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Capítulo 1

Introdução

A técnica de Monte Carlo (MC) que vamos discutir pode ser usada para calcular propriedades de equi-
líbrio de sistemas de muitos corpos. Nesse contexto, a palavra ’clássico’ significa que o movimento das
partículas constituintes obedecem as leis da mecânica clássica.

Antes de descrevermos o método de MC, é importante entender o papel da simulação computacional
em geral. Antes do advento do computador eletrônico, a única forma de prever o resultado de um expe-
rimento era através de teorias, que forneciam uma descrição aproximada do sistema que estava sendo
estudado. A razão pela qual as teorias aproximadas eram quase sempre usadas é que existem muito
poucos modelos para os quais as propriedades de equilíbrio podem ser calculadas de forma exata, e
ainda um número menor de modelos no caso de propriedades de transporte. Segue que, muitas pro-
priedades de materiais reais foram preditas com base em teorias aproximadas (alguns exemplos são a
equação de van der Waals para gases desnsos, teoria de Debye-Huckel para eletrólitos e a equação de
Boltzmann para propriedades de gases diluídos). Dadas informações suficientes a respeito da interação
intermolecular, essas teorias fornecem uma estimativa das propriedades de interesse.

Infelizmente, nosso conhecimento sobre as interações intermoleculares, mesmo das moléculas mais
simples, é muito limitado. Isso nos leva a um grande problema se estamos interessados em testar a vali-
dade de uma dada teoria por comparação direta com experimento. Se a teoria e o experimento não estão
de acordo, pode significar que a teoria está errada, ou que temos uma estimativa errada das interações
intermoleculares, ou ambos! Certamente seria muito bom se pudéssemos obter resultados exatos para
um dado modelo de um sistema, sem depender de teorias aproximadas. Simulação computacional nos
permite exatamente isso. Por um lado, nós podemos agora comparar e calcular propriedades de um
modelo com os experimentos desse tal sistema; se eles não estão de acordo, o modelo é inadequado, i.e.
nós temos que melhorar nossa estimativa das interações intermoleculares. Por outro lado, nós podemos
comparar o resultado de uma simulação de um dado modelo com previsões de um modelo analítico
aproximado para o mesmo sistema. Se teoria e simulação não estão de acordo, nós sabemos que a teoria
está errada. Perceba que, nesse caso, a simulação computacional faz as vezes de um “experimento” pro-
jetado para testar a teoria. Isso é conhecido como um experimento computacional, e são rotineiros em
ciências.

Em 1953 quando os computadores eletrônicos começaram a ser usados em pesquisas não militares, a
simulação numérica de líquidos densos foi um dos primeiros problemas abordados. A primeira simula-
ção de um “líquido” foi executada por Metropolis e seu grupo em Los Alamos, usando (e introduzindo)
o método de MC. Desde de então, a metodologia da técnica de MC tem sido desenvolvida, mas os algo-
ritmos basicos pouco mudaram desde aquela época.
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Capítulo 2

Mecânica Estatística

Vamos descrever os princípios básicos do método de MC com foco em sistemas com um dado volume
(V ), a uma temperatura (T ) e com um número de partículas (N), fixos.

Comecemos pela expressão clássica para a função partição

Z = c
∫

dpNdrN exp[−H /kBT ] (2.1)

onde rN se refere às coordenadas de todas as N partículas, e pN seus correspondentes momenta. A função
H é a hamiltoniana do sistema. A hamiltoniana expressa a energia total de um sistema isolado como
função das coordenadas e momenta das partículas constituintes: H = K +U, onde K é a energia cinética
do sistema e U a energia potencial. Finalmente, c é uma constante de proporcionalidade, escolhida de
modo que a soma sobre os estados quânticos se aproxima da função partição clássica no limite }→ 0.
Por exemplo, para um sistema de N átomos idênticos, c = 1/(h3NN!). A equação clássica é

〈A〉=
∫

dpNdrNAexp[−βH ]∫
dpNdrN exp[−βH ]

, (2.2)

onde β = 1/kBT . Nesta esquação, o observável A é uma função das coordenada e momenta A = A(rN pN).
Como K é uma função quadrática dos momenta, a integração sobre os momenta pode ser feita anali-
ticamente. Segue que, médias de funções que dependem apenas dos momenta são, em geral, fáceis de
calcular. A dificuldade está em calcular A(rN). Somente em alguns casos especiais a integral multidi-
mensional sobre as coordenadas das partículas pode ser feita analiticamente. Em todos os outros casos,
técnicas de cálculo numérico devem ser usadas.

