mesmo que a formação de pequenos conjuntos
seja possível, as distâncias entre os sítios com estado Ac não são pequenas o suficiente
para o crescimento deste conjuntos. Para o valor t = 3000 o sistema está no estado
estacionário, e podemos observar que o consenso não pode ser obtido. Em t = 0 todos os
agentes com opinião A são fanáticos (quadrados pretos).

indivíduos na rede, até que seja possível a formação e o aumento dos grupos da opinião

A. Quando o valor de p favorece a formação de grupos com agentes A, o consenso passa

a ocorrer para o estado estacionário do sistema.

O fato de uma densidade maior de agentes fanáticos proporcionar a formação de grupos

também reflete no tempo de relaxação do sistema para a fase com consenso. Segundo a

análise acima, quanto maior o valor de p maior a densidade de agentes Ac na rede, e

portanto, mais próximos eles ficam nesta rede. Isto favorece a formação e crescimento

dos grupos com opinião A. Desta forma, quanto maior o valor de p, mais fácil de serem

criados grupos com opinião A e portando mais rapidamente é obtido o consenso. Esta

relação pode ser observada na figura 5.3.6 que mostra a evolução temporal da fração nA

para 3 valores distintos de p . Nesta figura, podemos notar que para valores maiores de p

o tempo de relaxação é menor.

Um último comentário sobre este modelo seria que a subpopulação de agentes

moderados, medido por nAB, apresenta um crescimento menos expressivo se comprado

à simulação de campo médio. Desta forma, sob o ponto de vista das duas exigências

descritas na seção 5.2.1, teremos uma situação menos favorável em uma rede quadrada,

pois a estrutura de rede imposta dificulta ainda mais o aumento da subpopulação de

moderados. Outro indício de que a estrutura de rede é menos favorável que uma rede

totalmente conectada, para o aumento dos moderados, está no valor de p a partir do qual
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Figura 5.3.6: Evolução temporal para a fração nA. Esta figura permite uma comparação
entre o tempo de relaxação para o sistema, na fase de consenso, para valores diferentes
de p. Pode ser observado que para valores maiores de p, o tempo de relaxação é menor.

o consenso é obtido. Em campo médio, este valor é dado por p = 1−
√
3
2
≈ 0.134, já numa

rede quadrada o consenso passa a ocorrer aproximadamente a partir de p = 0.015, como

pode ser notado na figura 5.3.1a.

5.3.2 Modelo com moderados resistentes

Nesta seção mostraremos os resultados para as simulações do modelo com moderados

resistentes para a rede quadrada. Como já discutido na seção anterior, para estas simu-

lações consideramos os agentes fixos nos sítios de uma rede quadrada, e que as interações

só podem acontecer entre os primeiros vizinhos da rede. Desta forma, para um agente i

existe a possibilidade de interagir com 4 outros agentes. As regras de interação entre os

pares é a mesma do modelo em campo médio. Seguimos as regras da seção 5.2.2, onde

o modelo básico é modificado para as interações com os moderados. Com a modificação,

para um agente j moderado, que interage com o agente i extremista existe a possibili-

dade, s, de ele acatar as ideias do extremista e a probabilidade (1− s), de ele permanecer

moderado.

Para as simulações, consideramos uma rede quadrada de lado L = 100, de forma que

a população possui N = 104 indivíduos. Consideramos também que, no estado inicial,

a população é constituída somente de indivíduos fanáticos na doutrina A (pertencem ao

grupo Ac) e indivíduos que acreditam em B. Os fanáticos representam uma fração p de

toda a população.

Para este modelo, o estado estacionário do sistema é dependente dos parâmetros
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s e p. Nosso estudo foi feito fixando o parâmetro p e analisando o comportamento do

sistema quando s é variado. Buscando ver o efeito do parâmetro s, dividimos o estudo

em dois casos, dependendo do valor de p fixado. No primeiro caso, pensamos no intervalo

de p onde o consenso já é obtido com s = 0. Esta região é aproximadamente o intervalo

0.15 . p ≤ 1.00, conforme pode ser visto na figura 5.3.1a. O segundo caso leva em conta

valores de p onde o consenso não é obtido para s = 0. Esta região é aproximadamente

0.00 ≤ p . 0.06, como pode ser visto na figura 5.3.1a. Em campo médio, o efeito do

parâmetro s para as duas regiões de p já é conhecido e será discutido a seguir no texto,

com o objetivo de fazer uma comparação com os resultados em rede. Vale ressaltar que

em campo médio as duas regiões em questão, definidas de acordo com o valor de p para

s = 0, são limitados por outros valores de p. Observando a figura 5.2.2, obtida para

campo médio, podemos ver que o intervalo de p onde o consenso não é obtido com s = 0

vai de 0 até o valor crítico pc = 1 −
√
3/2 sendo, desta forma, um intervalo maior que o

obtido para uma rede quadrada.

Na sequência do texto, apresentaremos primeiro os resultados para p = 0.1, valor

no qual consenso é obtido para s = 0. Em seguida, apresentaremos os resultados para

p = 0.005, onde o consenso não é obtido com s = 0.

O resultado da simulação para p = 0.1 pode ser observado nos gráficos da figura

5.3.7. Estas simulações foram feitas considerando uma atualização sequencial dos estados

dos agentes na rede após a interação. Os gráficos da figura 5.3.7 são relativos às mesmas

simulações, porém a figura 5.3.7a foca numa região para pequenos valores de s e a figura

5.3.7b mostra o comportamento das frações de agentes para valores de s no intervalo

[0 : 1, 0].

É esperado com s = 0 que o consenso seja obtido para este valor de p (p = 0.1). Isto

acontece, pois a densidade de sítios ocupados por agentes fanáticos, neste caso, favorece

a formação dos conjuntos de agentes extremistas na doutrina A. Quando aumentamos o

valor de s a partir do 0, estamos reduzindo o fluxo de indivíduos que saem ou entram no

grupo AB, ou seja, estamos reduzindo o fluxo de indivíduos que se tornam moderados ou

que deixam de ser moderados e se tornam extremistas. Porém, como p permanece fixo,

não alteramos a densidade dos agentes Ac na rede, o que é fundamental para o consenso

no estado estacionário. Desta forma, o esperado com o aumento de s é que o consenso

continue a ser obtido, e isto é observado nas figuras 5.3.7. O efeito do aumento de s
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Figura 5.3.7: Frequências das subpopulações de agentes A, B e AB em função do parâme-
tro s. Para esta figura fixamos a frequência de agentes fanáticos (agentes Ac) em p = 0.1.
Para este valor de p é esperado que o consenso seja obtido para s = 0 (situação equivalente
ao modelo básico). Nas figuras acima, podemos notar que o consenso continua ocorrendo
para s > 0. A exceção ocorre no ponto s = 1, onde a frequência de agentes A é zero. Os
resultados foram obtidos considerando uma rede de tamanho L = 100 e uma média sobre
100 simulações. As figuras 5.3.7a e 5.3.7b mostram resultados para intervalos diferentes
de s para a mesma simulação. A figura 5.3.7a foca em um intervalo mais próximo ao
ponto s = 1.

