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RESENHA

Dinâmica Estoc�astica e Irreversibilidade,

por Tânia Tom�e e M�ario Jos�e de Oliveira,
Editora EDUSP, 241 pags. (2001).

�E sempre bem vindo um livro, escrito em português,
que se debru�ca sobre algum tema importante em F��sica.
Este ano a EDUSP oferece-nos um texto que trata al-
gumas abordagens de fenômenos irrevers��veis e suas
aplica�c~oes: Dinâmica Estoc�astica e Irreversibilidade, de
autoria de dois professores do IFUSP, Tânia Tom�e e
M�ario Jos�e de Oliveira. Como mencionado nas \ore-
lhas" das capas, o livro divide-se em duas partes, que
distinguo como parte I (cap��tulos de 1 a 7) e parte
II (cap��tulos de 8 a 15). A parte I consiste de uma
introdu�co aos m�etodos dos processos estoc�asticos en-
quanto a parte II apresenta diversas aplica�c~oes e uso
desses m�etodos em uma diversidade de problemas bas-
tante interessantes em f��sica, f��sico-qu��mica e at�e mo-
delos em imunologia (como autômato celular), todos
\na rede". Todos os cap��tulos contêm uma rela�co bi-
bliogr�a�ca no muito extensa, mas essencial. De acordo
com os autores o texto �e dirigido a estudantes de gra-
dua�co e de p�os-gradua�c~ao em ciências, possuidores de
alguns conhecimentos b�asicos de mecânica estat��stica
(de equil��brio). Os autores nada dizem se esse texto �e
fruto de um curso j�a ministrado por eles, mas parece-
me que muito do material seja parte da tese de livre-
docência do primeiro autor, referência presente nos
cap��tulos 6 a 12.

O que distingue a parte I da II �e a maior preo-
cupa�c~ao dos autores em seu aspecto did�atico. Cada
cap��tulo cont�em material estritamente essencial, quase
que totalmente autocontido, com exemplos ilustrati-
vos e problemas propostos no �nal de cada cap��tulo.
Na parte I, h�a uma apresenta�c~ao convencional sobre
vari�aveis aleat�orias, probabilidades e o problema do
passeio aleat�orio (cap��tulos 1 e 2). Os cap��tulos 3 e 4
abordam , de forma canônica, a equa�c~ao de Langevin e
a equa�c~ao de Fokker-Planck; mas talvez esteja faltando
discorrer um pouco sobre o trabalho de R. F. Fox (Phy-
sics Reports 48 (3) (1978)179-283), que faz uma cr��tica
�a aproxima�c~ao usual (markoviana) para o termo de u-
tua�c~oes na equa�c~ao de Langevin, mostrando que essa

aproxima�c~ao leva a inconsistências, que foram sanadas
com o desenvolvimento do c�alculo Ito-Stratonovich. Os
cap��tulos 5 e 6 s~ao dedicados �as cadeias de Markov e
�a equa�c~ao mestra e suas propriedades. O cap��tulo 7
apresenta o m�etodo Monte Carlo para a mecânica es-
tat��stica de equil��brio, ilustrando seu uso em diversos
problemas como, o oscilador harmônico, o modelo de
Ising e sistema de mol�eculas.

Quanto �a parte II, o cap��tulo 8 apresenta o essen-
cial sobre transi�c~oes de fase e expoentes cr��ticos, com
alguns exemplos ilustrativos. Nos cap��tulos seguintes
diversos problemas e modelos de dinâmica estoc�astica
s~ao abordados a partir do uso da equa�c~ao mestra \na
rede", e em v�arias instâncias as solu�c~oes das equa�c~oes
para os momentos e correla�c~oes s~ao obtidas fazendo-se
a aproxima�c~ao do campo m�edio (como no modelo de
Glauber, modelo do votante majorit�ario, modelos de
rea�c~ao-difus~ao, etc.), mas raramente �e discutido o es-
pectro de validade da aproxima�c~ao.

O texto est�a bem objetivo em seus prop�ositos e rico
em aplica�c~oes e uso da equa�c~ao mestra \na rede". As-
sim, julgo que detalhando mais o material apresentado,
investindo um pouco mais no aspecto did�atico (espe-
cialmente na parte II) e incluindo exerc��cios propostos
no �nal de cada cap��tulo, o livro possa tornar-se um
texto de referência para uma disciplina em Programas
de P�os-Gradua�c~ao em F��sica e em Qu��mica que poderia
receber como identi�ca�c~ao o t��tulo do texto.

Antes de uma eventual reimpress~ao ou em nova
edi�c~ao recomendaria aos autores localizar os \mis-
prints" e revisar alguns par�agrafos de dif��cil compre-
ens~ao, aonde talvez tenha faltado alguma frase esclare-
cedora. Essas tarefas poderiam ser feitas de forma bas-
tante e�caz, por exemplo, por alunos de p�os-gradua�c~ao.

Finalmente, talvez os autores deveriam insistir junto
�a EDUSP para que os respons�aveis pela produ�c~ao invis-
tam mais na qualidade da impress~ao do texto, pedindo-
lhes n~ao economizar na tinta em considera�c~ao a leitores
com menor poder de resolu�c~ao visual.
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