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Rafinha, decidi escrever essas poucas linhas para compartilhar um exemplo e aplicação

interessant́ıssimos do ensemble canônico da f́ısica estat́ıstica. Conversamos um pouco sobre os

fundamentos dessa abordagem, que consiste em tomar o nosso sistema estudado a temperatura

constante e energia variável, uma troca de energia entre o sistema e um reservatório externo

bem grande é posśıvel. Esse bem grande é para garantir que ele não vai mudar com o tempo,

pouco ligo para as equações de evolução dele e, com isso, o sistema fica desacoplado.

Nesse ensemble, você deve lembrar bem, a chance de encontrar um sistema em um estado

com energia H era dado pelo peso de Boltzmann, da forma:

P (H) =
e−βH

Z

Onde Z é um fator de normalização para que a soma das probabilidades todas dê 1. Conver-

samos também que esse Z define completamente o comportamento de todo o sistema, com ele

podemos descobrir tudo! Por exemplo, se queremos a energia média do sistema, basta fazer uma

média ponderada das energias com a chance de cada uma aparecer, ou seja: U =
∑
C HP (H).

Essa soma é feita em todas as configurações posśıveis que o sistema pode assumir, esse é o

significado desse C. Para normalizar a probabilidade, temos que escrever Z =
∑
C e
−βH . Mas

note que U pode ser escrito como:

U =
∑
C

HP (H) =
1

Z

∑
C

He−βH = − 1

Z

∂Z

∂β
= −∂logZ

∂β

Equações parecidas vão aparecer relacionando calor espećıfico, susceptibilidade magnética,

energia livre e várias grandezas termodinâmicas ao Z. Tendo ele, temos tudo.

Mas não era só para isso que escrevo isso, quero mostrar um exemplo bem legal, conhecido

como o modelo de Ising. O obre Ising tentou, com seu modelo (que na verdade foi proposto

por seu professor, Lenz), encontrar uma transição de fase e explicar de maneira estat́ıstica o

magnetismo natural dos imãs, algo que contraria bastante nosso bom senso. Até então, não

se sabia se tal fenômeno era decorrente da estat́ıstica do problema ou de alguma propriedade

atômica misteriosa que causava a magnetização expontânea. Digo pobre Ising pois ele tentou

seu modelo para a dimensão n = 1 apenas, e é exatamente a única dimensão em que não há

transição de fase.
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Vejamos o modelo de Ising, de maneira bem simplificada.

Figura 1: Os vizinhos em d = 2

Você deve se lembrar que o magnetismo (para ser mais

exato o momento magnético) está associado ao spin das par-

t́ıculas, ou seja, podemos escrever que o hamiltoniano as-

sociado à interação de part́ıculas em um cristal, conside-

rando apenas os efeitos do magnetismo, deve levar em conta

as interações do spin das part́ıculas com o campo externo

e as interações dos spins entre si. Se você voltar a seu

curso de eletromagnetismo e somar a energia da interação

de duas part́ıculas com momento magnético mais a interação

delas com o campo magnético externo, terá algo da forma:

E = −JSiSj − hBSi − hBSj. Mas o sistema busca a con-

figuração que optimiza o hamiltoniano de todo o sistema.

Podemos, claro, imaginar que uma part́ıcula sofre a influência de todas as part́ıculas, mas isso

não é muito real, pois apenas os vizinhos mais próximos dela são realmente influentes, essa

constante J é igual para vizinhos equidistantes mas cai drasticamente quando nos afastamos

da part́ıcula. Assim, o mais razoável é tomar apenas os vizinhos mais próximos, como fiz na

figura. A partir de agora, toda part́ıcula tem q vizinhos. Em dimensão 2, d = 4. Em dimensão

3, d = 6.

Nosso hamiltoniano será:

H = −J
∑
〈i, j〉

SiSj − hB
∑
i

Si

E a chance de encontrar o sistema em um estado com energia Ha será P (Ha) = e−βHa/Z.

Mais uma vez, precisamos de Z, o que, nas condições atuais, será bem dif́ıcil.

Eu disse dif́ıcil, mas não imposśıvel, e em 1944 Onsager conseguiu encontrar exatamente a

função de partição do modelo de Ising para dimensão 2, um feito extraordinário. Mais tarde,

Feynman ajudaria propondo técnicas da teoria quântica de campos para a contagem dos estados

posśıveis, e atualmente a solução mais fact́ıvel desse problema é usando técnicas de TQC, não

vamos nos aventurar a tanto. Temos pouco espaço nesse papel, vamos usar aproximações.