está apenas no tempo levado para o consenso ser obtido. Com o aumento de s, estamos

reduzindo a taxa com a qual os indivíduos mudam de opinião, e portanto o consenso levará

mais tempo para ser obtido. Em outras palavras, aumentando o valor de s e mantendo

p fixo aumentamos também o tempo de relaxação no sistema. Este comportamento pode

ser visto na evolução temporal da frequência nA, dos agentes extremistas em A, para

valores diferentes de p. Estas evoluções são mostradas na figura 5.3.8.

A exceção para a ocorrência do consenso está no ponto s = 1 conforme pode ser

observado na figura 5.3.7a. Neste caso, quando um agente se torna moderado ele nunca
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Figura 5.3.8: Evolução temporal para p = 0.01 e alguns valores de s. Pode ser observado
que para valores de s maiores, o sistema demora mais para atingir o estado estacionário.
Este efeito é notado para valores de p onde o consenso já é obtido para o modelo básico
(equivalente ao modelo com moderados resistentes com s = 0).
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Figura 5.3.9: Instantâneos de uma rede quadrada de lado L = 30, para p = 0.1 e s = 1.
A figura à esquerda representa o estado inicial do sistema (t = 0) e a figura à direita
representa o estado estacionário (foi considerado t = 300). Pode ser observado que no
estado estacionário todos os agentes fanáticos estão cercados por agentes moderados.
Como a probabilidade de um moderado mudar de estado é nula ele permanece desta
forma e as frações de agentes com estados B e AB permanecem constantes, enquanto que

a fração dos agentes A é zero.

mais muda de opinião e permanece sempre moderado. Desta forma, os sítios Ac ficarão

completamente cercados por indivíduos moderados que não mudarão suas opiniões para

A e, portanto, nunca poderão influenciar novos sítios. Este comportamento pode ser

observado nos instantâneos da figura 5.3.9, onde consideramos p = 0.1 e s = 1. Nestas

figuras são mostrados o estado inicial e um estado estacionário para a rede.

Em campo médio, o comportamento do sistema para este modelo, quando considera-

mos p na região do consenso, é o mesmo obtido para a rede quadrada, quando s < 1. Isto

é, se fixarmos p na fase onde o sistema atinge o consenso (p > pc) e variarmos s encontra-

remos uma curva parecida com o figura 5.3.7b em s < 1, onde o consenso sempre é obtido

para s < 1. A exceção, em campo médio, assim como em rede, ocorre somente no ponto

s = 1, e neste ponto o comportamento do sistema também é diferente se considerarmos

uma população em rede ou em campo médio. Para s = 1, em campo médio, é esperado

que uma fração (1 − p) da população se torne moderada. Isto acontece, pois um agente

fanático pode interagir com qualquer outro indivíduo na população. Desta forma, quando

um fanático interage com um agente B, este se torna moderado e nunca mais muda de

opinião. Com o tempo, os fanáticos transformam todos os agentes B em moderados o

que resulta na fração de (1− p) da população de moderados. Em uma rede, o alcance da

interação dos fanáticos fica limitado pelo número de vizinhos mais próximos o que resulta

em uma fração menor que (1− p) de moderados.
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Figura 5.3.10: Frequências das subpopulações de agentes A, B e AB em função do pa-
râmetro s. Para esta figura fixamos a frequência de agentes fanáticos (agentes Ac) em
p = 0.005. Para este valor de p esperamos que o consenso não seja obtido para s = 0
(situação equivalente ao modelo básico). Nas figuras acima, podemos notar que o con-
senso não será obtido para nenhum valor de s. Os resultados são relativos a uma rede de
tamanho L = 100 e uma média sobre 100 simulações.

O resultado da simulação para p = 0.005 pode ser observado no gráfico da figura

5.3.10, onde novamente as simulações foram feitas considerando atualizações sequenciais

dos estados dos agentes na rede após a interação. O valor de p = 0.005 está na região onde

o consenso não é obtido com s = 0 (ver figura do modelo básico 5.3.1a). O comportamento

deste modelo em rede, com p = 0.005 e s variando, é mostrado na figura 5.3.10. Se

fixarmos um valor de p para a região com esta mesma característica (consenso não obtido

com s = 0) em campo médio, o sistema apresenta um comportamento semelhante ao da

figura 5.2.4 para s > 0.

Primeiramente vamos fazer uma breve análise do resultado em campo médio. Sabemos

que quanto maior o valor de s, menor o fluxo de indivíduos que saem ou entram no grupo

dos moderados (grupo AB). A partir de um certo valor s, a diminuição deste fluxo passa

a favorecer os agentes fanáticos de forma que estes conseguem influenciar a população,

que atinge o consenso na doutrina A para tempo suficientemente longo. Na figura 5.2.4

isto fica evidente, onde a partir de um valor s = sc o estado estacionário é o consenso na

doutrina A.

No caso de uma rede quadrada, vemos um comportamento diferente do obtido em

campo médio. Observando a figura 5.3.10, pode ser notado que o consenso nunca é obtido,

mesmo aumentando o valor do parâmetro s. O comportamento diferente em uma rede

quadrada é devido ao valor de p em questão. Comparando as figuras do modelo básico

para campo médio e rede quadrada (respectivamente figuras 5.2.2 e 5.3.1a) vemos que o

intervalo de p que estamos interessados assume valores muito menores para as simulações
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Figura 5.3.11: Instantâneos de uma rede quadrada de lado L = 30, para p = 0.005 e
s = 0.854. A figura à esquerda representa o estado inicial do sistema (t = 0) e a figura
à direita representa o estado estacionário (foi considerado t = 200). Pode ser observado
que a distância entre o agentes não permite a formação de grupos com a opinião A.

em rede. Enquanto em campo médio este intervalo se encontra entre [0 : pc ≈ 0, 134],

para uma rede, estamos tratando de valores de menores que p ≈ 0.07. Ou seja, os valores

de p para a rede, no intervalo de p em que estamos interessados, são muito pequenos, o

que equivale a dizer que a densidade de agentes fanáticos (estado Ac) na rede é muito

pequena . Esta densidade não é suficiente para influenciar a população e fazer com que o

consenso seja obtido, nem mesmo com a diminuição do fluxo provocada pelo parâmetro

s. As figuras 5.3.11 mostram instantâneos para p = 0.005, onde podemos ver que os

agentes fanáticos nesta densidade não conseguem formar grupos de agentes com opinião

A, mesmo para valores altos de s.