Agora que definimos a natureza do problema numérico que devemos resolver, vamos olhar para as
posśiveis soluções. Pode parecer direto que a abordagem seja calcular 〈A〉 na equação 2 por quadratura
numérica, usando por exemplo, o método de Simpson. É fácil de ver, entretanto, que este método é ina-
propriado mesmo que o número de coordenadas independentes DN (D é a dimensionalidade do sistema)
seja pequeno O(100). Suponha que nós queiramos calcular, por quadratura, um integrando numa ma-
lha de pontos em um espaço configuracional DN-dimensional. Vamos asusmir que tomamos m pontos
equidistantes ao longo de cada eixo coordenado. O número total de pontos nos quais o integrando deve
ser avaliado é igual a mDN . Esse número se torna astronômico mesmo para muitos sistemas pequenos
com m pequeno. Por exemplo, se consideramos um sistema tridimensional com 100 partículas, e m = 5,
teremos que avaliar o integrando em 10210 pontos! Cálculos dessa magnitude não podem ser feitos no
universo conhecido. E isso é bom, por que a resposta obtida estaria sujeita a um erro estatístico muito
grande. Quadratura numérica funciona bem para funções que são suaves à distâncias correspondentes
ao tamanho da malha. Entretanto, para a maioria dos potenciais intermoleculares, o fator de Boltzmann1

na equação 2 varia rapidamente com as coordenadas das partículas. Assim, para aumentar a precisão

1O fator exponencial exp[−βH ] nas expressões dadas é chamado de fator de Boltzmann.
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na quadratura, precisamos de um pequeno espaçamento nas malhas, ou seja, m grande. Além disso,
quando calculamos o integrando para sistemas como um líquido denso, encontramos que, para a maio-
ria esmagadora de pontos o fator de Boltzmann é muito pequeno. Por exemplo, para um fluido de 100
esferas duras no ponto de congelamento, o fator de Boltzmann será não nulo apenas para 1 a cada 10260

configurações!
Como já discutimos, em geral não é possível resolver a integral∫

drN exp[−βU(rN)]

, por amostragem direta de MC. Entretanto, em muitos casos, não estamos interessados na parte confi-
guracional da função de partição, mas em médias do tipo

〈A〉=
∫

drNA(rN)exp[−βU(rN)]∫
drN exp[−βU(rN)]

. (2.3)

Então, queremos conhecer a razão das duas integrais. O que Metropolis et al. mostraram é que é possível
inventar um forma eficiente do método de MC para fazer amostragens dessa razão. Para entender o mé-
todo de Metrópolis, vamos primeiro olhar mais de perto para a estrutura da equação 3. Vamos denotar
a parte configuracional da função de partição por Z:

Z =
∫

drN exp[−βU(rN)]. (2.4)

Note que a razão exp(−βU)/Z na esquação 3 é a densidade de probabilidade de encontrar o sistema em
uma configuração em torno de rN . Vamos denotar essa densidade de probabilidade por

N (rN) =
exp[−βU(rN)

Z
. (2.5)

Claramente, N (rN) é > 0.
Suponha agora que nós somo capazes, de alguma forma, de geral pontos randomicamente no espaço

de configurações de acordo com a distribuição de probabilidade N (rN). Isto significa que, em média,
o número de pontos ni gerados por unidade de volume em torno de rN é igual a LN (rN), onde L é o
número total de pontos que nós geramos. Em outras palavras,

〈A〉 ≈ 1
L

L

∑
i=1

niA(rN). (2.6)

Para facilitar o entendimento, vamos analisar um exemplo (veja a figura 1). Nesta figura, nós compa-
ramos dois métodos de se medir a profundidade do rio Nilo, pela quadratura convencional (esquerda) e
por amostragem de Metropolis; isto é, a construção de um passeio aleatório amostrado por importância
(direita). No esquema da quadratura convencional, o valor do integrando é calculado em um conjunto
de pontos pré-determinados. Como a escolha desses pontos não depende do valor do integrando, mui-
tos pontos podem estar em regiões onde o integrando se anula. Em contraste, no método de Metropolis,
um passeio aleatório é construído através da região do espaço onde o integrando é não desprezível (i.e.
através do próprio Nilo). Nesse passeio aleatório, um movimento tentativa é rejeitado se leva a pontos
fora do rio, e é aceito caso contrário. Após cada movimento tentativa (aceito ou não), a profundidade do
rio é medida. A média (simples) de todas as medidas produz uma estimativa da profundidade média
do Nilo. Esta é a essência do método de Metropolis. Em princípio, a quadratura convencional também
pode fornecer a área total do Nilo. Na amostragem por importância, entretanto, a informação sobre a
área total não pode ser obtida diretamente, já que se trata de uma quantidade similar a Z.

Vamos considerar agora como gerar pontos no espaço de configurações com probabilidade propor-
cional ao fator de Boltzmann. O método consiste em preparar o sistema numa configuração rN , que nós



7

Figura 2.1: Medida da profundidade do Nilo: uma comparação entre a quadratura convencional (es-
querda), com o método de Metropolis (direita).

vamos denotar por o (old), que tem um fator de Boltzmann exp[−βU(o)] não nulo. Esta configuração, por
exemplo, pode corresponder a uma rede cristalina sem sobreposições. Agora, nós geramos uma nova
configuração tentativa r′N , a qual denotamos por n (new), pela adição de um deslocamento aleatório ∆

a o. O fator de Boltzmann dessa configuração tentativa é exp[−βU(n)]. Nós devemos decidir agora se
iremos aceitar ou rejeitar a configuração tentativa. Muitas regras para se tomar essa decisão satisfazem
o vínculo de que, em média, a probabilidade de encontrar o sistema na configuração n é proporcional a
N (n). Aqui vamos discutir apenas o método de Metropolis, por que é simples e de aplicação geral.