Os sistemas mais interessantes de se estudar são os ferromagnéticos, os que ganham a tal

magnetização natural, e para eles J > 0. Não vejo razão para que o valor médio do spin de uma

part́ıcula seja diferente do de seus vizinhos, já que o material é completamente homogêneo, então

digo que 〈Si〉 = M para todo i. Por fim, a aproximação matadora: direi que os valores de spins

não oscilam muito e, nas equações, trocarei Si por 〈Si〉 = M . Isso é o mesmo que dizer que uma

part́ıcula sofre o “campo médio” causado pelas outras, sem flutuações nos valores individuais

do spin de seus vizinhos. Essa aproximação não é tão boa em dimensão 2 (curiosamente, em
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dimensões maiores que 5 ela fica quase exata), mas já conseguimos ver alguma coisa.

O problema das transições de fase é a natureza descont́ınua delas. Todas as funções aqui,

sempre exponenciais e somas finitas de exponenciais, são anaĺıticas, encontrar uma tempera-

tura tal que, acima dela, tudo muda, é dif́ıcil. A magnetização natural é nula acima de uma

temperatura e aumenta drasticamente quando encontramos essa temperatura e descemos, como

observar isso em funções completamente anaĺıticas?

Vejamos o nosso caso, isolemos uma part́ıcula i e vejamos o hamiltoniano associado a ela.

Teremos, se Si = 1, H+ = −JqM − hB e, se Si = −1, então H− = JqM + hB. A função de

partição dessa part́ıcula será a soma do peso de Boltzmann de todos os seus estados posśıveis,

que são dois:

z = e−β(−JqM−hB) + e−β(JqM+hB) = 2 cosh

(
JqM + hB

kT

)
E a chance de encontrar essa part́ıcula com H+ é e−βH+/z. Assim, podemos calcular a

magneticação média dessa part́ıcula, que será, como você pode confirmar derivando na mão:

〈Si〉 =
∑
C

P (S).S =
1

hβ

∂log z

∂B

Você pode checar que derivando a função de partição da part́ıcula, z, você “desce” o Si, a

derivada do log faz um z descer dividindo e você terá exatamente o que quer, esse é o poder da

função de partição. Eu adianto seu serviço e escrevo que:

〈Si〉 = tanh

(
JqM + hB

kT

)
Mas eu havia dito que não vai razão para a média do spin de uma part́ıcula ser diferente da

média do spin de outra, então, por autocoerência do modelo, teremos:

〈Si〉 = M = tanh

(
JqM + hB

kT

)
Que é uma equação transcendental para M , ou seja, ele pode ser obtido! Mas, espere, será

que ele pode ser obtido para qualquer valor de B e T (considerando que os outros parâmetros são

razoavelmente fixos)? Para enxergar a resposta, é melhor olhar a equação aM + b = tanh−1M .

a, a inclinação, é afetada apenas por T , enquanto b recebe também a influência do campo

magnético.

As soluções estão no encontro das curvas. Note que as retas menos inclinadas, que seriam o

caso de menor temperatura, tocam o arco-tangente apenas no zero, seria o caso de magnetização

nula de um metal, o caso esperado. No entanto, se a temperatura atingir um limite, no caso

representado pela reta x, a reta torna-se tangente ao arco-tangente e, a partir desse valor,
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Figura 2: Resolução da equação para M

qualquer reta mais inclinada toda o arco-tangente em outro ponto, como é o caso da 2x. Temos,

então, um ponto de equiĺıbrio cuja magnetização natural não é nula! E como o sistema não

possui preferência por cima ou baixo, a solução de magnétização média negativa é igualmente

provável, e o sistema escolherá uma das duas por flutuação térmica.

Vale também notar a reta x + 0,5, que mostra que, na presença de um campo magnético

externo, a magnetização média nula não é equiĺıbrio e, no equiĺıbrio, a magnetização média

é maior que B, ou seja, há uma “ajuda” da magnetização natural do sistema. E, com isso,

podemos até calcular a temperatura da transição de fase, quando o sistema passa a achar mais

vantajoso assumir uma magnetização não nula para seus spins. Essa é a origem dos imãs

permanentes, todos eles se vão se você aumentar a temperatura.
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