5.3.3 Modelo com influência externa

Nesta seção apresentaremos os resultados para o modelo com influência externa

em rede quadrada. Novamente, consideramos aqui um estado inicial onde temos uma

fração p dos sítios, com indivíduos Ac, e a fração restante (1− p), com indivíduos B. As

simulações em redes foram feitas considerando somente a interações entre os primeiros

vizinhos e as regras para as interações são as mesmas descritas na seção 5.2.3 para campo

médio. Consideramos que as atualizações nos estados dos agentes ocorrem logo após a

interação.

Da mesma forma como já feito na seção 5.3.2, aqui também dividimos os estudos

em dois casos. A divisão foi feita considerando os resultados para u = 0. Neste caso, o

modelo com influência externa se torna equivalente ao modelo básico. Os casos estudados
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Figura 5.3.12: Frequências das subpopulações de agentes A, B e AB em função do pa-
râmetro u. Para esta figura fixamos a frequência de agentes fanáticos (agentes Ac) em
p = 0.005. Para este valor de p é esperado que o consenso não seja obtido com u = 0 (situa-
ção equivalente ao modelo básico). Podemos notar que a população de agentes moderados
aumenta com o aumento do parâmetro u. Os resultados foram obtidos considerando uma
rede de tamanho L = 100 e uma média sobre 100 simulações.

correspondem a uma análise do efeito do parâmetro u no sistema, quando fixamos o valor

de p em uma das fases do modelo básico. Desta forma, o primeiro caso consiste em

fixar p na região do modelo básico onde o consenso não pode ser obtido, e analisar o

comportamento do sistema para u > 0. O Segundo caso, consiste em fixar p na região

do modelo básico onde o consenso pode ser obtido e, variando u, analisar o efeito de

influências externas para esta região. Os valores de p utilizados em cada caso foram

respectivamente p = 0.005, para a fase onde o consenso não pode ser obtido, e p = 0.1,

para a fase onde o consenso pode ser obtido, com u = 0. Tivemos como referência na

escolha destes valores a figura 5.3.1a do modelo básico.

O resultado para as frações estacionárias nA, nB e nAB considerando p fixo em 0.005 é

mostrado na figura 5.3.12, onde foi usada uma rede de lado L = 100. O resultado para esta

mesma região de p em campo médio é mostrado na figura 5.2.6 da seção 5.2.3. Em campo

médio, vemos que há uma mudança abrupta no comportamento de nA e nB quando o

parâmetro u é aumentado. Desta forma, podemos definir duas fases quando aumentamos

u: na primeira fase nA aumenta monotonicamente com u, e na segunda fase, nA decresce

monotonicamente com u. Pelo resultado da figura 5.3.12, também podemos definir duas

fases para o mesmo modelo em rede, baseado no comportamento da frequência nA: em

uma das fases nA aumenta monotonicamente com u e na outra decresce monotonicamente

com u. Porém, em uma rede quadrada, a natureza da transição de fase muda e a transição

se torna contínua, ou de segunda ordem.

Um melhor entendimento de como a influência de campanhas externas afeta as
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frações dos agentes em rede pode ser obtido analisando os instantâneos para este modelo.

Para isto, devemos ter em mente que dois processos competem para a alteração dos es-

tados neste modelo: a interação entre os indivíduos, que pode transformar um indivíduo

em extremista, e a campanha externa, que pode transformar um indivíduo em moderado.

Primeiramente vamos pensar na consequência imediata da campanha externa. Podemos

dizer que no início da simulação o processo externo é mais eficiente que a interação entre

os indivíduos, no sentido que ele consegue alterar mais agentes em menos tempo. Se pen-

sarmos na forma como a simulação é feita, sempre escolhemos dois agentes i e j . Uma

alteração de j só acontece devido a interação, se os estados de i e j forem diferentes. Mas,

se pensarmos na alteração de j devido ao campo externo, ela sempre acontecerá, com

probabilidade u, para sítios com estados extremistas. O estado inicial do sistema é cons-

tituído majoritariamente por sítios com estado B, assim as mudanças devido à interação

não serão frequentes, mas as provocadas pela influência externa ocorrerão com frequência

u. Desta forma, em pouco tempo, uma fração da população de aproximadamente u já

será constituída por agentes moderados. O panorama da população em poucos passos de

tempo é mostrado no instantâneo da figura 5.3.13. Nesta figura, consideramos o parâ-

metro da influência externa como u = 0.2. Os instantâneos mostrados são relativos ao

estado inicial da rede e ao estado da rede após um passo de tempo (t = 1). Pelas figuras

5.3.13, podemos concluir que a missão dos fanáticos, em pouco tempo de ação externa

(t = 1 na figura), não é mais convencer uma população composta quase totalmente por

agentes B. Ao invés disso, se torna convencer uma população com a aparência da rede

em t = 1 (figura 5.3.13), onde uma fração significativa de sítios já é de moderados.

Sabendo do efeito que uma campanha externa provoca na população nos instantes

iniciais da dinâmica, vamos agora pensar num caso específico. Vamos considerar os pa-

râmetros do modelo fixos em p = 0.005 e u = 0.2. Conforme mostrado na figura 5.3.12,

é esperado, neste caso, a fração nA ≈ 0.795 para o estado estacionário. Assim, podemos

dizer que os agentes fanáticos influenciam consideravelmente a população, pois aproxima-

damente 80% dos agentes terminam por acatar a opinião dos fanáticos, que correspondem

a apenas 0.5% da população no estado inicial. A título de comparação, em campo médio

com os mesmos parâmetros teríamos, no estado estacionário, uma frequência bem menor,

nA = 0.0013. O panorama encontrado pelos fanáticos logo que a campanha externa é

iniciada é parecido com o instantâneo da figura 5.3.13 para t = 1. Pensando a partir
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Figura 5.3.13: Instantâneos para o modelo com influência externa em t = 0 (figura à
esquerda) e t = 1 (figura à direita). Foram utilizados os parâmetros fixos em p = 0, 005
e u = 0, 2. As figuras mostram a consequência imediata de uma campanha externa para
incentivar a formação de agentes moderados. Podemos notar que em apenas um passo de
tempo, uma fração significativa da população já é de moderados.

deste ponto, teremos dois processos competindo: a interação com os agentes Ac (que ten-

tam convencer os moderados a virarem agentes A), e a interação entre agentes A e B em

conjunto com o efeito da companha externa, que tentam convencer um agente A a virar

moderado. Em uma rede quadrada, para os valores de p = 0.005 e u = 0.2 em considera-

ção, o primeiro processo é mais provável de acontecer que o segundo. Isto faz com que a

população de agentes A aumente. Este efeito pode ser visto na sequência de instantâneos

mostrada na figura 5.3.14. No estado estacionário do exemplo acima (p = 0.005 e u = 0.2),

teremos na população somente agentes A, Ac e AB (agentes moderados), sendo que os

moderados representam aproximadamente 20.0% da subpopulação de não fanáticos.

