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RESUMO

Nesta tese, abordamos duas temáticas de ampla relevância prática e conceitual no

estudo de Redes Complexas. A primeira está associada com a caracterização topológica

das redes enquanto que a segunda diz respeito aos processos dinâmicos que ocorrem so-

bre elas. Com relação a primeira linha de estudo, inicialmente elaboramos um modelo

para o crescimento de redes, onde a ligação preferencial inclui: (i) conectividade e (ii)

homofilia (ligações entre sítios de características similares são mais prováveis). A partir

disso, observamos que a competição entre estes dois aspectos leva a um heterogêneo pa-

drão de conexões, com as propriedades topológicas da rede exibindo resultados bastante

interessantes. Em particular, destacamos que existe uma região onde as características dos

sítios desempenham um papel importante não apenas para a taxa com que eles obtém

ligações, mas também para o número de ligações que ocorrem entre sítios com caracte-

rísticas similares e dissimilares. Por fim, investigamos a propagação de epidemias sobre

a topologia da rede elaborada, considerando que sua disseminação segue as regras do

Processo de Contato. Usando simulações de Monte Carlo, mostramos que a competição

entre os estados (doente/saudável) dos sítios induz a uma transição entre uma fase ativa

(presença de doentes) e outra inativa (ausência de doentes). Neste contexto, estimamos

o ponto crítico da transição de fase através do cumulante de Binder e da razão entre mo-

mentos do parâmetro de ordem. Em seguida, utilizando análises de escala de tamanho

finito, determinamos os expoentes críticos associados com esta transição.
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ABSTRACT

In this thesis, we address two issues of broad conceptual and practical relevance

in the study of complex networks. The first is associated with the topological characte-

rization of networks while the second relates to dynamical processes that occur on top

of them. Regarding the first line of study, we initially designed a model for networks

growth where preferential attachment includes: (i) connectivity and (ii) homophily (links

between sites with similar characteristics are more likely). From this, we observe that

the competition between these two aspects leads to a heterogeneous pattern of connecti-

ons with the topological properties of the network showing quite interesting results. In

particular, we emphasize that there is a region where the characteristics of sites play an

important role not only for the rate at which they get links, but also for the number of

connections which occur between sites with similar and dissimilar characteristics. Finally,

we investigate the spread of epidemics on the network topology developed, whereas its

dissemination follows the rules of the contact process. Using Monte Carlo simulations,

we show that the competition between states (infected/healthy) sites, induces a transition

between an active phase (presence of sick) and an inactive (no sick). In this context, we

estimate the critical point of the transition phase through the cumulant Binder and ra-

tio between moments of the order parameter. Then, using finite size scaling analysis, we

determine the critical exponents associated with this transition.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Ao longo do seu desenvolvimento, a pesquisa científica se especializou no uso

de uma abordagem reducionista, onde prevalece a ideia de que o comportamento global

dos sistemas, pode ser perfeitamente entendido se compreendermos apenas uma parte

do todo [1]. No entanto, apesar do amplo avanço obtido, tal método enfrenta problemas

quando se depara com o estudo de fenômenos altamente complexos tais como avalanches,

terremotos, previsões climáticas, fluxos turbulentos, funções cerebrais, comportamento

econômico, político e cultural das sociedades, evolução e extinção de espécies, entre ou-

tros. Sendo assim, a compreensão da complexidade destes fenômenos segue uma tendên-

cia oposta a filosofia de trabalho do reducionismo, onde abordagens interdisciplinares

ganham crescente significado com a inserção destes problemas na categoria dos sistemas

ditos complexos.

A concepção do que se entende como sendo um sistema complexo, ainda é uma

questão aberta e, por isso, o indentificamos apenas pelas características apresentadas. Tais

sistemas são formados por um grande número de unidades relativamente simples, que in-

teragem mutuamente de modo a influenciar o seu comportamento como um todo [1]. Ou-

tra característica interessante, desses sistemas, é a ordem espontânea (auto-organização),

observada na dinâmica de sua estruturação [2]. Ela constitui um fenômeno emergente,

decorrente do efeito coletivo e do caráter não-linear das interações, que amplia a comple-

xidade de tal maneira que os padrões globais não são evidentes considerando suas partes

individuais. Esta tendência é verificada em grandes sistemas naturais e sociais, como a cé-
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Capítulo 1. Introdução 2

lula, a sociedade, a Internet, etc; onde uma descrição significativa dos mesmos exige mais

do que uma mera análise de seus constituintes isoladamente. Assim, por exemplo, não se

compreende a maneira como a Internet funciona, detalhando as características individu-

ais dos computadores. Nem muito menos o comportamento da sociedade é plenamente

compreendido analisando-se apenas a atitude de um único indivíduo ou grupo deles.

Como resultado da tentativa de se construir um esquema teórico geral para com-

preender os sistemas complexos, surgiram, no final da década de 90, as chamadas redes

complexas (RC) [3–5]. Sob o ponto de vista destas, sistemas complexos são descritos por

um conjunto de vértices (sítios ou nós) conectados via linhas (aresta ou arcos).

A aparente simplificação, combinada com o formalismo matemático da teoria de

grafos, as ferramentas da Mecânica Estatística e o uso de computadores de alto desem-

penho, tem sido útil para analisar a estrutura e a dinâmica de uma ampla variedade de

sistemas naturais e artificiais. Entre os vários exemplos de sistemas que têm sido estuda-

dos, sob a ótica de RC, destacamos a sociedade, composta por pessoas ligadas por laços

de amizade [6–8]; as áreas científicas, onde pesquisadores estão conectados de acordo

com os trabalhos de colaboração [9, 10]; a Internet, formada por roteadores conectados

por fibras óticas [11–13]; a World Wide Web (WWW), com páginas interligadas através de

hyperlinks [5, 14–17]; o cérebro, onde neurônios são conectados por sinapses [18–20]; as

malhas rodoviárias, composta por rodovias que ligam cidades [21–23]; o transporte aéreo,

onde aeroportos se conectam por linhas aéreas [24, 25]; e a linguagem, onde as palavras

são ligadas por relação de sintaxe ou de gramática [26, 27]. Além destas, existem inúme-

ras outras aplicações que podem ser conferidas em diversos livros [3,8,28–31] e artigos de

revisão [4, 32–34].

Historicamente, o estudo de redes nasceu com a teoria de grafos e o primeiro

trabalho dessa área remonta a 1736, quando o matemático suíço Leonard Euler propôs a

solução para o famoso problema das pontes de Konigsberg [35]. Desde então, os estudos

envolvendo redes, basicamente, se restringiram as análises das propriedades matemáticas

de grafos estáticos, onde, praticamente, não houve tantas aplicações práticas. Dentre as

poucas que existiram, destacam-se algumas importantes realizações no contexto da soci-

ologia, onde a representação na forma de redes foi usada, a partir da década de 20, para

analisar aspectos estruturais da organização social, com base nas relações entre entida-

des sociais, na comunicação entre membros de um grupo, nos negócios entre nações, nas

transações econômicas entre empresas, dentre outras.
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Por volta de 1950, dois matemáticos húngaros, conhecidos respectivamente, como

Paul Erdös e Alfred Rényi, encararam o desafio de descrever a estrutura de redes com a

formulação de seu famoso modelo de grafos aleatórios [36]. O modelo proposto consiste

de N nós, que, aos pares, são conectados entre si com probabilidade p. Com este tipo de

consideração, pode-se observar, por exemplo, que acima de um certo limiar, da probabi-

lidade de conexão entre dois nós quaisquer, o conjunto de grafos aleatórios submete-se

a uma transição de fase tipo a de percolação onde o grafo, feito de pequenos subgrafos

separados, une-se formando um componente gigante comparável com o tamanho do sis-

tema. Além disso, as redes decorrentes do modelo de Erdös-Rényi, têm uma distribuição

de conexões Poissoniana, centrada em torno do valor médio da conectividade (número de

primeiros vizinhos de um dado sítio).

O modelo de Erdös-Rényi guiou o pensamento sobre redes até o final da década

de 90. A partir daí, as RC se consolidaram como uma ferramenta versátil, para explorar

e oferecer novos horizontes, no estudo de vários sistemas reais. Isso foi motivado não

apenas, pelos trabalhos de Watts e Strogatz [37], em redes de mundo pequeno, e de Bara-

bási e Albert [4], em redes livres de escala, mas, principalmente, induzido pelo crescente

poder computacional que possibilitou o estudo das propriedades topológicas/dinâmicas

de muitas redes reais, com base no amplo banco de dados disponíveis.

As análises decorrentes destes bancos de dados têm revelado, para redes de dife-

rentes domínios da ciência, uma série de resultados inesperados e, boa parte deles, estão

relacionados com a estrutura (topologia) das mesmas. Um comportamento que parece ser

comum para várias redes estudadas, é que a conectividade dos sítios possui natureza livre

de escala (distribuição de conectividade decaindo em lei de potência). Esta propriedade

indica a presença de um padrão de conexões extremamente heterogêneo, onde somente al-

guns sítios apresentam um elevado número de ligações enquanto a maioria possui baixo

número de conexões. Além disso, algumas redes reais, também, são caracterizadas por

exibirem caminhos relativamente curtos entre dois sítios quaisquer [29–34] (propriedade

de mundo pequeno) e por apresentarem muitos circuitos, que são medidos pelo coefici-

ente de agregação [3, 4, 31–34].

Com os avanços obtidos na compreensão estrutural (topológica) das RC, o foco

de seus trabalhos passou a ser a busca pelas potenciais aplicações em questões mais im-

portantes relacionadas com os vários processos físicos e dinâmicos que ocorrem sobre

elas [38]. Por exemplo, saber como um vírus se propaga na rede mundial de computado-

res (Internet), entender como blecautes (apagões elétricos) se alastram em escala nacional,
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ou como eficientemente podemos buscar e recuperar dados em estruturas de informação,

estão entre as questões que têm sido estudadas e que têm implicações relevantes para a

compreensão de fenômenos como difusão e propagação em RC.

Outra questão que tem atraído bastante interesse, principalmente, da comuni-

dade de física estatística é o estudo da propagação de epidemia em uma população. A ra-

zão para isto, é a observação de que na disseminação de uma epidemia, frequentemente,

ocorre uma espécie de competição, entre as mudanças de estados (doente/saudável) dos

indivíduos, que eventualmente leva a um comportamento crítico que divide duas fases:

uma caracterizada pela presença da doença (fase ativa) e outra por sua ausência (fase ina-

tiva). Sendo assim, é possível extrair propriedades críticas relevantes que ajudam com-

preender processos epidêmicos não só do ponto de vista físico como também do ponto de

vista biológico e/ou clínico.

Diversos modelos têm sido propostos para descrever a propagação de doenças

epidêmicas em uma população [39]. Geralmente, estes modelos têm sido analisados em

estruturas homogêneas tais como grafos aleatórios ou redes regulares (cadeia unidimen-

sional, rede quadrada, etc.). Entretanto, a possibilidade de compreender propagação de

epidemias, sob a ótica dos intricados padrões de interações entre pessoas, faz das RC um

forte substrato sobre as quais a dinâmica pode ser coerentemente representada. Neste

sentido, a elaboração de modelos que incorporam a natureza livre de escala, dos contatos

entre os elementos de uma população, é valiosa não apenas para compreender a rapidez

com que os casos da doença aparecem em todos os lugares, mas também para planejar

estratégias de prevenção e de controle de epidemias.

Este trabalho, aborda dois temas significativamente importantes no estudo de RC.

Em primeiro lugar, focaremos em aspectos relacionados a sua caracterização topológica.

Para isso, elaboramos um modelo de crescimento de redes, em que similaridade entre

as características dos sítios influencia na formação de ligações entre eles. A partir disso,

estudamos suas propriedades topológicas a fim de obter informações que caracterizam,

estatisticamente, os padrões de conexões entre sítios. Já a segunda linha de estudo, refere-

se a um processo de propagação de epidemia que ocorre sobre a estrutura da rede, gerada

pelo modelo proposto, onde as regras de mudança dos estados (doente/saudável) dos

sítios seguem a interação (dinâmica) do modelo do processo de contato (PC) [40].

A tese está organizada da seguinte forma: no segundo capítulo, discutiremos

os conceitos fundamentais e algumas medidas básicas (propriedades topológicas) que
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descrevem as relações de interconexões entre sítios. Além disso, apresentaremos alguns

exemplos de redes reais e uma tabela contendo os valores de suas propriedades topológi-

cas. O terceiro capítulo, introduz um modelo de crescimento de redes onde a presença de

um termo homofílico, na ligação preferencial, tem papel relevante na formação de cone-

xões entre sítios. A partir disso, calcularemos as mais básicas propriedades topológicas da

rede e, em seguida, as comparamos com outros modelos que já estão estabelecidos na lite-

ratura: o modelo de Barabási-Albert e o modelo fitness. No quarto capítulo, estudaremos

a propagação de epidemias, sobre a rede obtida no capítulo anterior, onde as regras con-

sideradas para a mudança dos estados (doente/saudável) dos sítios são as do PC. Dada

a natureza destas regras, nosso foco aqui é entender o possível comportamento crítico do

sistema. Para alcançar este objetivo, inicialmente discutiremos algumas noções sobre a

teoria de fenômenos críticos. Na sequência, faremos um breve revisão sobre o Método de

Monte Carlo (MC). Depois, realizaremos simulações de MC, considerando a dinâmica do

PC, e apresentaremos nossos resultados que caracterizam os expoente críticos da transi-

ção. Por fim, nossas conclusões, juntamente com as perspectivas para outros trabalhos,

serão apresentadas no quinto capítulo.



CAPÍTULO 2

REDES: CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

As Redes Complexas (RC) descrevem uma grande variedade de sistemas natu-

rais e artificiais. Seu estudo possui um forte caráter interdisciplinar e abrange diversas

áreas do conhecimento tais como física, matemática, biologia, sociologia e ciência da com-

putação. Momentaneamente, focaremos os exemplos e os aspectos que caracterizam a

estrutura das RC. Inicialmente, para inserir o leitor no mundo das RC, faremos uma re-

visão dos conceitos básicos dando atenção especial a propriedades como distribuição de

conectividade, menor caminho médio, coeficiente de agregação e correlações da conecti-

vidade.

2.1 Introdução

Existem vários sistemas de interesse cientifíco que são formados por componentes

ou partes individuais que, de alguma maneira, estão ligados entre si. Entre os vários

exemplos, incluem-se a Internet, onde se tem uma coleção de máquinas (computadores,

roteadores, etc.) conectados por diversos canais de comunicação (linhas telefônicas, cabos

de fibra ótica, etc) [3, 11–13]; a World Wide Web (WWW), com páginas virtuais conectadas

por hyperlinks [5, 14–17]; o cérebro, com neurônios ligados por sinapses [18–20]; a malha

rodoviária, formada por rodovias que ligam cidades [21, 22]; e os sistemas sociais, onde

as pessoas se unem pelos mais variados tipos de relações (pessoais, profissionais, etc.)

6
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[41–43].

Em todos estes sistemas, vários aspectos de suas topologias têm sido amplamente

estudados graças às RC, que atualmente figuram como uma maneira geral e poderosa

de analisar e compreender as interações e a organização de muitos sistemas reais. Para

isso, tais sistemas são reduzidos a uma representação simplificada (redes) que abstrai sua

estrutura e captura apenas padrões relacionados as conexões.