Vamos derivar, de maneira pouco precisa, o método de Metropolis para determinar a probabilidade
de transição π(o→ n) da configuração o para a n. Suponha que um grande número (digamos M) de
simulações de Monte Carlo são feitas em paralelo, onde M é muito maior que o número de configurações
acessíveis. Vamos denotar o número de pontos em qualquer configuração o por m(o). Nós queremos
que, em média, m(o) seja proporcional a N (o). Os elementos de matriz π(o→ n) devem satisfazer uma
condição óbvia: Eles não “ destroem” uma distribuição de equilíbrio uma vez que este seja alcançado.
Isto significa que, em equilíbrio, o número médio de movimentos tentativa aceitos que resultam no
sistema saindo do estado o deve ser exatamente iguel ao número de movimentos tentativa aceitos de
todos os outros estados n para o estado o. É importante impor uma condição mais forte, a saber, no
equilíbrio o número de movimentos aceitos que levam o sistema de o para qualquer outro estado n
é exatamente cancelado pelo número de movimentos reversos. Esta condição de balanço detalhado
implica em:

N (o)π(o→ n) = N (n)π(n→ o). (2.7)

Muitas possíveis formas para a matriz de transição π(o→ n) satisfazem a equação (7). Vamos ver como
π(o→ n) é construída na prática. Os movimentos de MC consistem em dois estágios. Primeiro, nós
realizamos um movimento tentativa do estado o para o estado n. Vamos denotar a matriz de transição
que determina a probabilidade de ralizar tal movimento tentativa por α(o→ n); onde α é usualmente
referida como matriz subjacente da cadeia de Markov. O próximo estágio é a decisão de aceitar ou não o
movimento tentativa. Vamos denotar a probabilidade de aceitar o movimento de o para n por acc(o→ n).
Segue que,

π(o→ n) = α(o→ n)×acc(o→ n). (2.8)

No método original de Metropolis, α é escolhida sendo uma matriz simétrica (acc(o→ n) = acc(n→ o)),
entretanto, isso não é estritamente necessário. Se α é simétrica, podemos reescrever a equação (7) em
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termos de acc(o→ n):
N (o)×acc(o→ n) = N (n)×acc(n→ o). (2.9)

Da equação (9) segue que
acc(o→ n)
acc(n→ o)

=
N (n)
N (o)

= exp−β[U(n)−U(o)]. (2.10)

Novamente, muitas escolhas para acc(o→ n) satisfazem esta condição. A escolha de Metropolis et al. é

acc(o→ n) = N (n)/N (o) se N (n)> N (o)

= 1 se N (n)≤N (o). (2.11)

Outras escolhas para acc(o→ n) são possíveis, mas a escolha original de Metropolis et al. resulta numa
amostragem mais eficiente do espaço de configurações do que outras estratégias propostas.

2.1 O Algoritmo Básico de Monte Carlo

É difícil falar do método de Monte Carlo em termos abstratos. A melhor forma de explicar como o
método funciona é escrevendo o algoritmo explicitamente. Muitos programas que utilizam o método
de MC podem ser extensos, dependendo da aplicação específica. Entretanto, a estrutura básica dos
programas que usam MC, se não são idênticos, são no mínimo similares.

O objetivo principal o método de MC que estamos interessados aqui é o cálculo de propriedades de
equilíbrio de um sistema clássico de muitos corpos. Vejamos um programa simples de MC.

Introduzimos o método de Metropolis como um processo de Markov no qual uma caminha aleatória
é construída de modo que a probabilidade de visitar um ponto particular rN é proporcional ao fator de
Boltzmann exp[−β[U(rN)]. Existem várias formas de contruir tal caminhada aleatória. Na abordagem
introduzida por Metropolis et al., o seguinte esquema é proposto:

1. Selecione uma partícula aleatoriamente e calcule sua energia U(rN).

2. Faça um deslocamento aleatório da partícula: r′ = r+∆, e calcule a nova energia U(r′N).

3. Aceite o movimento de rN para r′N com probabilidade

acc(o→ n) = min
(
1,exp−β[U(r′N)−U(rN)]

)
. (2.12)

Uma implementação desse método básico de Metropolis é mostrado nas figuras Algorithm 1 e Algorithm
2.

Comentários:

1. A subrotina mcmove tenta deslocar aleatóriamente a partícula selecionada (ver Algorithm 2).

2. A subrotina sample amostra as grandezas a cada nsamp-ésimo ciclo.
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Comentários:

1. A subrotina ener calcula a energia da partícula na posição dada.

2. Note que, se a configuração é rejeitada, a configuração antiga é mantida.

3. A função ranf() gera um número aleatório entre [0,1], uniformemente.
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