O resultado obtido para as frações dos agentes com opinião A, B e AB quando

mantemos p fixo em 0.1 pode ser visto na figura 5.3.15. Para esta figura, utilizamos uma

rede de lado L = 100. Nesta região de p não notamos diferença no comportamento das

frações quando consideramos simulações em rede e os resultados em campo médio. Nos

dois casos, o efeito da influência externa é diminuir a fração de agentes A, onde para u = 0

continuamos com o consenso e para os valores u > 0 há redução da subpopulação de A e

aumento na subpopulação dos moderados. O aumento na fração dos moderados, nAB, é

maior para valores maiores de u.
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Figura 5.3.14: Instantâneos em tempos diferentes para p = 0.005 e u = 0.2 para uma rede
quadrada de lado L = 30. Pelas figuras pode ser notado que a campanha externa, para
os parâmetros considerados, apesar de incentivar a formação de indivíduos moderados
acaba favorecendo opiniões extremistas. Como pode ser notado, no estado estacionário
(t = 50000) uma fração considerável de sítios é de agentes com opinião A. Também
pode ser notado que, como consequência da campanha externa, não teremos um conjunto
uniforme de agentes com opinião A.
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Figura 5.3.15: Frequências das subpopulações de agentes A, B e AB em função do pa-
râmetro u. Para esta figura fixamos a frequência de agentes fanáticos (agentes Ac) em
p = 0.1. Com este valor de p é esperado que o consenso seja obtido para u = 0. Como
efeito da influência externa podemos notar um aumento da subpopulação de moderados.
Neste caso, em nenhum valor de u a doutrina A dos fanáticos é beneficiada pela campanha
externa e a frequência nA, de sítios com agentes A, sempre diminui com o aumento de u.
Os resultados foram obtidos considerando uma rede de tamanho L = 100 e uma média
sobre 100 simulações.
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5.4 Conclusões

Neste capítulo apresentamos os resultados de simulações para um modelo de opinião

em rede quadrada. O modelo tratado é compatível com aceitações de ideologias por

uma população. Resultados em campo médio para os modelos tratados já são conhecidos

[39]. Em nossa análise foi frequente uma comparação entre os resultados obtidos para

uma rede quadrada e os obtidos em campo médio. As simulações feitas em rede para os

modelos também permitiram uma visualização mais intuitiva para a dinâmica, por meio

dos instantâneos da rede. Por intermédio destas visualizações propusemos interpretações

para os efeitos observados na dinâmica.

Três modelos foram considerados, sendo estes definidos como: modelo básico, modelo

com moderados resistentes e modelo com influência externa. A ideia central do modelo

básico consiste em analisar o efeito de um pequeno grupo de indivíduos fanáticos em uma

doutrina A, em uma população onde a doutrina B é dominante. Os outros dois modelos

são propostos a partir do modelo básico, sendo que, no modelo com moderados resistentes

os agente moderados passam a apresentar certa resistência em se tornarem extremistas e

no modelo com influência externa, uma campanha externa pode fazer com que extremistas

se tornem moderados. As principais conclusões para estes modelos simulados em rede são

resumidas abaixo.

Modelo Básico: Verificamos a existência de uma transição de fase contínua quando

o parâmetro p (fração de agentes fanáticos) é variado. As fases podem ser definidas a

partir do comportamento das fração nA, nB e nAB, dos agentes extremistas A, B ou

moderados. Em uma das fases há um decaimento monotônico da fração nAB e na outra o

consenso passa a existir na população. Esta transição de fases também ocorre em campo

médio, porém a natureza da transição é de primeira ordem e uma descontinuidade pode

ser observada para a fração nAB. Nas simulações em rede quadrada, verificamos que

o consenso ocorre para valores maiores de p, assim como em campo médio [39]. Em

campo médio o consenso passa a ser obtido para p > 1 −
√
3
2
≈ 0.134 e em uma rede

quadrada o consenso ocorre com valores p & 0.015, ou seja, neste caso uma fração menor

de agentes fanáticos é capaz de provocar o consenso. Para o modelo em rede, propomos

uma explicação para o surgimento do consenso para pequenos valores de p, em termos da

formação de grupos de agentes que acreditam na mesma doutrina.
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Modelo com moderados resistentes: Neste caso o estado estacionário do sistema

depende dos parâmetros p e s, onde s é a probabilidade de um agente moderado perma-

necer moderado. O estudo foi dividido em dois casos, baseados nos valores de p onde o

consenso é atingido mantendo s = 0. Com isto, fixamos p em um certo valor e anali-

samos o comportamento do modelo quando o parâmetro s é variado. No primeiro caso,

escolhemos um valor de p onde o consenso é atingido com s = 0. Mantendo p fixo neste

valor e variando s o consenso continua existindo, com exceção para o valor s = 1. Este

comportamento também é o obtido para campo médio, a única divergência ocorre no

valor s = 1, onde as frações nAB em campo médio são maiores que os obtidos para uma

rede quadrada. Num segundo estudo, consideramos p fixo numa região onde o consenso

não ocorre com s = 0. Numa rede, observamos que variando s o consenso continuará

não ocorrendo para o estado estacionário. Uma interpretação para este fato em termos

da estrutura de rede foi proposta. Observamos que a formação de grupos de agentes da

mesma doutrina, necessária para a obtenção do consenso, fica impossibilitada para esta

região de p e isto impossibilita o consenso. Este resultado difere do observado em campo

médio, onde para valores de s maiores que um valor crítico sc o consenso passa a existir,

para esta região de p. Como consequência disto, vemos que o parâmetro s pode funcionar

como um mecanismo que provoca consenso em campo médio, de forma que regiões onde

não se observaria o consenso para s = 0 passam a atingir o consenso para valores maiores

de s. Este mesmo parâmetro não pode ter esta função em uma rede, onde a única forma

de se obter o consenso é aumentando a fração de extremistas.