Historicamente, esta forma de representar sistemas reais através de redes (ou gra-

fos) teve origem no século XVIII com Leonard Euler [35]. Desde sua proposta inicial até

metade do século XX, o estudo de redes ficou restrito a simples análises de suas propri-

edades matemáticas. No entanto, as últimas duas décadas testemunharam o nascimento

de um novo movimento de interesse pela pesquisa em RC. Isto foi motivado não apenas

pelos trabalhos de Watts-Strogatz, em redes de mundo pequeno [37], e de Barábasi-Albert,

em redes livres de escala [4], mas principalmente induzido pelo crescente poder compu-

tacional e pela possibilidade de estudar as propriedades de muitas redes reais, já que para

muitas delas existem grandes bancos de dados disponíveis.

Parte das análises que são feitas, em diferentes redes reais, tem se concentrado

nas questões que visam caracterizar suas estruturas (topologias). Mas, por que razão,

pesquisadores têm tanto interesse nesse ponto? A resposta é muito simples: por causa

que a “anatomia” das redes sempre afeta sua funcionalidade. Por exemplo, é de conhe-

cimento geral que a topologia das redes sociais influi no espalhamento de doenças e de

informações. Já a topologia da rede elétrica afeta a robustez e a estabilidade das linhas de

transmissão. Portanto, parece extremamente relevante que o estudo de RC comece defi-

nindo novos conceitos e medidas (propriedades), de modo a classificar, analisar e explicar

a topologia de diversos sistemas. Uma ampla revisão sobre medidas, em RC, pode ser

encontrada em [44].

2.2 Conceitos Básicos

A seguir, faremos uma rápida discussão de alguns conceitos que são importantes

para a compreensão de RC.
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2.2.1 Redes e sua representação

A fim de investigar as redes cientificamente, temos que definir, precisamente, o

que entendemos como tal. No sentido mais básico, uma rede - também chamado de grafo

na literatura matemática - é um conjunto de vértices (nós) conectados por arestas (arcos).

Tradicionalmente, a representação de redes, tal como descrita antes, se beneficia

de um ramo da matemática discreta conhecido como teoria de grafos. O estudo de grafos

teve seu início em 1736, quando na oportunidade o matemático suíço, Leonard Euler,

resolveu o famoso problema das pontes de Königsberg.

A antiga cidade de Königsberg (atualmente Kaliningrad, Rússia), era banhada

pelo rio Pregel, ao longo do qual havia duas ilhas. O acesso às ilhas era feito através de

sete pontes, conforme está ilustrado na figura 2.1(a). Naquela época, os habitantes de Kö-

nigsberg discutiam sobre a possibilidade de haver algum caminho pelo qual fosse possível

atravessar todas as sete pontes, e retornar ao ponto de partida, passando sobre cada uma

delas apenas uma vez. Para resolver este problema, Euler representou a configuração das

pontes como um grafo (figura 2.1(b)), onde cada vértice correspondia a uma porção de

terra e cada aresta, a uma ponte. Com isso, ele mostrou que não existia um caminho que

possibilitasse tais restrições.

(a)

1

2

3

4

5

6

7

(b)

Figura 2.1: a) Arranjo das sete pontes da cidade de Königsberg. b) Grafo de Euler para o problema
das pontes de Königsberg. As pontes são representadas pelas ligações e as porções de terra pelos
nós. Euler provou em 1736, que era impossível atravessar as sete pontes, passando sobre cada uma
delas uma única vez e, em seguida, retornar ao ponto de partida. Figura adaptada da ref. [45]
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O conceito de grafos, que aparentemente pode parecer simples, tornou-se, após

o trabalho de Euler, a ferramenta natural para a descrição matemática de redes [45]. En-

tretanto, dada a inerente abstração associada aos grafos (conjunto de pontos unidos por

linhas), os físicos, que em particular estão interessados no estudo de sistemas reais, deram

um significado sutilmente diferente para a definição de redes: uma rede é qualquer sis-

tema que admite uma representação como um grafo, onde os sítios (vértices) identificam

os elementos do sistema e as ligações (arestas) representam a presença de uma relação ou

interação entre esses elementos.

Diversas características podem ser associadas aos integrantes das redes (sítios e

ligações). As ligações, por exemplo, podem apresentar peso e sentido, etc. Quando o sen-

tido das ligações tem importância, para o sistema estudado, sua correspondente rede é

dita direcionada (figura 2.2(a)). Caso contrário, ela é conhecida como não-direcionada (figura

2.2(b)). Redes direcionadas são apropriadas para descrever relações assimétricas, entre seus

sítios, tais como as que ocorrem em cadeias alimentares, onde predador e presa têm pa-

péis bem definidos. Já as redes não-direcionadas são adequadas para representar relações

recíprocas (simétricas). Por exemplo, na Internet quando uma conexão é estabelecida a

comunicação pode ser realizada, de um computador para outro, em ambas as direções.

Em algumas situações é util representar as ligações como tendo um peso que, dependendo

do caso, pode indicar o custo, ou a intensidade das ligações (figura 2.2(c)). No caso da In-

ternet, o peso das ligações representa a quantidade de dados que pode fluir através delas.

Em cadeias alimentares, interações predador-presa podem ter pesos medindo o fluxo de

energia total entre a presa e o predador.

Existem ainda, uma ampla variedade de medidas matemáticas associadas aos sí-

tios da rede. A mais simples delas é a sua conectividade (ou grau). A conectividade,

k, de um sítio é igual ao número total de ligações que ele faz com outros sítios da rede

(ou melhor, é a sua quantidade de primeiros vizinhos). Em redes não-direcionadas a co-

nectividade, k, de um sítio é apenas um único número (ver figura 2.2(b)), mas em redes

direcionadas os sítios possuem duas conectividades diferentes (ver figura 2.2(a)): a conecti-

vidade de entrada, ki (i de in), indicando o número de ligações apontando para um dado

sítio, e a conectividade de saída, ko (o de out), que simboliza o número de conexões que sai

do mesmo. Assim, a conectividade total em um determinado sítio é dada por, k = ki + ko.

Um sítio com grande conectividade é denominado de pólo ou hub e sua presença em uma

rede tem grande influência sobre a estrutura.

Um caso particular de interesse em redes, diz respeito aquelas que possuem es-
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(a) (b) (c)

Figura 2.2: Alguns tipos de redes. (a) rede direcionada, onde o sítio central tem ki = 1 e ko = 3;
(b) rede não-direcionada, com k = 4 para o sítio central; (c) rede ponderada: o peso das ligações é
indicado pela espessura da linha que une os sítios.

trutura tipo árvore (figura 2.3(a)). As árvores são redes onde existe apenas um caminho

conectando cada par de sítios. Se uma árvore não tem partes separadas, ela é dita conec-

tada. Uma árvore conectada que apresenta N sítios possui L = N − 1 ligações. Podemos,

ainda dizer, que uma árvore é uma rede sem circuitos (ou ciclos). Já o circuito é tido como

uma cadeia1 simples e fechada (o sítio inicial é o mesmo que o sítio final) (figura 2.3(b)).

Chama-se cadeia simples, aquela que não passa duas vezes pela mesma aresta. Em geral,

o número I de circuitos numa rede conectada, arbitrariamente, com ligações que não têm

um sentido definido, relaciona-se com o número de ligações e sítios por:

I=L+1-N (2.1)

Esta, constitui-se numa das fórmulas básicas da teoria de grafos.

(a) (b)

Figura 2.3: a) Representação de uma rede com estrutura tipo árvore. b) Ilustra a presença de um
circuito, de ordem 3, formado pelos sítios vermelhos.

1Cadeia é uma sequência qualquer de arestas adjacentes que ligam dois sítios
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Outro tipo interessante de redes, com intensa aplicabilidade em física, são as cha-

madas redes aleatórias. De forma simplificada, redes aleatórias podem ser definidas como

arranjos desordenados de ligações, que se formam mediante a influência de algum parâ-

metro (por exemplo, um valor probabilístico, etc.) que controla a colocação das ligações

entre seus sítios. A inerente aleatoriedade, associada com este processo, faz com que a in-

terconectividade dos sítios nem sempre dê origem ao mesmo arranjo, ou melhor, a mesma

rede. Portanto, no esperíto da física estatistíca, uma rede aleatória não é única, e sim, um

ensemble estatistíco. Este ensemble é definido, como um conjunto de membros - redes par-

ticulares - onde cada um deles têm sua própria probabilidade de realização, isto é, seu

próprio peso estatistíco. Então, para obter alguma quantidade, que caracterize uma rede

aleatória, em princípio, temos que coletar a estatistíca completa sobre todos os membros

do ensemble. Assim, para obter seu valor médio, para uma rede aleatória, tomamos a média

da quantidade de interesse sobre todos os membros do ensemble - sobre todas as realiza-

ções - levando em consideração seus pesos estatistícos.

Os físicos classificam as redes aleatórias em dois tipos: estáticas (ou de equilíbrio)

ou dinâmicas (ou de não equilíbrio). As primeiras são aquelas onde i) o número de nós da

rede é fixo e ii) os pares de nós, escolhidos aleatoriamente, são conectados via ligações não

direcionadas. O principal exemplo deste tipo de redes são aquelas decorrentes do modelo

de Erdös-Rényi [36]. Já para o segundo tipo, i) temos que, em cada passo de tempo, um

novo sítio (ou vários deles) é (são) inserido(s) na rede e ii) simultaneamente, um par (ou

alguns pares) de nós, escolhidos aleatoriamente, são conectados por uma ligação que pode

ser direcionada ou não [45]. Este tipo de rede tem uma característica interessante: como

as ligações não são distribuídas uniformemente ao acaso, invariavelmente, existirão nós

que serão mais conectados do que outros.

2.2.2 Distribuição de conectividade

A mais básica caracterização estatística da topologia das redes é obtida pela distri-

buição de conectividade P (k). Esta fornece a probabilidade de que um dado nó, escolhido

ao acaso, tenha k primeiros vizinhos; ou equivalentemente, ela mostra a fração de nós de

uma rede, que apresenta conectividade k. Alternativamente, a distribuição de conecti-

vidade é denotada por Pk, ou pk, para indicar que a variável k admite valores inteiros

não-negativos.
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No caso de redes direcionadas temos que considerar dois tipos de distribuições,

Pin(k) e Pout(k). Onde a primeira está associada a conectividade de entrada nos sítios e a

segunda relacionada a conectividade que sai dos sítios.

Na maioria das RC, nem todos os nós apresentam a mesma conectividade. Se-

guramente, observaremos que existem nós mais conectados que outros. Informações de

como a conectividade está distribuída, entre os nós, numa rede não direcionada, é dada

pelo gráfico de P (k), ou pelo cálculo dos momentos da distribuição. O momento de ordem

n é dado como:

〈kn〉 =
∑
k

knP (k). (2.2)

O primeiro momento 〈k〉 é a conectividade média da rede. O segundo momento

mede as flutuações da distribuição de conectividade.

A seguir, alguns exemplos de distribuições de conectividade observadas no es-

tudo de RC:

(1) Distribuição de Poisson: É dado por

P (k) =
e−〈k〉〈k〉k

k!
(2.3)

onde 〈k〉 é a conectividade média [4]. Uma rede aleatória tem sua conecti-

vidade seguindo uma distribuição de Poisson quando seu número de sítios

tende ao infinito e sua conectividade média, 〈k〉 é fixa. Esse vínculo para 〈k〉,
constitui a escala típica da distribuição.

(2) Distribuição tipo Lei de Potência: Expressa por

P (k) ∝ k−γ (2.4)

com k 6= 0 e γ sendo o expoente da distribuição [4]. Ao contrário da distribui-

ção de Poisson, redes que possuem distribuição de conexões comportando-se

como lei de potência não apresentam uma escala característica para sua cone-

ctividade. Essa “liberdade de conexão” faz com que tais redes sejam denomi-

nadas de livre de escala.
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(3) Distribuição Discreta: Esse espectro de conectividade é típico de redes que

crescem deterministicamente [46].

O comportamente da distribuição de conectividade, exibida por uma rede, pode

ser tomado como base para classificá-la em homogênea ou heterogênea. Redes onde as in-

terconexões entre os sítios são mais democraticamente partilhadas, dão origem a conecti-

vidades que se distribuem em torno de um valor típico, 〈k〉 (valor médio). Desta forma,

estas redes são ditas homogêneas e podem ser, adequadamente, descritas por distribuições

de conexões que rapidamente anulam-se à medida que a conectividade dos sítios afasta-se

de seu valor médio, como por exemplo é o caso da distribuição de Poisson (figura 2.4(a)).

Por outro lado, redes onde a interconectividade entre os nós não segue “princípios de-

mocráticos” possuem conectividades muito distintas sem qualquer escala típica de grau

característico. Esta natureza livre de escala, para a conectividade dos sítios, faz com que

tais redes sejam denominadas de heterogêneas, com sua distribuição de graus decaindo em

lei de potência (figuras 2.4(b) e 2.4(c)). Este comportamento indica que na rede apenas

poucos sítios têm muitas conexões enquanto a maioria possui baixa conectividade.

P(k)

k

(a)
k

P(k)

(b)

P(k)

k

(c)

Figura 2.4: Exemplos de distribuição de conectividades. (a) A maioria dos valores da conectividade
dos sítios não variam muito em relação a média e a rede, descrita por esta distribuição, é razoal-
mente homogênea. Em (b) a distribuição de conectividade dos sítios estende-se sobre um grande
intervalo de valores. Esta “liberdade de escala” é típica das redes heterogêneas, e sua distribuição
decai em lei de potência; (c) em escala logarítmica a distribuição que temos em (b) resulta em um
comportamento linear.
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2.2.3 Menor caminho médio

Numa rede não direcionada e com ligações sem peso, conexões que ligam sítios

formam caminhos. Dados dois sítios quaisquer desta rede, pode haver vários caminhos

entre eles, mesmo que estes não estejam diretamente conectados. O comprimento, por

exemplo, de um dos caminhos entre estes dois sítios é obtido contando-se o número de

ligações que os conectam, dado que para cada uma delas é atribuído valor unitário. Entre-

tanto, o comprimento do menor caminho (do inglês: “shortest path lenght”) é aquele cuja

distância, em termos do número de ligações, é a mais curta possível para o par de sítios

em questão.

Embora possa parecer uma ideia simples, o menor caminho representa uma das

noções centrais do estudo de RC. Ele desempenha um papel importante no transporte

e comunicação dentro de uma rede. Por exemplo, suponha que tenhamos a necessi-

dade de enviar um pacote de dados de um computador para outro através da Internet,

excetuando-se possíveis “congestionamentos” o menor caminho, certamente, oferecerá a

maneira mais eficiente para o tráfego de informações, uma vez que, por ele, os dados se-

rão transferidos numa rapidez ótima. Por esta razão, o menor caminho é de fundamental

importância para a caracterização da estrutura interna de redes.

Retomando a ideia desenvolvida no primeiro parágrafo, pode-se obter o menor

caminho médio entre dois sítios quaisquer da rede, pela relação abaixo:

l =
2

N(N − 1)

∑
i>j

di,j (2.5)

onde di,j é a distância geodésica2 entre os sítios i e j. A média de di,j tomada sobre todos

os N(N − 1)/2 pares de sítios resulta no menor caminho médio l.

