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O problema do votante (Voter) retrata os mecanismos básicos da propagação
de opinião binária em modelos de dinâmica social [1-3]. Cada indiv́ıduo locali-
zado no śıtio i de uma rede espacial é representado por uma grandeza si de valor
±1. A cada passo temporal, um indiv́ıduo i e um vizinho j são selecionados
aleatoriamente e o valor de si é substitúıdo pelo valor atual de sj . A evolução
temporal deste modelo tende à uniformidade de s (ou seja, após um tempo t

finito, todos os indiv́ıduos estão ou no estado si = +1 ou no estado si = −1).
Neste trabalho, alteramos o modelo básico para incluir o valor nulo à grandeza

s. Śıtios com si = 0 são então considerados lacunas na rede e, portanto, apresen-
tam valor fixo durante toda a evolução temporal, sendo incapazes de transmitir
a informação temporal para indiv́ıduos na sua vizinhança. Queremos avaliar
como essa diluição afeta o estado de equiĺıbrio final do sistema. Para caracteri-
zar este estado, medimos a densidade de interfaces (fração de śıtios vizinhos em
que sisj = −1) e a persistência (fração de śıtios que mantém o mesmo estado
desde t = 0) em função da densidade ρ0 de śıtios com si = 0. Quando ρ0 é
suficientemente pequeno, as quantidades medidas são assintoticamente nulas.

Resultados preliminares indicam que, além de um aumento do valor do
tempo necessário para chegar a tal equiĺıbrio, o estado assintótico pode con-
ter uma fração finita de interfaces bem como de śıtios nunca atualizados para
valores de ρ0 acima de um valor cŕıtico ρc. Esta transição de fase pode ser ca-
racterizada, em função do comportamento das quantidades acima mencionadas,
próxima ao valor de ρc.
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