Modelo com influência externa: neste modelo, o estado estacionário do sistema

também depende do parâmetro u, sendo este a probabilidade de um agente extremista

se tornar moderado devido ao efeito de influências externas. Este estudo foi dividido

em dois casos, de acordo com a ocorrência do consenso para u = 0. A ideia central foi

manter p fixo em um valor e analisar o estado estacionário do sistema quando u é variado.

No primeiro caso, fixamos p numa região onde o consenso não é obtido para u = 0.

Neste caso, observamos a existência de uma transição de fases contínua no sistema. As

fases, neste caso, podem ser definidas de acordo com o comportamento da frequência nA,

sendo que em uma fase, esta frequência decai monotonicamente com u e em outra fase

temos nA = 0. Em campo médio, uma transição entre estas fases também ocorre, porém

sendo esta de primeira ordem. No segundo caso estudado, fixamos p em um valor onde
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o consenso é obtido para u = 0. Para esta região, a fração nA decai monotonicamente

quando u é variado no intervalo [0 : 1]. Neste caso, não notamos diferença entre os

resultados em rede e os obtidos em campo médio [39], onde o mesmo comportamento pode

ser observado. As simulações em rede permitiram visualizar os efeitos a curto prazo das

influências externas, onde observamos que para u 6= 0 o perfil da rede muda drasticamente

em poucos passos de tempo, comprovando o efeito positivo das campanhas externas no

crescimento e estabilidade da subpopulação de moderados.



Capítulo 6

Considerações finais

Os trabalhos apresentados nesta tese consistem em estudos feitos com modelos para

dinâmicas de opiniões, onde a existência de elementos causadores de desordem foram

considerados e seu efeitos nas transições de fase observados. Neste capítulo faremos um

resumo dos principais resultados apresentados.

Capítulo 3. Estudamos um modelo de opinião baseado na troca cinética entre os

indivíduos, onde as opiniões só podem assumir os valores discretos {−1, 0, 1}. Propomos

para este modelo a existência de agentes contrários na população. Estes agentes represen-

tam uma fração a dos indivíduos da população, sendo que um estado estacionário, neste

modelo, fica caracterizado pelos parâmetros p, associado à convicção dos agentes, e a, a

fração de agentes contrários na população. Este estudo foi feito levando em conta uma

rede completamente conectada e foi dividido em dois casos de acordo com as interações:

interações entre 2 agentes (seção 3.2) e interação entre 3 agentes (seção 3.3). O modelo

com interações entre 2 agentes foi possível estudar analiticamente. Neste modelo, verifi-

camos a existência de uma transição de fase entre as fases ordenada e desordenada, para

valores de a 6= 0, ou seja, quando existe uma fração de indivíduos contrários na população.

Quando a = 0, recuperamos o resultado da referência [14], onde a transição passa a ser

absorvente-ordenada. Verificamos que a presença dos contrários provoca desordem no sis-

tema, no sentido que eles provocam diminuição no parâmetro de ordem. Podemos notar

que a partir de um certo valor ac =
9−4

√
2

49
o ordenamento no sistema se torna impossível.

Mantendo p = 1 e variando a podemos estimar os expoentes críticos para a transição

em β ≈ 0.5, γ ≈ 1 e ν ≈ 2, que são os expoentes da classe de universalidade de campo

médio. Para as interações entre 3 agentes, todos os resultados foram obtidos por meio

98
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de simulações. Neste caso, verificamos que para valores a < aPTC ocorre uma transição

de primeira ordem entre as fases ordenada e desordenada, quando variamos p. A mesma

transição se torna contínua para a > aPTC . O ponto aPTC é um ponto tricrítico e seu

valor foi estimado em 0.033 < aPTC < 0.034. Também fizemos uma análise de tamanho

finito neste caso, para p = 1 e a variando, onde os expoentes β ≈ 0.5, γ ≈ 1 e ν ≈ 2

foram encontrados.

Capítulo 4: Mostramos os resultados para um modelo discreto de opiniões, onde na

população existe uma fração d de agentes intransigentes. Os estados estacionários neste

modelo ficam caracterizados pelos parâmetros p, associado à convicção dos agentes, e d.

Neste modelo foi possível uma solução analítica onde calculamos, dentre outras grandezas,

uma expressão para o parâmetro de ordem O(p, d). Por meio dos resultados analíticos

observamos que para d > 0 ocorre uma transição de fase no sistema pela variação de

p, sendo esta entre as fases desordenada, para p < pc(d), e ordenada, para p > pc(d).

Fazendo d = 0 notamos que a transição de fase ocorre entre uma fase absorvente e uma

fase ordenada. O resultado para d = 0 é equivalente ao demonstrado na referência [14]

e este comportamento era o esperado para este modelo. Neste modelo os resultados

analíticos foram verificados por meio de simulações.

Capítulo 5: Mostramos os resultados de estudos para um modelo de opiniões em

uma rede quadrada. O modelo estudado pode ser usado para entender a aceitação de

novas doutrinas por uma população. Estudamos um modelo denominado modelo básico e

duas variações deste: modelo com moderados resistentes e modelo com influência externa.

Nossos resultados puderam ser comparados com estes mesmos modelos em campo médio

(resultados apresentados em [39]). Os principais resultados serão resumidos a seguir.

Modelo básico: podemos notar uma transição de fase contínua, sendo as fases definidas a

partir do comportamento das frações nAB de agentes moderados. Neste mesmo modelo,

esta transição de fase é de primeira ordem em campo médio. Modelo com moderados

resistentes: neste modelo os estados estacionários do sistema dependem dos parâmetros

p e s, sendo s a probabilidade de um moderado permanecer moderado. Os estudos foram

feitos fixando p em valores de interesse e variando s. Dividimos o estudo em duas regiões

de p, para as duas regiões o consenso pode ser obtido em campo médio com o aumento de

s. Numa rede, verificamos que o consenso se torna impossível para uma região de p com

valores pequenos mesmo aumentando s. Modelo com influência externa: neste modelo o
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estado estacionário do sistema depende dos parâmetros p e u, sendo u a probabilidade

de um agente mudar de estado devido à influência externa. Em campo médio é possível

observar uma transição descontínua para nA, para pequenos valores de p e u variando.

Para a mesma região de p esta transição se torna contínua em uma rede quadrada.



Apêndice A

Solução analítica: modelo com

contrários

Neste apêndice são mostrados em detalhes os passos para a obtenção dos principais

resultados analíticos para o modelo com interação entre dois agentes e contrários na popu-

lação (seção 3.2). Este modelo apresenta duas soluções, uma relativa a uma fase ordenada

e outra relativa a uma fase desordenada. Mostraremos cada solução separadamente.