Alternativamente, pode-se estimar o valor de l numa rede aleatória do tipo árvore.

Para isso, partimos do pressuposto que a rede tenha conectividade média z. Sendo assim,

um sítio qualquer pode visitar, em média, outros z sítios afastados a uma distância de um

passo (ver figura 2.5). Generalizando, pode-se falar que após l passos, este sítio, visitará

outros zl sítios. A estimativa da distância característica da rede, isto é, o menor caminho

médio, é obtida através da relação N ∼ zl. Dessa relação, chega-se a expressão abaixo:

l ≈ lnN

lnz
(2.6)

2É definida como o menor número de ligações que conectam dois vértices.
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Na expressão acima, o fato de l relacionar-se com lnN , torna explícito o porquê da

pequena distância entre os pares de sítios na rede. Essa particularidade, está presente no

comportamento de várias redes reais e é, comumente, conhecida como “efeito de mundo

pequeno”.

Outro conceito que, de certa forma, associa-se com a noção de caminho em redes é

o de diâmetro. Este é definido como o caminho mais longo entre pares de sítios quaisquer.

A importância do mesmo, se dá, por exemplo, em situações em que se pretende analisar

a robustez da rede à ataques, sejam eles dirigidos ou aleatórios. Alterações no valor do

diâmetro são indicativos de quão forte é a estrutura topológica da rede.

Figura 2.5: Ilustração de uma rede com z = 3. Observa-se que quando l = 1, visita-se N = 31 = 3
nós. Quando l = 2, temos N = 32 = 9 nós visitados. Quando l = 3, temos N = 33 = 27, e assim
por diante (N ∼ zl).

2.2.4 Experiência de Milgram - O mundo é pequeno

Quase todos nós já tivemos a experiência de encontrar alguém longe de casa que,

para nossa surpresa, compartilha um conhecido mútuo conosco. Este tipo de experiência

ocorre com tanta frequência que até mesmo a nossa língua oferece um clichê para ser pro-
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nunciado no momento que reconhecemos conhecidos em comum. Nós dizemos, “como o

mundo é pequeno”.

Foi com base na hipótese de mundo pequeno que, em 1967, Stanley Milgram, um

psicólogo e sociológo americano, desenvolveu um experimento social com o intuito de

saber se pessoas desconhecidas e escolhidas ao acaso, nos Estados Unidos, poderiam se

conectar por intermédio de pessoas que se conheciam. O ponto central do estudo era:

quantos contatos sociais, em termos do número de pessoas, separavam dois indivíduos

escolhidos aleatoriamente? A resposta desta questão, de certo modo, fornece a “distância”

entre quaisquer duas pessoas desconhecidas na sociedade americana dos anos 60.

Para dar início a este experimento duas pessoas foram escolhidas como alvo. A

primeira foi a esposa de um estudante de graduação. A segunda um corretor da bolsa de

valores, ambos residindo em Massachusetts. O passo seguinte, foi escolher as cidades de

Wichita e Omaha (areas desérticas do país), respectivamente, pertencentes aos estados do

Kansas e do Nebraska, como ponto de partida para o estudo (ver figura 2.6(a)).

O experimento de Milgram, basicamente, consistia em enviar envelopes para mo-

radores, escolhidos aleatoriamente, em Wichita e Omaha pedindo para que eles partici-

passem de um estudo relacionado a sociedade americana. Os moradores que recebessem

os envelopes, no entanto, teriam que entregá-lo, direto ou indiretamente, ao destinário(a).

O envelope continha uma carta com um breve resumo da proposta do estudo,

uma fotografia, nome, endereço e alguns dados pessoais da pessoa alvo, juntamente com

as seguintes instruções:

(1) Cada pessoa que receber o caderno deve adicionar seu nome nele. Isto serve

para rastrear de quem partiu o envelope, evitando que este, eventualmente,

volte para uma mesma pessoa.

(2) Se você não conhece a pessoa alvo, não tente contactá-la diretamente. Ao

invés disso, repasse este caderno para alguém que você conhece e acredite que

tenha maior chance de conhecê-la.

(3) Se você conhece a pessoa alvo, envie-o diretamente para ele(a).

(4) Ao enviar o caderno, cada pessoa deve retirar uma página dele, preenchê-

la e remetê-la ao cientista. Esta, sem dúvida, é uma fase muito importante do

estudo, pois ela permite, a Milgram, acompanhar o progresso da experiência,

ao longo do trajeto do caderno, até chegar a pessoa alvo. Nas mãos da pes-
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soa alvo, o caderno deve, agora, ser enviado ao cientista para a conclusão do

experimento.

Kansas

Nebraska

Massachusetts

(a) Mapa dos estados Unidos. Os estados em vermelho representam a origem das
correspondências e o estado em verde representa o destino final.

Omaha Boston

(b) Ilustração de como Stanley Milgram mapeou a rede de co-
nhecidos nos Estados Unidos. Note que algumas sequências de
conhecidos foram quebradas.

Figura 2.6: Experiência realizada por Stanley Milgram com a qual ele mostrou que basta apenas
um pequeno número de conhecidos (em média, seis) para criar um “caminho” entre quaisquer
duas pessoas nos Estados Unidos. Figura adaptada da ref. [21]
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O surpreendente resultado da experiência foi publicado na revista Psychology To-

day em um trabalho intitulado como “problema de mundo pequeno” [47] e revelou que o

número médio de ligações entre a pessoa inicial e o destinatário final, no caso das expe-

riências que se completaram, era de aproximadamente seis pessoas. Daí surgiu a famosa

expressão “seis graus de separação” que já foi aproveitada para título de peças de teatros

e de filmes.

A contribuição de Milgram não foi apenas nos chamar a atenção para o quanto

estamos conectados, mas também demonstrar que ninguém está a muito mais que alguns

“apertos de mão” de uma outra pessoa. Isto é, o mundo é pequeno.

O termo mundo pequeno, como tratado por Milgram, também tem sido empre-

gado para inúmeras redes reais, dado que estas, em geral, apresentam, entre dois pontos

quaisquer, “distância” pequena e finita, mesmo que contenham muitos elementos. E as-

sim, tais redes são chamadas de redes de mundo pequeno.

2.2.5 Coeficiente de agregação

O coeficiente de agregação de um sítio fornece informações sobre a presença de

conexões entre os seus primeiros vizinhos [3, 4].

Qualitativamente o coeficiente de agregação pode ser descrito da seguinte forma:

consideremos uma rede com arestas sem direções, e tomamos da mesma, um sítio i que

apresenta zi vizinhos mais próximos. Em seguida observamos, dentre o número total de

vizinhos do sítio i, quantos estão ligados entre si. A agregação máxima, do sítio i, é obtida

quando todas as zi(zi − 1)/2 ligações estão presentes conectando todos os seus primeiros

vizinhos.

Quantitativamente o coeficiente de agregação, de um sítio i qualquer da rede,

é definido como sendo a razão entre a quantidade total de ligações que conectam seus

primeiros vizinhos, yi, e o número máximo possível de ligações entre todos estes vizinhos

mais próximos, zi(zi − 1)/2. Mais precisamente, temos:

Ci =
2yi

zi(zi − 1)
(2.7)

onde Ci, admite valores no intervalo 0 ≤ Ci ≤ 1. Quando Ci = 0, sabe-se, neste caso, que
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os vizinhos do sítio i “não se conhecem” e, portanto, não estabelecem conexões entre si.

No entanto, quando Ci = 1 existem todas as conexões possíveis entre todos os primeiros

vizinhos do vértice i. Para melhor compreensão, observe a figura 2.7.

Figura 2.7: O conceito de coeficiente de agregação do sítio i, é obtido quando conhecemos seus
primeiros vizinhos e sabemos como estes estão ligados entre si. Para esta figura temos, zi = 6 e
yi = 5, logo Ci = 1/3.

Como podemos observar, essa grandeza simboliza, na linguagem de redes soci-

ais, o grau de conhecimento mútuo dos “amigos” mais próximos de uma dada pessoa.

Logo, podemos associá-la a círculos de amizades ou de conhecidos, em que cada membro

conhece a maioria dos outros membros.

O coeficiente de agregação de toda a rede, ou seja, o coeficiente de agregação

médio, é obtido fazendo a média dos Ci′s pelo número total de sítios. Logo;

C =
1

N

∑
i

Ci =
1

N

∑
i

2yi
zi(zi − 1)

(2.8)

onde C, expressa a probabilidade de existência, de ligações entre os primeiros vizinhos

de um dado sítio, escolhido aleatoriamente. Pode-se também, associar com a agregação

média de uma rede à presença de pequenos circuitos de ordem 3 na mesma, uma vez que

o conceito de coeficiente de agregação caracteriza a existência de ciclos (ou circuitos) na

rede. Da definição, claramente, pode-se observar que o coeficiente de agregação de um
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grafo do tipo árvore é igual a zero. Sendo assim, redes que possuem um alto valor de C,

certamente, têm uma estrutura bem diferente de redes tipo árvores.

A presença de circuitos é uma forma específica de correlação em redes. Se o coe-

ficiente de agregação de uma rede “infinita” não tende a zero, então a correlação entre os

vértices, certamente, se faz presente.

As redes aleatórias clássicas têm o valor do coeficiente de agregação muito baixo.

A razão disso, está no fato das ligações (arestas L) serem distribuídas aleatoriamente, entre

cada par de vértices, com a mesma probabilidade p, dada por p ∼= z/N . Dito de outra ma-

neira, a probabilidade, p, de que os primeiros vizinhos de um vértice estejam conectados

é a mesma de que quaisquer outros dois vértices da rede, também, estejam conectados.

Nesse caso, sabe-se que z = k = 2L/N , o que resultará num coeficiente de agregação da

forma C = z/N ; o qual, como já dissemos, é muito pequeno quando o número de vértices

N da rede é grande. Qualitativamente, este resultado nos diz que uma rede aleatória con-

tém poucos circuitos e, certamente, isso não está de acordo com o comportamento exibido

por muitas redes do mundo real, uma vez que as mesmas apresentam maior agregação

quando se considera parâmetros similares (igualdade no número de vértices e arestas)

para as redes reais e as aleatórias.

2.2.6 Correlações da conectividade

Relatamos anteriormente que a distribuição de conectividade de uma rede fornece

um panorama geral a respeito das interconexões entre os sítios. Podemos ir além e obser-

var, localmente, como a conectividade se comporta. Por exemplo: para um dado sistema,

será que um determinado sítio se conectará a outros aleatoriamente, isto é, desprezando

características dos mesmos? Embora pareça plausível que um sítio possa se conectar a

outro independente das características do segundo, isto não ocorre na maioria dos casos

reais: é comum encontrarmos, em tais sistemas, exemplos de padrões de conexões que se

estabelecem pela preferência de nós de se conectarem com outros nós de características si-

milares ou até mesmo opostas. Dependendo das características dos nós, isso dá origem a

vários tipos de correlações. Entretanto, quando consideramos apenas a topologia da rede,

o principal tipo de correlações que têm sido estudadas são as de grau-grau.

Em termos de medidas, correlações grau-grau podem ser, teoricamente, expressas



Capítulo 2. Redes: conceitos, características e aplicações 21

por meio da probabilidade condicional, P (k′|k). Esta representa a chance de uma ligação,

escolhida ao acaso, conectar sítios de grau k e k′ ou, em outras palavras, representa a pro-

babilidade de que uma ligação aponte para um sítio de grau k′, condicionada ao fato que

ela tem origem em um sítio de grau k. Do ponto de vista numérico, é mais conveniente

caracterizar as correlações grau-grau pelo conceito de grau médio dos primeiros vizinhos

de um nó com conectividade k (brevemente chamado grau médio dos primeiros vizinhos).

Embora menos rigorosa, esta abordagem alternativa, para estudar correlações, tem sido

bastante usada na literatura e permite encontrar como nós de diferentes graus estão in-

terconectados. Para isso, toma-se como base o grau médio dos primeiros vizinhos como

uma função do grau k dos sítios, knn(k).

A fim de obter esta função, consideraremos um sítio i com grau ki, e calculamos o

grau médio dos seus vizinhos mais próximos, knn,i,

knn,i =
1

ki

∑
j∈V (i)

kj (2.9)

onde a soma se dá sobre todos os vizinhos do sítio i. Desta quantidade podemos obter a

função, knn(k), para analisar o comportamento das correlações de grau, que é formalmente

definida como [49]:

knn(k) =
1

Nk

∑
i/ki=k

knn,i (2.10)

em que Nk é o número de sítios com grau k e o somatório é feito sobre aqueles sítios com

conectividade ki = k.

A curva resultante desta função pode ser facilmente interpretada e é a base para

uma primeira classificação das redes complexas [48] via correlações de grau (ver figura

2.8). Se knn(k) for uma função crescente do grau k, a rede apresenta mistura assortativa por

grau; isto é, sítios altamente conectados estão, em média, ligados a vizinhos que também

possui muitas conexões. Na situação oposta, quando knn(k) é uma função decrescente,

a rede analisada exibe mistura disassortativa, indicando que sítios com poucas conexões,

em média, têm vizinhança com sítios altamente conectados e vice-versa. Na ausência de

correlações, knn(k) é uma função constante, sugerindo que o grau dos vizinhos é indepen-

dente da conectividade do sítio em questão.

Podemos também inspecionar as correlações grau-grau, de uma rede, por meio de

uma outra quantidade, menos rigorosa que knn(k), mas que, historicamente, tem sido am-
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k

knn(k)

Assortativa

(a)
k

knn(k)

Disassortativa

(b)
k

knn(k)

Descorrelacionada

(c)

Figura 2.8: Grau médio dos vizinhos mais próximos. Esta quantidade, basicamente, mede quão corre-
lacionados está o grau médio dos primeiros vizinhos de sítios com conectividade k. Em (a), knn(k)
cresce com a conectividade dos sítios, indicando a presença de correlações de grau positivas na
rede (assortatividade). (b) mostra uma tendência decrescente de knn(k), o que significa que a rede
é negativamente correlacionada (disassortatividade). Finalmente, em (c), com knn(k) constante, a
rede é descorrelacionada.

plamente usada pelos sociólogos. Ela é conhecida como coeficiente de correlação de Pearson

e tem a seguinte definição

r =
〈kk′〉l − 〈k〉l〈k′〉l
〈k2〉l − 〈k〉l

2 . (2.11)

Aqui k e k′ são os graus dos nós das extremidades de uma ligação, e 〈〉l indica a

média sobre todas as ligações da rede. O coeficiente de Pearson é uma função de correla-

ção de par padrão, adequadamente normalizada de tal maneira que r varia no intervalo

[−1, 1]. Claramente, se uma rede é descorrelacionada, então o coeficiente de Pearson é

nulo. Se, em média, sítios muito conectados têm vizinhança, também, muito conectada

(mistura assortativa), então r > 0, e assim, existe uma correlação positiva nas interconexões

da rede. Caso a rede tenha, em média, nós pouco conectados ligados a vizinhos bastante

conectados e vice-versa (mistura disassortativa), então r < 0, e uma correlação negativa se

faz presente.

2.3 Redes reais

Para que se possa analisar um problema real como uma rede complexa, necessita-

se, antes de mais nada, indentificar os elementos que a compõe e, sobretudo, saber como

tais elementos interagem. Recentemente, isso vem sendo feito com vários sistemas reais,
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objetivando-se assim, determinar e compreeender suas características e/ou propriedades

topológicas. Procurando seguir essa lógica, veremos, daqui por diante, exemplos de siste-

mas reais que foram modelados sob a forma de redes. Por uma questão de clareza, estas

foram divididas em três grandes domínios: redes tecnológicas, biológicas e sociais.

2.3.1 Redes tecnológicas

Redes tecnológicas são redes de infraestrutura física que se desenvolveram ao

longo do último século e, atualmente, formam a “espinha dorsal” das modernas socieda-

des tecnológicas. Talvez, duas das mais importantes redes deste domínio sejam a internet

e a world wide web (WWW). A seguir as descrevemos em detalhes.

Internet

A internet é o principal exemplo de redes com maior relevância tecnológica e

econômica. Ela é tida como uma enorme rede global de computadores e outros dispo-

sitivos de telecomunicação que são ligados entre si, por ou sem fios. Normalmente, a

estrutura da Internet é descrita em dois níveis distintos: um, trata a mesma a nível de

roteadores, sendo que os nós são os próprios roteadores e as ligações são conexões físicas

entre eles. O outro, a concebe a nível de domínios (sistemas autônomos), que são sub-redes

na Internet, composto por milhares de computadores e roteadores, os quais representam

um único nó, onde a ligação se estabelece entre dois domínios se existir, pelo menos, um

roteador que os conecte.

Um aspecto de especial interesse, demonstrado pela Internet, está relacionado a

“grande quantidade” de nós que ela apresenta, quando comparada com outros sistemas

reais. Tal aspecto é importante do ponto de vista das análises estatistícas feitas na rede,

e estas revelaram que a Internet, tanto a nível de roteadores quanto de domínios, apre-

senta propriedades topológicas não triviais; entre elas, a distribuição de conectividade

comportando-se como lei de potência. Esse fato confere a Internet, a inclusão numa classe

de redes denominadas livres de escala.

Outras características da Internet, como menor caminho médio e coeficiente de
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Figura 2.9: Comportamento da distribuição de conectividade da Internet a nível de roteadores
(lei de potência, com γ = 2.1). Figura retirada da ref. [49].

agregação, ratificam a inclusão dela nessa classe de redes. Pastor-Satorras et al. (2001) [49]

estudando a Internet a nível de domínios, entre 1997 e 1999, obtiveram valores para o

menor caminho médio situados abaixo de 4. Estes são diferentes daqueles exibidos por

grafos aleatórias clássicos, quando têm-se o mesmo número total de vértices e conexões.

Em particular, para a Internet no ano de 1998, a relação entre o menor caminho l/lrand era

de 0.6 .

A indicação desse valor para l significa que, dados em torno de 4 “passos”, pode-

se alcançar a maioria dos vértices e isso faz a Internet exibir o caráter de mundo pequeno.

A nível de roteadores, o menor caminho médio é l ≈ 10, valor ligeiramente menor do que

o de seu correspondente grafo aleatório clássico.

O coeficiente de agregação tem valor situado em torno de 0.2. Este é essenci-

almente maior que o de seu correspondente grafo aleatório clássico que tem valor de

Crand ≈ 0.001.
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World Wide Web (WWW)

A WWW é o exemplo mais importante de rede de informação. Os nós da WWW

são representados pelos documentos HTML (web pages) que são ligados, uns aos outros,

por hyperlinks (URLs), os quais fazem o papel das ligações da rede. O crescimento da

WWW se dá sem ordenamento natural, o que a torna complexa e direcionada. Nesse

caso, a conectividade dos nós é feita não apenas pelas conexões que entram, mas também

pelas conexões que saem dos mesmos. Como as conexões são direcionadas, a WWW é

caracterizada por duas distribuições de conectividade: Pin(k) que indica a probabilidade

de haver k hyperlinks apontando para um dado documento e Pout(k) que denota a provável

existência de k links terem origem nessa web page.

Estudos realizados por Barabási et al. (1999) [17] com o intuito de mapear a

WWW, estimada em, pelo menos, 8 × 108 documentos, detectaram que ambas, Pin(k) e

Pout(k), seguem uma lei de potência por diversas ordem de grandeza de k. A figura 2.10

mostra o comportamento das leis de potência que caracterizam as distribuições de cone-

xões.

Pin(k) ∼ k−γin onde γin = 2.1 e Pout(k) ∼ k−γout com γout = 2.45

Esse resultado é muito diferente do que era previsto pela clássica teoria de grafos

aleatórios que espera distribuições de conexões seguindo uma distribuição de Poisson.

Uma grandeza importante no processo de busca na web é o menor caminho d

entre dois documentos. A média de d sobre todos os pares de vértices é dada por 〈d〉 =

0.35 + 2.06 log(N). Usando N = 8 × 108 web pages, encontramos que 〈dwww〉 = 18.59 ≈ 19,

isto é, dois documentos escolhidos aleatoriamente estão, em média, a 19 cliques um do

outro. Observamos que apesar do grande tamanho da WWW, ainda assim, existe um

caminho relativamente pequeno conectando pares de web pages. Isso, entretanto, enfatiza

o caráter de “mundo pequeno” para a WWW.

O pequeno valor de 〈d〉 é util para se construir programas que otimizam as buscas

na WWW. Tais programas utilizam agentes inteligentes (Web crawler) que são capazes de

interpretar os links e seguir apenas os mais relevantes para obter, mais depressa, a infor-

mação desejada.
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Figura 2.10: Distribuição de links saindo (a) e entrando (b) em uma Web page. Em (c), menor
caminho médio como uma função do tamanho da rede. Figura retirada da ref. [17].

2.3.2 Redes biológicas

Em biologia, redes são amplamente usadas como uma maneira adequada para

representar padrões de interação entre elementos biológicos. Biólogos moleculares, por

exemplo, usam redes para representar os padrões das reações químicas entre as substân-

cias das células, enquanto neurocientistas as usam para representar padrões de conexões

entre células do cérebro, e ecologistas estudam as redes de interações entre espécies em

ecosistemas, tais como predação e cooperação. A seguir descreveremos duas redes comu-

mente estudadas no âmbito biológico: a rede metabólica e a cadeia alimentar.

Rede metabólica

Uma rede de particular interesse científico é a rede metabólica. As muitas reações

bioquímicas que dão “poder” as células dos organismos vivos formam uma rede em que

os sítios são substratos (substâncias químicas), como por exemplo, água, gás carbônico,
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ATP, ADP etc., os quais estão conectados, uns aos outros, por meio das próprias reações

bioquímicas que, neste caso, representam as ligações da rede.

As ligações da rede metabólica são direcionadas, pois reações bioquímicas dis-

tintas podem tratar um mesmo substrato ora como produto ora como reagente. Assim,

diferencia-se entre as conexões de entrada e saída dos nós. As conexões que entram nos

vértices consideram o substrato como produto da reação. Por outro lado, a conectividade

de saída toma-o como reagente. Esta representação permite, sistematicamente, investigar

e quantificar as propriedades topológicas das redes metabólicas de vários organismos.

Um extenso estudo realizado por Jeong et al. (2000) [50] comparando a organi-

zação estrutural das redes metabólicas de 43 organismos pertencentes a todos os três do-

mínios da vida: Bactérias, Eucariontes (animais, plantas etc.) e Arqueas revelou que, em

comum com diversas outras redes reais, a distribuição de conectividade dos sítios, tanto a

de entrada quanto a de saída, é livre de escala e o comprimento médio do caminho, entre

pares de vértices, é pequeno para todos os organismos analisados.

Os expoentes das leis de potências que gerem o comportamento de ambas as dis-

tribuições, a de entrada e a de saída, das conexões dos nós variam no intervalo de 2.0 a

2.4.

Uma característica geral de muitas redes complexas é o seu efeito de mundo pe-

queno, que indica que dois nós quaisquer podem ser conectados, ao longo das ligações

existentes entre eles, por um caminho relativamente pequeno. Na rede metabólica, es-

ses caminhos correspondem a reações bioquímicas conectando dois substratos. Jeong et

al. [50] , encontraram que a maioria dos substratos podem ser ligados, aproximadamente,

por um caminho equivalente a três reações bioquímicas.

Do ponto de vista biológico, esse é um resultado significativo. Caso o caminho

médio entre os substratos fosse bastante grande, necessitaria-se de muitas reações inter-

mediárias para conectar dois substratos quaisquer. No entanto, esse fato, seguramente

não acrescentaria vantagem alguma aos seres vivos, dado que muitos desses “produtos”

das reações intemediárias poderiam, por exemplo, se deteriorarem muito rapidamente,

por meio de intervenções ambientais e, assim, ocorreria a remoção do caminho entre os

substratos em questão. Já um pequeno caminho, como obtido por Jeong et al. [50] , cer-

tamente, é mais eficiente para esse tipo de situação e, talvez, constitua uma estratégia

natural para a preservação da vida.



Capítulo 2. Redes: conceitos, características e aplicações 28

Cadeias alimentares

Organismos vivos, dentro de um ecosistema, dependem uns dos outros para as

suas sobrevivências, uma vez que eles extraem energia e recursos, de outros organismos,

através de relação de predação. Assim espécies animais são ligadas por cadeias alimen-

tares. Cada cadeia começa com as espécies basais, como plantas ou bactérias, que não são

presas de qualquer outra espécie e obtém energia diretamente do ambiente através de

transformações que envolvem água, minerais e outros processos físico-químico, como por

exemplo fotossíntese. Esta energia é transformada dentro da cadeia alimentar por sucessi-

vas predações. A seguir, têm-se as espécies intermediárias com organismos que são ambas

presas e predadores. A cadeia termina como as espécies superiores que não são atacadas

por qualquer outro organismo. Embora útil para compreender o funcionamento básico

de transferência de energia em um ecosistema, o paradigma da cadeia alimentar não é

totalmente realista. Certamente, um ambiente natural é melhor descrito por um conjunto

de cadeias alimentares interligadas com cada uma das espécies pertencentes às diferentes

cadeias alimentares num dado período de tempo (ciclo).

Em uma cadeia alimentar, os sítios representam as espécies de um ecosistema e

uma ligação direcionada, da espécie A para a B, indica que A se alimenta de B. Às vezes

esta relação é desenhada ao contrário, porque ecologistas tendem a pensar em termos do

fluxo de energia ou carbono através da cadeia: uma interação predador-presa é, portanto,

desenhada como uma seta apontando da presa para o predador, sugerindo que o fluxo de

energia tem o sentido da presa para o predador quando a presa é comida.

A construção de cadeias alimentares completas é extremamente trabalhosa, mas,

nos últimos anos, um extenso número de conjuntos de dados tornaram-se disponíveis.

Geralmente, o pequeno tamanho das cadeias não dar espaço, para ambiguidade na in-

terpretação da distribuição de conectividade, P (k). No entanto, embora a maioria das

cadeias alimentares estudadas exibam distribuição de conectividade com escala típica,

verificou-se que algumas delas têm uma distribuição consistente com uma lei de potência

com truncamento exponecial. Quanto as demais propriedades das cadeias alimentares, a

tabela (2.1) oferece dados que dão uma visão geral sobre seus comportamentos.
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2.3.3 Redes sociais

As redes sociais surgem exatamente da necessidade do ser humano de criar e

compartilhar laços com seus pares. Nestas redes, pessoas, grupos de pessoas e até mesmo

organizações conectam-se por um ou vários tipos de relações. Esta variedade de relações,

confere às ligações definições tão diferentes quanto possíveis. Ligações podem represen-

tar amizades entre indivíduos, relações profisssionais, business, padrões de comunicação,

relações sexuais ou românticas, etc. A definição do que simbolizará uma ligação depende

de que rede específica se deseja estudar. A seguir, descreveremos duas redes sociais, a

rede de contatos sexuais e a rede de citação dos trabalhos científicos, a fim de ressaltar o

que foi exposto.

Rede de contatos sexuais

A rede de contatos sexuais é, sem dúvida, muito importante do ponto de vista de

saúde pública, já que várias doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) podem se propa-

gar entre seus constituintes. O conhecimento de sua topologia ajudará, por exemplo, na

escolha de estratégias, mais eficientes, visando prevenir o contágio com alguma DST.

Em 1996, Liljeros et al. [51] analisando o comportamento sexual, de uma amostra

aleatória de indivíduos, revelaram características bastantes interessantes, de uma rede de

contato sexual, composta por 2810 suecos. A característica mais marcante do estudo, foi a

descoberta de que a distribuição de conectividade P (k) do número de parceiros sexuais k,

no decorrer dos últimos 12 meses e também, durante toda a vida desses indivíduos, decai

como uma lei de potência com expoentes similares, tanto para homens (α = 2.31 ± 0.2 e

αtot = 1.60± 0.3) quanto para mulheres (α = 2.54± 0.2 e αtot = 2.21± 0.3).

A natureza livre de escala apresentada pela distribuição de conectividade difere

do padrão esperado para a rede de relações sexuais, uma vez que, para esta, a expectativa

era encontrar uma distribuição Gaussiana, assim como fora obtido para a rede de relações

de amizades [52].

O fato da distribuição de conexões decair como lei de potência, indica que o con-

ceito de grupo de risco, considerado em estudos epidemiológicos, nesse caso, é arbitrário

porque não há uma fronteira bem definida que separa os indivíduos do grupo de risco

dos demais. Outro aspecto importante é que, de acordo com os modelos epidemiológicos,

as epidemias propagam-se, muito mais rapidamente, numa rede livre de escala do que
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numa rede com escala bem definida (Gaussiana).

Figura 2.11: Distribuição tipo lei de potência do número de parceiros sexuais para homens e
mulheres. Em (a), distribuição do número de parceiros no decorrer dos últimos 12 meses e, em
(b), distribuição do número total de parceiros correspondente a vida inteira. Figura retirada da
ref. [51].

A possibilidade da rede de contatos sexuais ter uma estrutura sem escala típica,

indica que campanhas educativas, alertando sobre a importância do sexo seguro, deve ter

como alvo preferencial, indivíduos com um grande número de parceiros(as). Essa estra-

tégia pode reduzir, significativamente, a disseminação de doenças sexualmente transmis-

síveis na rede e, além disso, diminui os gastos com tratamentos das DSTs.

Rede de Citações Científicas

Os cientistas, naturalmente se interessam pelas citações que seus trabalhos rece-

bem. As citações, na literatura científica, formam a rede das citações. E esta, de certa

forma, reflete o aspecto específico da evolução da ciência. Os vértices da rede de citações

são os artigos científicos, e suas arestas, direcionadas, são as citações. O fato das arestas se-

rem dirigidas, de um artigo a outro, na rede de citações dos trabalhos científicos, significa

que o primeiro cita o segundo em sua bibliografia. Dito de outra forma, artigos mais “jo-

vens” citam, em sua bibliografia, artigos publicados anteriormente. Consequentemente,

todas as arestas, nesta rede, são direcionadas a artigos mais “velhos”.