As expressões para as frequências de f1, f−1 e f0, dos agentes com opiniões 1, -1 e 0,

foram obtidas por meio do formalismo das equações mestras. Para escrever cada uma das

equações mestras de interesse devemos enumerar todas as interações que contribuem para

o aumento e diminuição do parâmetro de interesse. Por exemplo, se desejarmos escrever

a equação mestra para o parâmetro de ordem, devemos enumerar todos os casos possíveis

para as interações entre os indivíduos e observar quais casos contribuem para o aumento

de O e quais contribuem para que O diminua. Neste apêndice recorreremos sempre a uma

tabela para enumerar todos os casos e suas contribuições para o aumento ou diminuição

do parâmetro de interesse. Para confeccionar as tabelas, consideramos que o agente j

tenta influenciar o agente i em uma interação e que após a interação somente i pode ter

seu estado alterado.

Solução para a fase ordenada

Uma expressão para a frequência f0 dos agentes com opinião 0, em função dos parâ-

metros a e p, pode ser calculada, para esta fase, pela equação mestra, dO
dt
, do parâmetro

101
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de ordem. A equação dO
dt

é obtida enumerando todas as interações que contribuem com

o aumento ou diminuição de O. A tabela a baixo lista todas as interações, bem como as

probabilidades associadas a cada caso de O aumentar ou diminuir.

oi oi Probabilidade de O diminuir Probabilidade de O aumentar

1 -1 (1− a)[1− p
2
]f1f−1 -

1 0 [a+ (1− a)(1− p)]f1f0 -

1 1 [2a+ (1− a)(1− p)]f 2
1 -

-1 -1 - [2a+ (1− a)(1− p)]f 2
−1

-1 0 - [a+ (1− a)(1− p)]f0f−1

-1 1 - (1− a)[1− p
2
]f1f−1

0 -1 1
2
p(1− a)f0f−1 af0f1

0 0 1
2
af 2

0
1
2
af 2

0

0 1 af0f1
1
2
p(1− a)f0f1

A probabilidade, O+, de O aumentar após uma interação arbitraria é dada pela

soma das probabilidades da quarta coluna da tabela acima, enquanto que, a probabilidade

O− de O diminuir é obtida pela soma dos termos da terceira coluna. Ambas podem ser

escritas como:

O+ =[2a+ (1− a)(1− p)]f 2
−1 + [a+ (1− a)(1− p)]f0f−1

+ (1− a)[1− p

2
]f1f−1 + af0f1 +

1

2
af 2

0 +
1

2
p(1− a)f0f1

(A.0.1)

O− =(1− a)[1− p

2
]f1f−1 + [a+ (1− a)(1− p)]f1f0

[2a+ (1− a)(1− p)]f 2
1 +

1

2
p(1− a)f0f−1 +

1

2
af 2

0 + af0f1

(A.0.2)

A equação mestra para o parâmetro de ordem pode ser calculada como dO
dt

= (O+)−(O−).

Com isto teremos:

dO

dt
=[2a+ (1− a)(1− p)]f 2

−1 − [2a+ (1− a)(1− p)]f 2
1

+ [2a+ (1− a)(1− p)]f0f−1 − [2a+ (1− a)(1− p)]f0f1

+
1

2
p(1− a)f0f1 −

1

2
p(1− a)f0f−1.

(A.0.3)

A equação para a fração f0 para o estado estacionário é obtida impondo dO
dt

= 0 na
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equação (A.0.3) e usando a relação f−1 = 1− f1− f0 (relação obtida a partir da condição

de normalização f1 + f−1 + f0 = 1). Após simplificações encontramos 1:

f0 =
2[2a+ (1− a)(1− p)]

(1− a)p
. (A.0.4)

As frações f1 e f−1 puderam ser obtidas pela equação mestra para a fração f1. A

tabela a seguir enumera todas as interações, bem como suas contribuições para o aumento

e diminuição de f1.

oi oi Probabilidade de f1 diminuir Probabilidade de f1 aumentar

1 -1 (1− a)[1− p
2
]f1f−1 -

1 0 [1
2
a+ (1− a)(1− p)]f1f0 -

1 1 [a+ (1− a)(1− p)]f 2
1 -

-1 -1 - af 2
−1

-1 0 - 1
2
af−1f0

-1 1 - -

0 -1 - af0f−1

0 0 - 1
2
af 2

0

0 1 - 1
2
p(1− a)f0f1

A probabilidade, F(1)+, de f1 aumentar após uma interação arbitraria é dada pela

soma das probabilidades da quarta coluna da tabela acima, enquanto que, a probabilidade

F(1)− de f1 diminuir é obtida pela soma dos termos da terceira coluna. Ambas podem ser

escritas como:

F(1)+ = af 2
−1 +

1

2
af−1f0 + af0f−1 +

1

2
af 2

0 +
1

2
p(1− a)f0f1 (A.0.5)

F(1)− = (1− a)[1− p

2
]f1f−1 + [

1

2
a+ (1− a)(1− p)]f1f0 + [a+ (1− a)(1− p)]f 2

1 (A.0.6)

A equação mestra para a fração f1 pode ser calculada como df1
dt

= (F(1)+)− (F(1)−). Com

1Para o cálculo desta expressão contamos com o auxílio de um software para cálculos com matemática

simbólica.
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isto teremos:

d

dt
f1 =

3

2
af−1f0 + af 2

−1 +
1

2
(1− a)pf0f1 +

1

2
af 2

0 − [a+ (1− a)(1− p)]f 2
1

− [
a

2
+ (1− a)(1− p)]f1f0 − [

(1− a)

2
p+ (1− a)(1− p)]f1f−1.