Já que a rede de citações é direcionada, os artigos em tal rede, têm uma distribui-

ção que caracteriza as conexões de saída Pout(k) (o número de artigos que eles citam) e

outra que informa sobre as conexões de entrada Pin(k) (número de artigos em que eles

são citados).
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De particular interesse é o trabalho de Redner (1998) [53] que investigou dados

fornecidos pelo Institute for Scientific Information e pela revista Physical Review D, com o

objetivo de descobrir o comportamento das distribuições de conexões dos artigos.

Dos dados obtidos do Institute for Scientific Information, Redner observou a frequên-

cia de citações de 783.339 trabalhos publicados em 1981 e citados mais de 6 milhões de

vezes entre 1981 e 1997. Ele encontrou que a probabilidade de um artigo ser citado k ve-

zes segue uma lei de potência com expoente, aproximadamente, igual a 3. O segundo

conjunto de dados catalogados das bibliografias de 24.296 artigos publicados na revista

Physical Review D, entre 1975 e 1994, também mostrou resultado semelhante, com a dis-

tribuição do número de referência de um artigo , isto é, Pout(k) apresentando cauda com

decaimento exponencial.

Na tabela abaixo, estão resumidas as propriedades de algumas das redes reais

mais estudadas.

Tipo rede dir. N 〈k〉 d γ r c Ref(s).
Tec. WWW D 108 10.46 16.18 2.1∗ −0.053 0.107 [54, 55]

AS D 11174 4.19 3.62 2.1 −0.195 0.3 [55]
IR U 228263 2.80 9.5 2.1 −0.009 0.03 [55]

Bio. metab. D 765 9.64 2.56 2.2∗ −0.240 0.67 [50]
prot. U 2115 2.12 6.80 2.4 −0.156 0.071 [56]

foodweb D 92 10.84 1.90 − −0.326 0.087 [57]
Soc. actors U 449913 113.43 3.48 2.3 0.208 0.78 [37, 52]

phys. U 52909 9.27 6.19 − 0.363 0.56 [58, 59]
words U 460902 70.13 2.67 2.7 0.285 0.437 [60]

Tabela 2.1: Características topológicas de algumas redes reais. Elas estão agrupadas nos
domínios: tecnológico (a WWW, a Internet a nível de sistemas autônomos (AS) e a nível de
roteadores (IR)), biológico (uma rede metabólica, uma de interação de proteínas e a cadeia
alimentar.), e social (rede dos atores de cinema, rede de coautores de artigos cientifícos
em física e a de ocorrência de palavras da língua inglesa). A coluna dir. indica se a rede
é direcionada (D) ou não-direcionada (U). O tamanho N , a conectividade média 〈k〉 e a
distância d são especificadas para cada rede. O expoente da distribuição de conectividade
(∗= distribuição de conectividade de entrada) γ também é fornecido sempre que a rede
é livre de escala. As correlações grau-grau são expressas em termos do coeficiente de
Pearson r. Por último, é medido o coeficiente de agregação global c de cada rede.
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O intenso interesse dos pesquisadores, pelo estudo de sistemas sob a forma de

redes nos domínios tecnológico, biológico e social, tem revelado que elas, aparentemente,

compartilham a existência de características topológicas universais [3,4]. Entre estas cara-

cterísticas, duas são onipresentes: a natureza livre de escala da conectividade dos sítios e

o efeito de mundo pequeno. Entretanto, quando se leva em consideração outras caracte-

rísticas, tem se observado que as redes sociais são fundamentalmente diferentes das redes

não sociais (tecnológica ou biológica).

Para realçar a diferença existente entre as redes sociais e as não sociais, toma-

mos como base duas propriedades que recentemente tem recebido bastante atenção: o

coeficiente de agregação e as correlações de grau. Primeiro, considerando as correlações

grau-grau das redes, tem sido notado que os graus de sítios adjacentes são positivamente

correlacionados (assortatividade) em redes sociais, mas negativamente correlacionados (di-

sassortatividade) para a maioria das redes não sociais (ver coeficiente de Pearson na tabela

2.1) [48]. Segundo, com relação ao coeficiente de agregação, as redes sociais mostram al-

tos níveis de algomeração. Em contrapartida, grande parte das redes não sociais possuem

este nível relativamente baixo (ver coeficiente de agregação na tabela 2.1).

A explicação para ambas as diferenças pode ser compreendida pela mesma hi-

pótese: redes sociais são divididas em grupos ou comunidades e as demais redes não

apresentam este tipo de formação estrutural. Dentro de uma mesma comunidade os sítios

são densamente ligados entre si. Já os sítios pertencendo a diferentes comunidades são

apenas esparsamente conectados. Portanto, esta alta densidade, de interconexões entre os

sítios dos grupos, é responsável por elevar o nível de aglomeração e, consequentemente,

por correlacionar positivamente as redes sociais. E assim, especificamente, neste aspecto

as redes sociais diferem significativamente das não sociais.

Para maiores esclarecimentos a respeito dos vários outros aspectos em que redes

tecnológicas e biológicas diferem das sociais, consultar as referências [3, 6–8, 29, 31, 55].



CAPÍTULO 3

REDE HOMOFÍLICA LIVRE DE ESCALA

Na literatura científica, observamos que aspectos distintos contribuem para a ocor-

rência de ligações entre os sítios de uma rede. Neste sentido, daremos atenção especial

a homofilia que é definida como a tendência de formação de conexões entre sítios que

são semelhantes em alguma característica. Mostraremos, através da introdução de um

modelo simples, que os padrões de conexões emergentes exibem comportamentos inte-

ressantes quando comparado aos de outros modelos, já existentes na literatura, como por

exemplo o modelo de Barabási-Albert (BA) e o modelo fitness.

3.1 Introdução

É de conhecimento geral que o processo de formação de conexões, entre os sítios

de uma rede, é influenciado por diferentes aspectos. Por exemplo, no modelo proposto

por Barabási-Albert (BA) [4], a idade dos sítios (tempo decorrido após a inserção do sítio

na rede) dá origem ao efeito de vantagem cumulativa, fazendo que os sítios mais velhos

tenham uma alta conectividade e recebam mais conexões à medida que a rede cresce. Esta

dinâmica é garantida pela chamada regra de ligação preferencial do modelo (novos sítios

ligam-se, preferencialmente, com outros que possuem muitas conexões), a qual inevita-

velmente produzirá correlações e uma assimetria entre a conectividade dos sítios mais

jovens e dos mais velhos. Estes, invariavelmente, serão os sítios mais conectados da rede

33
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(denominados de pólos ou hubs) e, de certo modo, são os responsáveis diretos pela cauda

em lei de potência para a distribuição de conectividades.

Já no modelo elaborado por Bianconi-Barabási (BB) [61], além da conectividade

dos sítios, outro aspecto, presente na ligação preferencial, que desempenha um papel im-

portante para a formação de ligações é conhecido como fitness. Ele simboliza a qualidade

intrínseca dos sítios e pode representar, por exemplo, o conteúdo de uma web page na

WWW ou o talento de um ator na rede de atores de filmes. Dependendo do parâmetro de

qualidade um sítio jovem pode adquirir, em um intervalo de tempo relativamente curto,

uma quantidade significativa de ligações, ultrapassar sítios mais velhos (que já estão na

rede há mais tempo) e eventualmente tornar-se um pólo da rede. Este fato, coloca no mo-

delo BB - também é conhecido como modelo fitness - a dose de “democratização” que estar

ausente no modelo BA.

O modelo fitness, foi o primeiro elaborado com o intuito de minimizar o efeito da

correlação idade-conectividade. Com este propósito, diversos outros modelos têm sido

introduzidos na literatura [3,21,29–31,62,63]. Todos eles incluem, na ligação preferencial,

algum parâmetro que visa retratar mais coerentemente os sistemas reais.

É sabido que, em muitas redes reais, os sítios possuem suas próprias característi-

cas que, dependendo do contexto, podem ganhar diferentes interpretações. Por exemplo,

em redes sociais, a cada indivíduo pode ser atribuído idade, gênero, etnia, nível de es-

colaridade ou outros parâmetros que representam suas demais preferências; na rede de

interação de proteínas, cada proteína é caracterizada por suas funções biológicas [64, 65];

na World Wide Web, as web pages são classificadas com base em seu conteúdo [66]. Para

estas, e para muitas outras redes, as evidências empíricas indicam que um fator que de-

sempenha papel fundamental para a adição de novas ligações entre sítios é a similaridade

entre as características dos mesmos.

Semelhanças nas características de pessoas, por exemplo, elevam a probabilidade

para que se estabeleçam vínculos entre elas. Tanto é assim que observamos facilmente

como pessoas tendem a se relacionar por compartilharem a mesma fé, fazerem parte da

mesma profissão, torcerem para o mesmo time de futebol, gostarem do mesmo cantor ou

grupo musical, etc [67]. Analogamente, na WWW, blogs (ou weblogs) que tratam de ques-

tões políticas tendem a conter mais hyperlinks para outros com os quais tenha tendências

políticas similares as suas [65]. Assim também acontece com as proteínas, onde as de

funções semelhantes possuem bastante chance de estarem conectadas entre si [64].



Capítulo 3. Rede homofílica livre de escala 35

Em todas as situações mencionadas anteriormente, as chances de formação de co-

nexões aumentam mediante o partilhamento de algo comum entre os entes. Esta tendên-

cia para se estabelecer ligações entre aqueles de características semelhantes é conhecida

como homofilia. Ela constitui-se em uma das noções mais básicas que regem a estrutura

de redes e é, até mesmo, um princípio presente em escritos de pensadores clássicos como

Platão e Aristóteles que, respectivamente, observaram que “similaridade atrai amizades”

e que “as pessoas gostam daquelas que parecem consigo mesma”. Além disso, como rela-

tado no trabalho de Özgür et al. [68] a homofilia também possui significativa importância

em processos de propagação de informações que ocorrem sobre as redes.

Apoiado pela ideia de que a similaridade entre as características dos sítios pode

influenciar a formação de ligações entre eles, aqui modificamos a regra de ligação prefe-

rencial do modelo de BA, com a inclusão de um termo homofílico [69]. Com isto, objeti-

vamos não apenas reduzir o efeito da correlação idade-conectividade, tão notavelmente

presente no modelo BA, mas também visamos saber como as propriedades topológicas

básicas da rede são afetadas com a presença da homifilia.

3.2 Modelo de rede com homofilia

Os exemplos discutidos anteriormente enfatizam que as diferentes características

dos sítios são, digamos, as suas habilidades para competir por ligações. No entanto, estas

são mais acentuadamente favorecidas entre constituintes similares. Para levar em conta

esta tendência, introduzimos um termo chamado similitude, Aij = |ηi − ηj|, onde ηi e ηj

representam, respectivamente, as características intrínsecas do sítios i e j. Observe que o

termo de similitude favorece o contato (ligações) entre sítios de características similares

com uma taxa muito maior do que entre aqueles de características dissimilares.

Tendo em vista as ideias que dão suporte ao modelo, inserimos o algoritmo abaixo

a fim de gerar a rede:

(1) Começamos com a rede contendo m0 sítios (m0 é muito pequeno quando

comparado com a quantidade final de sítios N ), onde as características de cada

um deles estão reunidas no parâmetro ηi, o qual tem valor inalterado no tempo

e é extraído, uniformemente ao acaso, do intervalo entre 0 e 1.
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(2) A cada passo de tempo um novo sítio j, com ηj aleatoriamente escolhido

do intervalo definido no passo anterior, conecta-se com outros m(≤ m0) sítios

pré-existentes por novas ligações não direcionadas e não ponderadas (não são

permitidas múltiplas ligações entre dois sítios quaisquer).

(3) As novas conexões são estabelecidas considerando que a probabilidade de

formação de ligações depende da conectividade do sítio i, ki, e da similitude,Aij ,

e é dada por:

Πi =
(1− Aij)ki∑
i

(1− Aij)ki
(3.1)

(4) Este procedimento é usado para incluir o (m0 + 1)-ésimo sítio, o (m0 + 2)-

ésimo sítio, e assim por diante. O processo de crescimento da rede é sequenci-

almente repetido até o tamanho desejado para o sistema (N = t +m0), onde t

é a variável temporal (ver figura 3.1).

Observe que a regra de ligação preferencial, equação 3.1, privilegia a formação de

conexões de novos sítios com aqueles outros onde existe, simultaneamente, alta similitude

e alto número de primeiros vizinhos.

Figura 3.1: Ilustração do crescimente da rede. Em (a) o número inicial de sítios, m0, é dois. Na
sequência, em (b), (c) e (d), cada sítio faz apenas uma nova conexão, m = 1, com um outro sítio
pré-existente. Os valores para as características intrínsecas de cada sítio são: η1 = 0.5, η2 = 0.1,
η3 = 0.6, η4 = 0.2, η1 = 0.4. Ao decidir onde estabelecer uma nova ligação (linha pontilhada), o
novo sítio prefere se conectar com outro que, simultaneamente, tem característica similar a sua e
muitas outras conexões.
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3.3 Medindo a homofilia

É uma premissa básica da pesquisa em redes que a estrutura delas reflete informa-

ções reais a respeito dos padrões de conexões entre seus sítios. Portanto, parece razoável

e significativo a definição de medidas que, aplicadas a rede, possam nos informar, por

exemplo, se ela exibe homofilia de acordo com as características de seus sítios. A seguir,

consideraremos uma maneira de esclarecer esta questão.

Por simplicidade, suponha uma rede composta de sítios que podem admitir, ape-

nas, duas características s com valores, s = 1 ou s = 0. Para calcular o grau de homofilia,

considere n1 (n0) como sendo o número de sítios com s = 1 (0), de modo que o número

total de sítios, N , é dado por N = n0 + n1, e o número total de ligações, M , satisfaz

M = m11 + m10 + m00 onde m11, m10 e m00 representam, respectivamente, os três tipos

possíveis de ligações na rede, (1 − 1), (1 − 0) e (0 − 0). Se s é distribuída aleatoriamente

entre os N sítios, então os valores esperados de m11 and m10 são [70–75]:

m11 =

(
n1

2

)
× p =

n1(n1 − 1)

2
p, (3.2)

m10 =

(
n1

1

)(
n0

1

)
× p = n1(N − n1)p, (3.3)

onde p ≡ 2M/N(N − 1) é a conectância, indicando a probabilidade média para que dois

sítios estejam ligados. Se m11 e m10, que foram calculados para uma rede em particular,

exibirem desvios signficativos de m11 e m10, isso implica que s = 1 não está distribuído

aleatoriamente. Para aferir estes desvios, faremos uso da definição introduzida por Park

e Barábasi em 2007 [65],

D ≡ m11

m11

and H ≡ m10

m10

, (3.4)

onde D e H significam, respectivamente, a diadicidade e a heterofilicidade. A primeira

quantifica o nível de homofilia da rede enquanto que a última mede o grau de heterofilia

(tendência de conexões entre aqueles de características diferentes).
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Quantitativamente falando, a compreensão física, destas grandezas (medidas),

pode ser facilmente interpretada. Quando D > 1, existe uma tendência para que os sítios

com s = 1 conectem-se mais densamente entre si do que o esperado para uma configura-

ção aleatória e, assim, dizemos que a rede é diádica. Por outro lado, D < 1 indica que sítios

com s = 1 tendem a conectarem-se menos densamente entre eles mesmos e, por isso, a

rede é denominda de antidiádica. Para o caso da heterofilicidade, temos que se H > 1,

os sítios com s = 1 têm mais ligações para sítios com s = 0 quando comparado a uma

configuração aleatória e a rede é dita heterofílica. Já quando H < 1, sítios com s = 1 são

menos densamente ligados a sítios com s = 0 e, portanto, dizemos que a rede é heterofóbica

com respeito as características analisadas. Outro ponto a ser observado é em relação ao,

respectivo, produto de D e H por p. No primeiro, Dp, ele representa a probabilidade de

conexão entre um par de sítios com características s = 1, isto é, (1− 1). Já no segundo, Hp,

ele expressa a chance de existir uma conexão entre um par de sítios com características 1

e 0, ou melhor, (1− 0).