(A.0.7)

Esta equação nos permite encontrar a fração f1 para o estado estacionário para a fase

ordenada. Isto é feito impondo df1
dt

= 0 na equação (A.0.7) e usando a relação f−1 =

1− f1 − f0. Após simplificações encontramos2:

f1 =
3p(1− a)− 2(a+ 1)±

√
∆

2(1− a)p
, (A.0.8)

onde

∆ ≡ 9a2p2 + 28a2p− 18ap2 + 12a2 − 16ap+ 9p2 + 16a− 12p+ 4. (A.0.9)

A equação para a fração f−1 pode ser obtida usando a relação f−1 = 1− f1− f0 e as

relações já conhecidas para f1 e f0 (equações (A.0.8) e (A.0.4)). Com isto encontramos:

f−1 =
3p(1− a)− 2(a+ 1)∓

√
∆

2(1− a)p
. (A.0.10)

O parâmetro de ordem para a fase ordenada é obtido pela relação O = |f1 − f−1|, o
que resulta:

O(a, p) =

√
∆

p(1− a)
(A.0.11)

Uma expressão para o ponto crítico que separa as fases ordenada e desordenada

também pode ser encontrado. Este resultado é obtido fazendo O(a, p) = 0 na equação

(A.0.11), como segue: √
∆

p(1− a)
= 0, (A.0.12)

√

9a2p2 + 28a2p− 18ap2 + 12a2 − 16ap+ 9p2 + 16a− 12p+ 4. = 0, (A.0.13)

pc(a) =
2

9

√

2a(11a+ 3) + 7a+ 3

(1− a)
. (A.0.14)

2Para o cálculo desta expressão contamos com o auxílio de um software para cálculos com matemática

simbólica.
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Solução para a fase desordenada

A fração f0 pode ser encontrada para a fase desordenada para o estado estacionário

do sistema. Este resultado é obtido pela equação mestra de fração f0. A tabela a baixo

lista todas as possibilidades para as interações entre os indivíduos e as probabilidades de

estas interações contribuírem para o aumento e diminuição de f0.

oi oi Probabilidade de f0 diminuir Probabilidade de f0 aumentar

1 -1 - (1− a)[1− p
2
]f1f−1

1 0 - (1− a)(1− p)f1f0

1 1 - (1− a)(1− p)f 2
1

-1 -1 - (1− a)(1− p)f 2
−1

-1 0 - (1− a)(1− p)f−1f0

-1 1 - (1− a)[1− p
2
]f1f−1

0 -1 [a+ 1
2
p(1− a)]f0f−1 -

0 0 af 2
0 -

0 1 [a+ 1
2
p(1− a)]f0f−1 -

A probabilidade, F(0)+, de f0 aumentar após uma interação arbitraria é dada pela

soma das probabilidades da quarta coluna da tabela acima, enquanto que, a probabilidade

F(0)− de f0 diminuir é obtida pela soma dos termos da terceira coluna. Ambas podem ser

escritas como:

F(0)+ =(1− a)(1− p)
(

f 2
1 + f 2

−1 + f1f0 + f−1f0
)

+ 2(1− a)(1− p

2
)f1f−1,

(A.0.15)

F(0)− =

(

a+
1

2
(1− a)p

)

(f0f1 + f0f−1) + af 2
0 . (A.0.16)

A equação mestra para a fração f0 pode ser obtida com df0
dt

= (F(0)+)−(F(0)−). Como

estamos considerando a solução para uma fase desordenada podemos considerar a relação

f1 = f−1 =
(1−f0)

2
. Esta relação é obtida pela condição de normalização fazendo f1 = f−1.

Desta forma, usando as equações (A.0.15) e (A.0.16) e f1 = f−1 =
(1−f0)

2
, obtemos3:

3Para o cálculo desta expressão contamos com o auxílio de um software para cálculos com matemática

simbólica.
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d

dt
f0 =

3

4
p(1− a)f 2

0 − f0 −
3

4
p(1− a)− a+ 1. (A.0.17)

Esta equação nos permite encontrar a fração f0 para o estado estacionário, para a fase

desordenada. Isto é feito e impondo df0
dt

= 0. Após simplificações encontramos4:

f0 =
2−

√

9a2p2 − 12a2p− 18ap2 + 24ap+ 9p2 − 12p+ 4

3p(1− a)
. (A.0.18)

4Para o cálculo desta expressão contamos com o auxílio de um software para cálculos com matemática

simbólica.



Apêndice B

Solução analítica: modelo com

intransigentes

Neste apêndice são mostrados em detalhes os passos para a obtenção dos principais

resultados analíticos para o modelo com interação entre dois agentes e intransigentes na

população (capítulo 4). Este modelo apresenta duas soluções, uma relativa a uma fase

ordenada e outra relativa a uma fase desordenada. Mostraremos cada solução separada-

mente.

Para estas soluções consideramos que o sistema parte de um estado inicial desordenado,

onde as frações de agentes com opiniões +1, –1 e 0 são dadas por f1, f−1 e f0 de forma

que f1 = f−1 = f0 = 1/3. Estas frações levam em conta o número total de indivíduos

na população, e são obtidas da divisão do número de indivíduos com certa opinião pelo

número total de indivíduos. Assim, por exemplo, para a opinião 1 teríamos f1 = N1/N

onde N1 é o número do indivíduos com opinião 1 e N o número total de indivíduos.

Uma fração d da população é composta por agentes inflexíveis, ou seja, suas

opiniões permanecem fixas durante a dinâmica. Desta forma, se faz útil definir a fração

de indivíduos que possuem certa opinião (1, -1 ou 0) e que podem ter suas opiniões

alteradas com o tempo. Estas frações serão chamadas de Fi (i = 1 − 1, 0). As relações

entre Fi e fi (i = 1,−1, 0) são dadas por:

f1 = F1 +
1

3
d (B.0.1)

107
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f−1 = F−1 +
1

3
d (B.0.2)

f0 = F0 +
1

3
d (B.0.3)

Para as frações Fi a condição de normalização assume a forma F1 + F−1 + F0 = (1− d).

As expressões para as frequências de F1, F−1 e F0 foram obtidas por meio do forma-

lismo das equações mestras. Para escrever as equações mestras devemos enumerar todas

as interações que contribuem para o aumento e diminuição do parâmetro de interesse.

Neste apêndice recorreremos sempre a uma tabela para enumerar todos os casos e suas

contribuições para o aumento ou diminuição do parâmetro de interesse. Para confeccionar

as tabelas consideramos que o agente j tenta influenciar o agente i em uma interação e

que após a interação somente i pode ter seu estado alterado. Consideramos também que

o agente i não é um indivíduo intransigente, ou seja, i pode ter sua opinião alterada.