Para o modelo de rede com o termo homofílico (na ligação preferencial) definido

na seção 3.2, o parâmetro que representa as características dos sítios, η, admite um es-

pestro contínuo de valores situados entre 0 e 1. Neste caso, para medirmos diadicidade

e heterofilicidade, é necessário adaptarmos nossa situação ao método discutido anterior-

mente. Para analisar como η afeta as correlações entre os sítios, eles foram classificados

em dois grupos: o grupo 1 e o grupo 0 (ver figura 3.2).

O grupo 1 é composto por todos aqueles sítios tendo η′s no intervalo, ∆η = ηmax−
ηmin, o qual é extraído a partir de todo o espectro de valores dos parâmetros intrínsecos

(ηmax e ηmin indicam, respectivamente, o limite superior e inferior do ∆η em questão).

Usamos o intervalo para definir ηcenter, dado por ηcenter = ηmin +∆η/2, correspondente ao

∆η analisado. O grupo 0, inclui todos os outros sítios com η′s de fora do ∆η considerado.
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3.4 Resultados e Discussões

A figura 3.3 mostra que a diadicidade e a heterofilicidade são dependentes de

ηcenter, mas independem do tamanho do sistema, N , e de m. Esta independência pode

ser verificada, pela sobreposição dos símbolos que representam diferentes N na referida

figura. Ademais, note que diferentes valores de m não mudam H nem D. O único efeito

que o aumento do valor de m provoca, na diadicidade e na heterofilicidade, é o de reduzir

o desvio padrão, conforme sinaliza o método de Monte Carlo [76].

Observe na figura 3.3(a) que a diadicidade, independente de ηcenter, exibe compor-

tamento diádico (D > 1). Este fato indica que sítios com características, η′s, de um mesmo

intervalo, ∆η, são mais densamente ligados entre eles mesmos. Na região, onde η ≈ 0.5,

este efeito é menos intenso e a diadicidade apresenta um mínimo. Tal mínimo indica que

os sítios com η′s , em torno de 0.5, além de estarem conectados entre si, também se conec-

tam a muitos outros sítios que têm η′s de fora dessa região. Para melhor compreensão ver

figura 3.2.

0.1 1.00.90.550.10.0 0.450.0 0.9
η

0.45 0.55 1.00.9

Figura 3.2: Exemplo ilustrativo de uma pequena rede, obtida pelo model homofílico com N = 50,
∆η = 0.1 e m = 3. A figura mostra que sítios com características, η′s, de mesmo intervalo, ∆η
(características similares ou mesma forma na figura), são mais fortemente conectados entre eles
mesmos e mais esparsamente ligados com sítios de intervalos diferentes (características dissimi-
lares ou diferentes formas na figura). Note que na região, onde η ≈ 0.5, os sítios com η′s daqui,
são também densamente ligados a sítios que têm η′s de fora desta região. Este comportamento é
atribuído a ligação preferencial e a distribuição de η que faz com que exista uma assimetria entre
sítios com diferentes características.
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A figura 3.3(b) revela que, para a maioria dos ∆η, a rede do presente modelo é

heterofóbica (H < 1). Isto nos informa que sítios com η′s de diferentes intervalos , ∆η,

evitam de se conectarem uns aos outros. Já na região , onde η ≈ 0.5, a rede é heterofílica

(H > 1) e a heterofilicidade possui um máximo, indicando que apesar dos sítios possuí-

rem η′s de intervalos distintos, ainda assim eles são mais bem interconectados. Observe,

novamente, a figura 3.2 para melhor entendimento da situação.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
 η

center

1.40
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1.50
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D

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
 η
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0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

H
1 3 5

m

1.40

1.50

1.60

D

1 3 5
m

0.76

0.78

0.80

H

a) b)

Figura 3.3: Distribuição das características dos sítios no modelo homofílico. Aqui consideramos
os seguintes tamanhos de rede: N = 104 (círculos), N = 5 × 104 (quadrados) e N = 105 (diaman-
tes). Para cada um deles, ∆η = 0.1 e m = 3. Em (a) temos o gráfico da diadicidade, D, em função
de diferentes valores de ηcenter. Note que sítios com características, η′s, de um mesmo intervalo,
∆η, são mais conectados entre si (D > 1), embora, em η ≈ 0.5, eles também se conectam com
muitos outros sítios tendo η′s de fora desta região. Em (b) mostramos o comportamento da hete-
rofilicidade, H , como uma função de ηcenter. Ele revela que sítios com η′s de diferentes intervalos
evitam de se conectarem aos de outros intervalos (H < 1). Mas, em η ≈ 0.5, embora os sítios
tenham η′s de intervalos distintos, ainda assim eles são mais interconectados (H > 1). Os gráficos
internos em (a) e em (b) mostram, respectivamente, que nem D nem muitos menos H mudam para
diferentes valores de m (N = 105 e ηcenter = 0.05).
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O comportamento relatado no parágrafo anterior, ratifica a interpretação que foi

dada para o mínimo apresentado pela diadicidade. Além disso, a figura 3.3(b) exibe uma

espécie de transição do regime heterofóbico (H < 1) para o heterofílico (H > 1), o que estar

de acordo com o que foi observado, por Park et al. [65], em um estudo sobre uma rede de

serviços de chat em aparelhos móveis. Portanto, em nosso modelo as características dos

sítios têm um forte poder seletivo, dado que a própria natureza da ligação preferencial já

carrega consigo algo capaz de minimizar a correlação imposta pela idade do sítio como

fator prepoderante para receber novas ligações.

Na figura 3.4 mostramos uma das mais importantes propriedades da rede gerada

pelo modelo homofílico - a distribuição de conectividades. Seu comportamento (gráfico

interno da figura 3.4) revela algo interessante: a maioria dos sítios possui um baixo nú-

mero de primeiros vizinhos, porém existe uma significativa “cauda” para a distribuição,

correspondendo aos sítios de conectividades, substancialmente, maiores (o valor de corte

da conectividade para o gráfico interno é 50, mas na verdade a cauda vai muito mais longe

do que isso). Este fato confere, a rede homofílica, uma forte heterogeneidade nos padrões

de conexões entre seus sítios, o que, de uma forma mais simples, se traduz na ausência de

um valor típico para a conectividade dos mesmos.

Outra característica interessante (quadro principal da figura 3.4), aperece quando

se usa escala logarítmica em ambos os eixos. Quando visualizada desta maneira, a dis-

tribuição de conectividades segue, salvo flutuações estatísticas do histograma, uma linha

reta decrescente. Esta situação indica que a cauda da distribuição obedece a uma lei de

potência, P (k) ∼ k−γ , com γ = 2.84± 0.01, mostrando que a rede de nosso modelo é livre

de escala, tal como também é: a rede Apoloniana [77], o modelo BA [4, 17], o modelo fit-

ness [61], a WWW [3,14,17], a rede de contatos sexuais [51], a rede de citações [53] e tantas

outras [3, 29, 55].
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Figura 3.4: A distribuição de conectividades para o modelo homofílico (m = 1 e N = 105, média
feita sobre 3000 realizações independentes), onde ambos os eixos estão em escala logarítmica. Ela
segue uma lei de potência, P (k) ∼ k−γ , com γ = 2.84±0.01. Este comportamento revela a ausência
de um valor típico para a conectividade dos sítios.
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A dinâmica da rede homofílica, ou melhor, a evolução de sua estrutura pode ser

razoavelmente compreendida, observando que a própria ligação preferencial do modelo

já tem, inerentemente, incorporada em si mesma o fato das ligações se formarem, com

maior probabilidade, entre novos sítios e aqueles outros que, conjuntamente, apresentem

grande número de primeiros vizinhos e alta similaridade entre suas características. Den-

tro desse contexto, um resultado bastante interessante é visto na figura 3.5(a). Seu gráfico

mostra a dependência temporal da conectividade dos sítios, 〈ki(t, t0)〉. Mais precisamente,

ele nos informa como assintoticamente 〈ki(t, t0)〉 cresce com o tempo t/t0, sendo t0 o ins-

tante em que o sítio i entrou na rede. De uma rápida observação, vemos que 〈ki(t, t0)〉
obedece a uma lei de potência

〈kηi(t, t0)〉 ∝
(

t

t0

)β

, (3.5)

com o expoente dinâmico β, indicando a taxa com que os sítios adquirem ligações. Os

valores do expoente dinâmico β são limitados, 0 < β < 1, por que à medida que o tempo

passa um dado sítio sempre aumenta seu número de ligações (β > 0), no entanto ele não

pode receber mais que uma ligação em cada passo de tempo (β < 1). Outro fato que

chama atenção sobre a limitação dos valores de β estar relacionado com as leis de potên-

cias associadas aos diferentes valores de η. Como podemos ver, a inclinação dos gráficos

cresce até o sítio apresentar característica intrínseca igual a 0.5 A partir daí, ou seja, para

sítios com características intrínsecas superiores a 0.5, temos que a inclinação decresce e,

além disso, seus valores são, aproximadamente, iguais aos dos sítios com características

abaixo de 0.5. Isto permite determinar os valores limites (inferior e superior) do expoente

dinânico β conforme indicado na legenda da figura 3.5(b).

A figura 3.5(b) exibe um comportamento simétrico de β no intervalo entre 0 e 1.

Isso ocorre devido à combinação da ligação preferencial (que privilegia conexões entre sí-

tios de perfis similares) com a distribuição uniforme das características dos sítios. A partir

disso, claramente, observamos que as características intrínsecas, η, potecialmente seme-

lhantes, a todas as demais, são as daqueles sítios que possuem características da região

central do intervalo [0, 1]. Este fato faz com que tais sítios tenham sua taxa de recebimento

de ligações maximizada e, por consequência, tornam-se os prováveis pólos da rede. Idea-

lizações deste tipo, podem ser usadas para retratar, apropriadamente, aspectos da rede de

citações, onde os artigos de conteúdo interdisciplinar atraem mais citações do que artigos
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especializados em uma determinada área; ou também podem servir para ressaltar que

em redes sociais, os amigos são geralmente similares, uns aos outros, quando se leva em

consideração idades, etnias, ocupações, religiosidade, opiniões, etc.
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Figura 3.5: (a) Dependência temporal da conectividade, 〈ki(t, t0)〉, para sítios com características
η = 0.1, 0.5 e 0.8. Note que 〈ki(t, t0)〉 segue uma lei de potência em cada caso e a inclinação cresce
linearmente com η até o sítio apresentar característica igual a 0.5. Após esse valor, a inclinação
decresce e é, aproximadamente, igual as de sítios com características abaixo de 0.5. (b) O expoente
dinâmico β como uma função de η. Ele é obtido da inclinação de 〈ki(t, t0)〉 versus η (η é unifor-
memente distribuído, m = 1 e N = 105 média sobre 1000 realizações independentes). O valor
máximo de β ocorre para η = 0.5 e é igual a 0.55, seu valor mínimo é 0.37 em η = 0.0 (ou η = 1.0),
indicando que sítios com η ≈ 0.5 adquirem, em média, mais conexões. Isso permite que sítios com
características em torno de 0.5 entrem na rede em um tempo posterior e, ainda assim, consigam
um maior número de ligações do que outros que já estão nela há muito mais tempo.
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O comprimento do caminho médio, 〈l〉, como já mencionado anteriormente, nos

informa a respeito da distância entre pares de sítios quaisquer da rede. Na figura 3.6,

observamos que o comprimento do caminho médio cresce, lentamente, com o logaritmo

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0
log(N)

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

〈l〉

m = 1 
m = 2 
m = 3 
m = 4 
m = 5 

Figura 3.6: Simulação numérica do modelo homofílico (80 amostras): o gráfico, em escala linear-
log, exibe o comprimento do menor caminho médio em função do tamanho da rede para diferentes
valores de m. A tabela mostra o ajuste linear, 〈l(N)〉 = A+B ∗ log(N), para distintos valores de m,
revelando que a rede do nosso modelo possui o efeito de mundo pequeno.

do tamanho da rede, N , indicando que a rede homofílica apresenta o caráter de mundo

pequeno tão frequentemente presente em resultados empíricos da esmagadora maioria
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das redes reais [3, 4]. Este curto comprimento do menor caminho médio tem implicações

substanciais, principalmente, quando o foco é a propagação de informações nos sistemas

representados na forma de redes. Por exemplo, suponha que um boato se espalhe através

de uma rede social [41, 43]. É claro que ele chegará muito mais rápido a todas as pessoas

quando estas estão a somente seis passos de uma outra qualquer. Da mesma forma, a

velocidade com que se pode obter uma resposta de outro computador na internet depende

de quantos passos ou “saltos” os pacotes de dados têm de fazer para atravessar a rede.

Claramente uma rede na qual o número típico de “saltos” é apenas 10 ou 20 terá um

desempenho muito melhor do que uma em que esse número é 10 vezes maior.

Outro aspecto, sobre o menor caminho médio, está relacionado ao número de co-

nexões m, que o novo sítio estabelece com os que já estão presentes na rede. Da figura 3.6,

claramente, observamos que o aumento do valor de m diminui o comprimento do cami-

nho médio. Isto ocorre, fundamentalmente, por que à medida que m cresce, surgem mais

rotas alternativas para se ligar, por exemplo, dois sítios quaisquer. Este fato encurta 〈l〉 e,

consequentemente, diminui a inclinação da curva, em escala linear-log, do comprimento

do caminho médio versus N (ver tabela 3.1). Note que na tabela 3.1, a rede homofílica,

o modelo BA e o modelo fitness apresentam pequenos valores para 〈l〉, o que é coerente

com a ideia de que a heterogênea topologia livre de escala é mais eficiente para aproximar

todos os sítios da rede [3, 4, 29, 37, 44].

Modelo γ m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5

BA 3.00 2.30 0.88 0.75 0.69 0.65
Presente 2.84 2.26 0.85 0.72 0.66 0.62
Fitness 2.25 1.63 0.58 0.50 — —

Tabela 3.1: Inclinação obtida pelo ajuste linear da curva do caminho mais curto versus o
tamanho da rede. Observe que a topologia de modelos com γ cada vez menores é mais
eficiente para aproximar os sítios.
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Por último, fizemos as medidas de correlações na rede homofilíca através do co-

eficiente de agregação e do grau médio dos primeiros vizinhos, 〈knn(k)〉. O estudo do

coeficiente de agregação nos informa como se dá a aglomeração na rede homofílica. Além

disso, ele mostra o provável nível de interação entre os primeiros vizinhos de um dado

sítio. E quando tomado do ponto de vista global, o coeficiente de agregação, representa

a probabilidade de existência de ligações entre os primeiros vizinhos de um determinado

sítio que se escolhe aleatoriamente.

A figura 3.7 exibe o comportamento da coeficiente de agregação médio, C, para

diferentes tamanhos de redes, N , levando-se em conta vários valores de m (os valores do

coeficiente de agregação variam no intervalo de 0 (rede tipo árvore) até 1 (rede inteira-

mente conectada)). Note que, seja qual for o tamanho de rede considerado, o aumento

do número de ligações, m, adicionadas a cada passo de tempo, tem como consequência

direta, um aumento do valor do coeficiente de agregação. Isso ocorre porque as chances

dos vizinhos, de um dado sítio, estarem ligados entre si aumentam à medida que os sítios

que entram na rede fazem mais conexões (valor de m cada vez maior).

Vale lembrar que quando m = 1, a rede do modelo homofílico possui estrutura

tipo árvore e, devido a isso, não foi colocado dados para o seu coeficiente de agregação.

Entretanto, para os demais valores de m, constatou-se que o gráfico, com ambos os eixos

em escala logarítmica, do coeficiente de agregação médio versus o tamanho da rede segue

uma lei de potência, C ∼ N−0.746(2), indicando que a probabilidade de encontrar dois

primeiros vizinhos, de um deteminado sítio, conectados entre si mesmos decresce com o

aumento do tamanho da rede. Sendo assim, no limite termodinâmico, o coeficiente de

agregação tende a se anular e a rede de nosso modelo assemelha-se a uma árvore.

O comportamento tipo lei de potência do coeficiente de agregação da rede ho-

mofílica difere do que é observado para as rede reais [3, 4, 29, 30, 55, 78, 79], as redes ale-

atórias [3, 4, 37] e a rede com aglomeração sincronizada [80], mas é coerente com o que é

notado para o modelo BA, C ∼ N−0.79 [4], o modelo fitness, C ∼ N−0.49 [61], etc.

No que se refere ao comportamento do grau médio dos primeiros vizinhos de um

sítio de conectividade k, 〈knn(k)〉, observamos na figura 3.8 que as interconexões entre os

sítios segue uma tendência disassortativa, independente do valor de m. Isto indica que

a rede homofílica é negativamente correlacionada, onde sítios com poucas conexões, em

média, têm vizinhança com sítios altamente conectados e vice-versa.
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Figura 3.7: A dependência do coeficiente de agregação médio, C, com o tamanho da rede, N , para
diferentes valores de m, onde ambos os eixos estão em escala logarítmica (80 amostras). O melhor
ajuste para a curva do coeficiente de agregação segue uma lei de potência, C ∼ N−0.746(2), inde-
pendente do valor de m considerado. Observe que a probabilidade para encontrar dois vizinhos
mais próximos, de uma dado sítio, conectados entre si diminui à medida que a rede cresce.
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Figura 3.8: Grau médio dos primeiros vizinhos em função de k (N = 105, média sobre 12000
realizações independentes). A tendência decrescente de knn(k), revela que a rede é negativamente
correlacionada (disassortativa).



CAPÍTULO 4

PROCESSO DE CONTATO NA REDE HOMOFÍLICA

Este capítulo lida com o estudo da propagação de epidemias em redes complexas

(RC). Especificamente, estudaremos a dinâmica do processo de contato (PC) usual, sobre

a rede homofílica, a fim de compreender seu comportamento crítico. Para alcançar este

objetivo, inicialmente, apresentaremos algumas noções sobre a teoria de fenômenos críti-

cos em sistemas de equilíbrio e de não equilíbrio. Em seguida, faremos um breve revisão

sobre o método de Monte Carlo (MC). Depois, realizaremos simulações de MC conside-

rando a dinâmica do PC. E por fim, discutiremos nossos resultados, que caracterizam o

comportamento singular da transição de fase.

4.1 Introdução

A descrição das propriedades topológicas de várias redes reais tem destacado que,

embora elas tenham naturezas distintas ainda assim compartilham algumas característi-

cas comuns [5, 34, 37, 52]. Muitas das redes reais estudadas, apresentam distribuição de

conectividade livre de escala típica e efeito de mundo pequeno [4]. A presença destes

princípios organizacionais, naturalmente, elevou bastante o interesse em investigar como

processos dinâmicos são afetados por tais estruturas (topologias). Um exemplo onde a

topologia da rede, que especifica as interações entre os indíviduos, tem importância pri-

mária para a compreensão da dinâmica é no caso da propagação de epidemias.

50
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Historicamente, epidemias têm sido estudadas baseadas no pressuposto de que

a rede de interação entre os indivíduos (sítios) é formada por uma estrutura homogênea.

Entretanto, isso não corresponde a uma abordagem totalmente realística, visto que, recen-

temente, constatou-se que várias redes, envolvidas na disseminação de doenças, vírus de

computador, etc., têm topologia heterogênea livre de escala, com distribuição de conectivi-

dade decaindo em lei de potência. Em particular, a rede de contatos sexuais humanos [51],

a rede de comunicação de correio eletrônico [42] e a Internet [11–13], apresentam indiví-

duos altamente conectados (sítios), chamados de hubs, que haviam sido desconsiderados,

em trabalhos anteriores, pela suposição de padrões homogêneos de conectividade.

Os primeiros estudos de modelos de propagação de doenças em redes livre de es-

cala revelaram a ausência de um limiar epidêmico. Isso indica que mesmo que um vírus

tenha probabilidade de transmissão extremamente baixa ainda assim ele pode se espalhar,

e quaisquer estratégias profiláticas visando uma redução da contaminação média nunca

resultaria em uma erradicação total dele (vírus). Com a perspectiva de aprofundar a com-

preensão do comportamento crítico de sistemas sobre RC, dedicamos este capítulo da tese

ao estudo de um modelo de propagação de epidemias considerando que a dinâmica de

interação dele se desenvolve sobre a estrutura (topologia) da rede homofílica.

Para descrever a propagação de epidemias sobre a rede homofílica, considerare-

mos o modelo de PC usual [40]. Para isto, cada sítio da rede representa um indivíduo e

cada ligação é um caminho ao longo do qual a doença pode ser transmitida para outro

indíviduo. Em qualquer instante de tempo, cada indíviduo pode estar em um dos dois

possíveis estados: infectado (I) ou suscetível (S) a doença (saudável). A dinâmica de atu-

alização destes estados segue dois processos básicos: recuperação (I → S) e infecção (S →
I). Enquanto o processo de recuperação de um sítio é independente dos estados de seus

primeiros vizinhos, o processo de infecção não o é: quanto mais primeiros vizinhos infec-

tados têm um dado sítio, maior é sua probabilidade de infecção. Note que a densidade de

indivíduos infectados, ρD, é um observável importante. Aqui, ela define o parâmetro de

ordem e quantifica o grau de infecção no sistema.

A persistência da epidemia é controlada pelo parâmetro de cura, λ. Pequenos va-

lores de λ, asseguram que a doença pode se espalhar indefinidamente; por outro lado, se

λ é muito grande ela desaparece rapidamente. A fronteira entre persistência e extinção é

marcada pelo limiar epidêmico, o qual é denotado por λc. Este limiar epidêmico é com-

pletamente equivalente ao ponto crítico em uma transição de fase de não equilíbrio [40].

Neste caso, o ponto crítico separa uma fase ativa, com densidade estacionária de sítios
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infectados, de uma fase absorvente, livre de sítios infectados, onde ρD vai a zero.

O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma: inicialmente, fare-

mos uma revisão sobre fenômenos críticos em sistemas de equilíbrio e de não equilíbrio.

Em seguida, falaremos sobre o método de Monte Carlo, o qual será utilizado em nossas

simulações computacionais. Por fim, descreveremos a dinâmica de interação do PC sobre

a rede homofílica e apresentaremos nossos resultados e discussões.

4.2 Noções sobre transições de fase, universalidade e hipó-

tese de escala para sistemas finitos

A seguir discutiremos algumas noções sobre a teoria de fenômenos críticos, es-

pecificando a classificação das transições de fases, a definição de expoentes críticos e a

análise de escala para sistemas de tamanhos finitos. Estas ideias são muito importantes

em Física Estatística e serão abordadas neste capítulo da tese.

4.2.1 Expoentes críticos e classificação das transições de fases

Transições de fases são fenômenos caracterizados por mudanças descontínuas nas

quantidades termodinâmicas de um determinado sistema como resposta a variações con-

tínuas de alguma condição externa, como por exemplo temperatura, pressão, campo mag-

nético, etc [81]. A classificação moderna das transições é devida à Fisher [82], segundo a

qual uma transição é denominada de primeira ordem se a primeira derivada da energia

livre é descontínua no ponto crítico, ou seja, se existem descontinuidades na magneti-

zação e/ou na energia interna do sistema, por exemplo, quando o sistema está próximo

do ponto crítico. Uma consequência importante disso é que em transições de primeira

ordem ocorre uma coexistência de fases, e o sistema passa de uma fase a outra abrupta-

mente. Como exemplo deste tipo de transição podemos citar a mudança entre os estados

sólido e líquido da água. Neste caso, percebemos facilmente a coexistência das duas fa-

ses, já que gelo e água podem permanecer presentes ao mesmo tempo, e observa-se uma

descontinuidade na energia interna do sistema. Por outro lado, segundo Fisher, uma tran-
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sição é caracterizada como contínua se a derivada da energia livre é contínua e a derivada

segunda é descontínua ou divergente, ambas no ponto crítico. Neste caso, não ocorre co-

existência de fases, e o sistema passa de uma fase a outra continuamente. Um exemplo

clássico deste tipo de transição é a sofrida por alguns materiais magnéticos. Neste caso,

o material apresenta magnetização finita abaixo da temperatura crítica e, à medida que

a temperatura aumenta, a magnetização diminui continuamente até atingir o valor zero

exatamente na temperatura crítica. Além disso, observa-se uma divergência da suscepti-

bilidade, que é uma derivada segunda da energia livre, exatamente neste ponto crítico.

Uma forma comum de se caracterizar as fases de um sistema é por meio de um pa-

râmetro que possui valor não-nulo abaixo (acima) do ponto crítico e que se anula no ponto

crítico e acima (abaixo) dele. Este parâmetro é conhecido como parâmetro de ordem,

e foi introduzido inicialmente por Landau no contexto de teorias de campo médio [83].

Quando estudamos transições de fases, a principal região de interesse é a próxima ao

ponto crítico, onde devemos analisar o comportamento do sistema como um todo, devido

às correlações de longo alcance que emergem nesta região. Resultados experimentais e

argumentos do grupo de renormalização sugerem que, próximo ao ponto crítico, o com-

portamento das propriedades do sistema pode, em geral, ser descrito por leis de potência,

o que caracteriza um conjunto de expoentes críticos. Um expoente crítico qualquer σ asso-

ciado a uma certa função f do sistema pode ser obtido a partir da relação [83]

σ = lim
t→0

ln f(t)

ln t
(4.1)

onde t = (T − Tc)/Tc é a temperatura reduzida1. Desta forma, o comportamento da gran-

deza f nas proximidades do ponto crítico é dado por

f(t) ∼ |t|σ. (4.2)

Assim, um dado sistema é representado por um conjunto de expoentes críticos que defi-

nem o comportamento de determinadas grandezas próximo ao ponto crítico. Por exem-

plo, em um sistema magnético que exibe uma transição de fase contínua, as quantidades

físicas de interesse, especificamente a magnetização m, a susceptibilidade χ, o calor especí-

1Observe que estamos discutindo o caso da temperatura como o parâmetro externo ao sistema, mas a
equação 4.1 pode ser generalizada para qualquer outro parâmetro.
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fico C e o comprimento de correlação ξ, obedecem, respectivamente, as seguintes relações

do tipo lei de potência nas proximidades da temperatura crítica [83]

m ∼ |t|β, (4.3)

χ ∼ |t|−γ, (4.4)

C ∼ |t|−α, (4.5)

ξ ∼ |t|−ν , (4.6)

com os expoentes críticos β, γ, α e ν. Um ponto importante a ser destacado é que estes

expoentes não são independentes. A partir de argumentos termodinâmicos é possível

obter relações rigorosas entre eles [83], dentre as quais podemos destacar a desigualdade

de Rushbrooke [84]

α+ 2β + γ ≥ 2. (4.7)

Além disso, muitos sistemas obedecem a relações como a equação (4.7) na forma de igual-

dades [81, 83, 85].

Existem também relações envolvendo os expoentes críticos e a dimensão espacial

d do sistema em consideração, como por exemplo a relação de hiperescala

2β + γ = dν. (4.8)

Uma conclusão importante que podemos obter analisando a equação (4.8) é que

γ/ν < d, ou seja, se a equação (4.8) é válida para uma sistema que sofre uma transição

de fase contínua, então temos que γ/ν < d, já que β > 0. Por outro lado, se este sistema

apresenta uma transição de fase de primeira ordem, temos que β = 0, o que implica que

γ/ν = d. Este última igualdade usualmente é utilizada para caracterizar uma transição de

primeira ordem [86].

Diversos sistemas já foram estudados na literatura científica, e percebeu-se que

muitas vezes sistemas distintos apresentam o mesmo conjunto de expoentes críticos, ape-

sar de apresentarem diferentes pontos críticos, como é o caso de sistemas magnéticos e

fluidos [83]. Este fato é chamado de universalidade, e dizemos então que estes dois sistemas

pertecem a mesma classe de universalidade. Os expoentes críticos, em geral, dependem

de poucos parâmetros, como dimensão espacial do sistema, dimensionalidade do parâ-
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metro de ordem e alcance das interações [87]. As classes de universalidade permitem que,

através do estudo de sistemas mais simples, possamos obter informações valiosas sobre

as propriedades de sistemas mais complicados nas proximidades do ponto crítico.

4.2.2 Análise de tamanho finito

Quando estudamos sistemas físicos analiticamente, é natural que em algum mo-

mento tomemos o chamado limite termodinâmico, ou seja, o limite N → ∞, onde N é o

número de unidades interagentes. Isto se deve ao fato de que tudo o que foi discutido

acima só vale neste limite específico. Porém, no caso de simulações computacionais, não

é possível estudar sistemas infinitos, já que a capacidade de memória e de processamento

dos computadores é finita. Assim, o estudo numérico é feito em sistemas com um número

finito N de unidades interagentes.

Para adequar os resultados de simulações computacionais realizadas em sistemas

finitos a teoria de fenômenos críticos, que foi desenvolvida para sistemas no limite ter-

modinâmico, como discutido acima, foi criada a hipótese de escala para sistemas finitos.

A ideia é simples, e vamos exemplificar aqui para um sistema magnético de dimensão

linear L na presença de um banho térmico à temperatura T . Nas proximidades da tempe-

ratura crítica Tc , admite-se que o comprimento característico do sistema é o comprimento

de correlação ξ. Este comprimento de correlação diverge no ponto crítico em um sistema

infinito (no limite termodinâmico), mas é limitado pela dimensão linear do sistema no

caso de um sistema finito. Espera-se portanto que efeitos de tamanho finito não sejam

relevantes quando L >> ξ. Porém, quando L << ξ os efeitos de tamanho finito são fun-

damentais para as propriedades do sistema. Assim, na temperatura crítica Tc devemos ter

ξ(T = Tc) ∼ L, que de fato diverge no limite termodinâmico, N → ∞. Da equação (4.6),

obtemos então a relação

ξ ∼ L ∼ (Tc(L)− Tc)
−ν ⇒ Tc(L)− Tc ∼ L−1/ν , (4.9)

que é válida para sistemas finitos de dimensão linear L, nas proximidades do ponto crítico.