Solução para a fase ordenada

A frequência F0 para esta fase pode ser calculada pela equação mestra, dO
dt

, do parâ-

metro de ordem. A tabela a baixo lista todas as interações, bem como as probabilidades

associadas a cada caso de O aumentar ou diminuir.

oi oi Probabilidade de O diminuir Probabilidade de O aumentar

1 -1 (1− p
2
)F1f−1 -

1 0 (1− p)F1f0 -

1 1 (1− p)F1f1 -

-1 -1 - (1− p)F−1f−1

-1 0 - (1− p)F−1f0

-1 1 - (1− p
2
)F−1f1

0 -1 1
2
pF0f−1 -

0 0 - -

0 1 - 1
2
pF0f1

A probabilidade, O+, de O aumentar após uma interação arbitraria é dada pela soma

das probabilidades da quarta coluna da tabela acima, enquanto que, a probabilidade O−

de O diminuir é obtida pela soma dos termos da terceira coluna. A equação mestra para
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o parâmetro de ordem pode ser calculada como dO
dt

= (O+)− (O−). Com isto teremos:

dO

dt
=(1− p)F−1f−1 + (1− p)F−1f0 + (1− p

2
)F−1f1 +

1

2
pF0f1

− (1− p

2
)F1f−1 − (1− p)F1f0 − (1− p)F1f1 −

1

2
pF0f−1

(B.0.4)

As relações das equações (B.0.1), (B.0.2) e (B.0.3) podem ser usadas para eliminar

a dependência das frações f1, f−1 e f0 na equação (B.0.4). Com isto temos:

dO

dt
=(F−1 − F1)

(

F0 + d− 5

6
pd− 3

2
pF0

)

+
(

F 2
1 − F 2

−1
)

(p− 1) . (B.0.5)

Esta equação nos permite encontrar a fração F0 para o estado estacionário. Isto é feito

impondo dO
dt

= 0 na equação (B.0.5) e usando a relação F−1 = (1− d)− F1 − F0 (relação

obtida a partir da condição de normalização). Após simplificações encontramos1:

F0 =
1

3

p(d− 6) + 6

p
. (B.0.6)

As frações F1 e F−1 puderam ser obtidas pela equação mestra para a fração f1. A

tabela a seguir enumera todas as interações, bem como suas contribuições para o aumento

e diminuição de f1.

oi oi Probabilidade de f1 diminuir Probabilidade de f1 aumentar

1 -1 (1− p
2
)F1f−1 -

1 0 (1− p)F1f0 -

1 1 (1− p)F1f1 -

-1 -1 - -

-1 0 - -

-1 1 - -

0 -1 - -

0 0 - -

0 1 - 1
2
pF0f1

A probabilidade, F(1)+, de f1 aumentar após uma interação arbitraria é dada pela

soma das probabilidades da quarta coluna da tabela acima, enquanto que, a probabilidade

1Para o cálculo desta expressão contamos com o auxílio de um software para cálculos com matemática

simbólica.
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F(1)− de f1 diminuir é obtida pela soma dos termos da terceira coluna. A equação mestra

para a fração f1 pode ser calculada com df1
dt

= (F(1)+)− (F(1)−). Com isto teremos:

df1
dt

=
1

2
pF0f1− (1− p

2
)F1f−1 − (1− p)F1f0 − (1− p)F1f1. (B.0.7)

As relações das equações (B.0.1), (B.0.2) e (B.0.3) podem ser usadas para eliminar

a dependência das frações f1, f−1 e f0 na equação (B.0.7). Com isto temos:

df1
dt

=F 2
1 (p− 1) + F1

(

5

6
pd− d

)

+ F0

(

1

6
pd

)

+ F1F−1

(

1

2
p− 1

)

+ F0F1

(

3

2
p− 1

)

.

(B.0.8)

A fração F1 para o estado estacionário é obtida impondo df1
dt

= 0 na equação (B.0.8) e

usando a relação F−1 = (1− d)− F1 − F0. Após simplificações encontramos2:

F1 =
9p− 4pd− 6±

√
∆

6p
, (B.0.9)

onde

∆ ≡ 12d2p2 − 48dp2 + 24dp+ 81p2 − 108p+ 36. (B.0.10)

A equação para a fração F−1 é obtida usando a relação F−1 = (1− d)−F1−F0 e as

relações já conhecidas para F1 e F0 (equações (B.0.9) e (B.0.6)). Com isto encontramos:

F−1 =
9p− 4pd− 6∓

√
∆

6p
. (B.0.11)

O parâmetro de ordem para a fase ordenada é obtido pela relação O = |F1 − F−1|,
o que resulta:

O =

√
∆

3p
. (B.0.12)

Solução para a fase desordenada

A fração F0 pode ser encontrada para a fase desordenada para o estado estacionário

do sistema. Este resultado é obtido pela equação mestra de fração f0. A tabela a baixo

2Para o cálculo desta expressão contamos com o auxílio de um software para cálculos com matemática

simbólica.
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lista todas as possibilidades para as interações entre os indivíduos e as probabilidades de

estas interações contribuírem para o aumento e diminuição de f0.

oi oi Probabilidade de f0 diminuir Probabilidade de f0 aumentar

1 -1 - (1− p
2
)F1f−1

1 0 - (1− p)F1f0

1 1 - (1− p)F1f1

-1 -1 - (1− p)F−1f−1

-1 0 - (1− p)F−1f0

-1 1 - (1− p
2
)F−1f1

0 -1 1
2
pF0f−1 -

0 0 - -

0 1 1
2
pF0f1 -

A probabilidade, F(0)+, de f0 aumentar após uma interação arbitraria é dada pela

soma das probabilidades da quarta coluna da tabela acima, enquanto que, a probabilidade

F(0)− de f0 diminuir é obtida pela soma dos termos da terceira coluna. A equação mestra

para a fração f0 pode ser obtida com df0
dt

= (F(0)+)− (F(0)−). E com isto teremos:

df0
dt

=(1− p

2
) (F1f−1 + F−1f1) + (1− p) (F1f0 + F1f1 + F−1f−1 + F−1f0)

− 1

2
p (F0f1 + F0f−1) .

(B.0.13)

As relações das equações (B.0.1), (B.0.2) e (B.0.3) podem ser usadas para eliminar a

dependência das frações f1, f−1 e f0 na equação (B.0.13). Com isto temos:

df0
dt

=(F1 + F−1)

(

d+ F0 −
5

6
pd− 3

2
pF0

)

+
(

F 2
1 + F 2

−1
)

(1− p)

+ F1F−1 (2− p)− 1

3
pdF0.

(B.0.14)

Como estamos considerando a solução para uma fase desordenada podemos considerar a

relação F1 = F−1 =
((1−d)−F0)

2
. Esta relação é válida somente para a fase desordenada e é

obtida a partir da condição de normalização fazendo F1 = F−1. Desta forma, usando as

equações (B.0.14) e F1 = F−1 =
((1−d)−F0)

2
obtemos3:

3Para o cálculo desta expressão contamos com o auxílio de um software para cálculos com matemática

simbólica.
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F0 =
2− pd−

√

9p2 − 8dp2 + 8dp− 12p+ 4

3p
. (B.0.15)
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