Observe que, como estamos analisando a equação (4.6) nas proximidades de T = Tc,

escrevemos Tc(L) − Tc ao invés de t = T − Tc na equaçao (4.9), onde Tc é a temperatura
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crítica no limite termodinâmico, ou seja, Tc = Tc(L → ∞). A partir da equação (4.9),

juntamente com as equações (4.3), (4.4) e (4.5), obtemos as demais equações de escala para

sistemas finitos,

m ∼ L−β/ν , (4.10)

χ ∼ Lγ/ν , (4.11)

C ∼ Lα/ν . (4.12)

Observe que as equações (4.9), (4.10), (4.11) e (4.12) são consistentes com o fato de que uma

transição de fase, ou seja, uma singularidade em T = Tc, é definida apenas para sistemas

infinitos. Assim, uma evidência dos efeitos de tamanho finito é que a altura dos picos da

susceptibilidade χ e do calor específico C (nos pontos onde T = Tc ou t = 0) cresce como

uma lei de potência com o tamanho da rede L e que a posição deste pico está deslocada

de uma quantidade proporcional a L−1/ν da temperatura crítica no limite termodinâmico

(veja figura 4.1). Em outras palavras, de acordo com a equação (4.9), a temperatura de

transição em uma rede finita Tc(L) difere da temperatura crítica no limite termodinâmico

Tc = Tc(L → ∞) de acordo como a equação

Tc(L)− Tc = a1L
−1/ν , (4.13)

onde a1 é uma constante. Uma implicação importante das equações (4.9) a (4.12) é que elas

podem ser usadas para estimar os expoentes críticos do sistema. Este método é conhecido

como análise de escala para sistemas de tamanhos finitos (finite size scaling, em inglês).

Observe que podemos reescrever as equações (4.9) a (4.12) como

mLβ/ν ∼ a4, (4.14)

χL−γ/ν ∼ a3, (4.15)

CL−α/ν ∼ a2, (4.16)

(Tc(L)− Tc)L
−1/ν ∼ a1, (4.17)

onde a1, a2, a3 e a4 representam constantes. Rigorosamente, porém, as equações de escala

(4.14) a (4.17) podem ser escritas como
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Figura 4.1: Forma esquemática da susceptibilidade em um sistema de tamanho finito. Figura
retirada da ref [85].

mLβ/ν = m̃(tL1/ν), (4.18)

χL−γ/ν = χ̃(tL1/ν), (4.19)

CL−α/ν = C̃(tL1/ν), (4.20)

(Tc(L)− Tc)L
−1/ν = a1, (4.21)

onde m̃, χ̃ e C̃ são chamadas de funções de escala, que dependem somente do expoente

ν e da temperatura crítica Tc. Assim, se obtivermos a partir de simulações curvas da

magnetização em função da temperatura para vários tamanhos do sistema L, poderemos

reescalar os dados usando as equações (4.18) e (4.21) para obtermos uma única curva,

ou seja, os dados para diferentes tamanhos irão colapsar, o que nos permite determinar

os expoentes β e ν. Analogamente, podemos obter os expoentes γ e α se colapsarmos

as curvas da susceptibilidade e do calor específico, usando as equações (4.19) e (4.20),

respectivamente, juntamente com a equação (4.21), para diversos tamanhos diferentes.
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Esta técnica de análise de escala para sistemas finitos é usualmente utilizada em

simulações computacionais, e será portanto usada nos resultados deste capítulo da tese.

4.3 Expoentes Críticos de Modelos Fora do Equilíbrio Ter-

modinâmico

Nos modelos que descrevem fenônemos de espalhamento resultante da compe-

tição entre os processos de criação (contaminação) e aniquilação (cura) dependendo do

parâmetro de controle, o sistema sofre uma transição de fase de um estado ativo (densi-

dade não nula de sítios ocupados do sistema) para um ou mais estados absorventes (todos

os sítios do sistema vazios). O estado absorvente corresponde a uma configuração alcan-

çada pelo sistema a partir da qual ele não mais evolui. Por definição, o estado absorvente

é irreversível, ou seja, significa que a transição a partir dele para demais estados jamais

acontecerá, embora a transição de outros estados para ele possa ocorrer.

A transição entre estado ativo e absorvente, nos modelos de processo de espa-

lhamento assim como em modelos de equilíbrio, geralmente, é contínua e caracteriza um

comportamento universal [88]. No estudo das transições de fase para a maioria dos mo-

delos de processos de espalhamento, o parâmetro de ordem mais adequado é a densidade

de sítios ativos definida como

ρ(t) = 〈 1
N

∑
si(t)〉, (4.22)

onde si(t) = 1 representa o sítio ativo e si(t) = 0 o sítio inativo e, 〈. . . 〉 denota uma média

termodinâmica.

Vamos considerar primeiramente o caso de um sistema infinito. Na fase ativa, ρ(t)

decai e eventualmente satura em algum valor estacionário ρstat. Próximo a transição de

segunda ordem o parâmetro de ordem varia de acordo com

ρstat ∼ (p− pc)
β, (4.23)

onde β é o expoente crítico associado ao parâmetro de ordem e (p − pc) é a distância do

ponto crítico. O valor deste expoente depende da dimensão do sistema, em 1+1 dimensão

seu valor é β ' 0.277 e em 2+1 dimensões é β ' 0.58. Escrevemos d+1 devido ao fato de
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que em modelos de não equilíbrio o tempo também é considerado como uma dimensão,

diferentemente de modelos de equilíbrio.

Os processos de espalhamentos também são caracterizados por certos compri-

mentos de correlação. Como os comprimentos de correlação de escala espacial ξ⊥ e tem-

poral ξ‖. Perto do ponto crítico essas quantidades divergem da seguinte forma

ξ⊥ ∼ |p− pc|−ν⊥ (4.24)

ξ‖ ∼ |p− pc|−ν‖ , (4.25)

onde ν⊥ é o expoente crítico associado a correlação espacial e ν‖ é o expoente crítico as-

sociado a correlação temporal. No regime de escala os dois comprimentos de correlação

estão relacionados por ν⊥ ∼ ν‖, onde z = ν⊥/ν‖. z é o chamado expoente dinâmico porque

está relacionado com a evolução espacial e temporal do sistema na vizinhança de pc.

Em muitos modelos os três expoentes (β, ν⊥, ν‖) formam o conjunto dos expoentes

fundamentais que indica a classe de universalidade. Os demais expoentes críticos estão

relacionados com estes três e podem ser obtidos através de relações de escala [88, 89].

A densidade estacionária na fase ativa escalona com ρstat ∼ ∆β , onde ∆ = p− pc é

a distância para o ponto crítico. Uma quantidade similar é a probabilidade de máxima so-

brevivência P∞, que mede a probabilidade da escolha aleatória de um sítio pertencer a um

cluster infinito. Na fase ativa esta probabilidade é finita e escalona com algum expoente

crítico β′, onde

P∞ ∼ ∆β′
. (4.26)

No caso da percolação direcionada, este expoente coincide com β, apesar deles

serem diferentes num contexto mais geral, como por exemplo em modelos que exibem

múltiplos estados absorventes. Por esta razão, transições de fase em modelos com estados

absorventes são geralmente caracterizadas pelos quatro expoentes críticos β, β′, ν⊥ e ν‖

[88].
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No regime de tempos longos, o comportamento crítico de ρ e P∞ é descrito pelas

equações

ρ(t) ∝ t−αf(∆t1/ν‖) (4.27)

P∞(t) ∝ t−δg(∆t1/ν‖), (4.28)

que comparadas com as equações (4.22) e (4.26) produzem

α = β/ν‖, δ = β′/ν‖.

Para modelos definidos em redes geométricas que representam processos de es-

palhamento, existe também, um outro expoente crítico que é o expoente θ associado ao

crescimento médio do número de sítios ativos em função do tempo, como podemos ob-

servar na seguinte relação:

N(t) ∝ tθ. (4.29)

Estes expoentes críticos, assim como em modelos de equilíbrio, não são todos

independentes, mas existem certas relações de igualdade entre eles. Algumas delas são:

ν‖(1 + θ) = ν‖ + dν⊥ − β − β′, (4.30)

ν‖(1− δ) = ν‖ − β′, (4.31)

ν‖(d/z − δ) = dν⊥ − β′, (4.32)

ν‖(d/z + 1− δ) = ν‖ + dν⊥ − β′. (4.33)

Através da derivação de propriedades de escalas, é possível obter as relações des-

critas acima.
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4.4 Simulação Computacional: Método de Monte Carlo

O avanço tecnológico alcançado pelos computadores tornaram o cálculo núme-

rico uma ferramenta importante que, em geral, tem profundo impacto no desenvolvi-

mento da ciência, apesar do amplo espectro de técnicas analíticas hoje disponívies. Dentre

todas as técnicas numéricas existentes, a de maior destaque, principalmente em todas as

áreas da física, é a de Monte Carlo (MC) [76]. Suas aplicações vão desde mecânica estatís-

tica à física de partículas elementares: para simulação de fenômenos críticos complexos,

crescimentos populacionais, proliferação de epidemias, processos nucleares, etc.

O método de MC destaca-se na física, dentre as outras técnicas númericas conhe-

cidas, por ser uma técnica de simulação para problemas que tem como base processos pro-

babilísticos ou estocásticos. Os métodos numéricos que são conhecidos para simulações

estatísticas - como é o próprio método de MC - podem ser descritos como um conjunto de

algoritmos que utiliza sequências de números aleatários para realizarem simulações. O

método de MC é considerado muito simples e flexível e tem sido aplicado em problemas

de qualquer nível de complexidade. Entretanto, a maior inconveniência do método, é o

número de simulações necessário para se reduzir o erro da estimativa da solução procu-

rada, o que tende, na prática, a tornar o método muito lento. Para se obter (confíveis)

resultados através de simulações com o MC é necessário que seja gerada várias configura-

ções do mesmo processo e que uma média sobre o número de configurações produzidas

seja realizada. O método MC exibe variância (erro estatístico) sobre as médias que de-

cresce com o inverso da raiz quadrada do número de configurações. Então, devemos re-

alizar nossas médias sobre um número razoavelmente grande de configurações do nosso

sistema, diminuindo assim o erro estatístico.

O método MC foi utilizado primeiramente pelos cientistas que desenvolveram a

bomba atômica (projeto Manhattan), em 1942 [90]. O nome Monte Carlo foi dado por Me-

tropolis, devido a semelhança das simulações estatísticas com os jogos de azar, e baseou-

se, para a denominação do método, na cidade de Monte Carlo, no principado de Mônaco,

uma cidade famosa pelos seus cassinos e jogos de roleta, que são justamente dispositivos

que produzem números aleatórios.

Em seus primeiros estágios, o método de MC era utilizado apenas com o intuito

didático. Na pesquisa científica, o início da aplicação do método coincide com o desenvol-

vimento dos computadores eletrônicos, o que ocorreu durante a segunda Guerra Mundial.

Nesta época, John Von Neumann e Stanislaw Ulam simularam diretamente o problema da
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difusão aleatória de nêutrons na fissão nuclear, e por volta de 1948, Enrico Fermi, Nicho-

las Metropolis e Stanislaw Ulam obtiveram estimativas pelo método de MC para equação

de Schrödinger. Ulam desenvolveu, trabalhando ao lado de Neumann e Metropolis, algo-

ritmos para implementação computacional, bem como para transformar problemas não

aleatórios em formas aleatórias que facilitariam sua solução via amostragem estatística.

Em 1949, Ulam e Metropolis publicaram seu primeiro trabalho com o método de MC. Em

1953, Metropolis, Rosenbluth e Teller apresentam o método de MC envolvendo o critério

do balanço detalhado.

Para descrever um sistema físico ou matemático, o método de MC utiliza funções

distribuição de probabilidades e, para sua implementação, deve estar disponível uma

fonte geradora de números pseudo-aleatórios, uniformemente distribuídos no intervalo

[0,1]. Este método pode ser aplicado em dois tipos gerais de problemas: nos problemas

que envolvem algum processo estocástico, pois esta abordagem visa a simulação de distri-

buição de probabilidades conhecidas ou empíricas e, em alguns problemas matemáticos

determinísticos que muitas vezes não podem ser facilmente resolvidos.

A definição do sistema a ser estudado é o primeiro passo que deve ser realizado

para se fazer o uso do método de MC, pois é preciso que se organize o sistema de tal

forma que facilite sua análise. A sua representação deve ser feita por um sistema finito,

dentro das possibilidades do computador, definido como uma rede geométrica e também,

quando definido em um meio contínuo, deve ser representado por um sistema em um

meio discreto. Com o tempo o sistema passa a evoluir segundo uma certa dinâmica até

atingir um conjunto de estados acessíveis compatíveis com seus parâmetros relevantes:

temperatura, campo externo, etc [90]. Neste caso, o tempo se refere ao “passo de Monte

Carlo” que é o tempo necessário para ocorrer a atualização do sistema. Com o propósito

de visitar-se os estados acessíveis da rede, o sistema evolui por um longo tempo sendo

que o número total destas visitas corresponderá a fração de estados acessíveis da qual

serão tiradas as médias correspondentes para, então, se determinar os resultados que se

deseja estudar (observáveis).

As propriedades de um sistema em equilíbrio termodinâmico, em conformidade

com a Mecânica Estatística, são obtidas a partir de uma distribuição de probabilidades,

conhecida a priori, e definida para estados possíveis (microscópicos) s do sistema. Seja
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f(s) uma propriedade, ou seja, uma função de estado [91]. A média 〈f〉 é dada por

M(σ) = 〈f〉 =
∑
s

f(s)P (s), (4.34)

onde

P (s) =
1

Z
exp {−βH(s)} , (4.35)

e Z é a função de partição dada por

Z =
∑
s

exp {−βH(s)} . (4.36)

O método de MC produz uma estimativa para qualquer média 〈f〉 e consiste no

seguinte. Suponha que um certo número M de estados seja gerado de acordo com a

probabilidade P (s), então a média aritmética

1

M

M∑
i=1

f(si) (4.37)

será uma estimativa para 〈f〉 onde s1, s2, s3, . . . , sM são os estados gerados. Quanto

maior for o valor de M tanto melhor será a estimativa. Em seguida, devemos resolver o

problema de gerar estados com a probabilidade P (s). A solução se encontra na construção

de um processo markoviano2 cuja probabilidade estacionária seja P (s). Isto é, devemos

construir uma matriz estocástica T (s, s′) tal que

∑
s′

T (s, s′)P (s, s′) = P (s). (4.38)

Esse problema é o inverso do que se apresenta usualmente em processos markovi-

anos. Desejamos determinar P e em geral, a matriz T é dada. Aqui P é dado e desejamos

obter T . Podemos ter, em geral, mais de uma solução para esse último problema, o que é

muito conveniente do ponto de vista computacional. A maneira mais utilizada para cons-

truir a matriz estocástica é fazer uso da condição do balanceamento detalhado, ou seja,

construímos T de tal modo que

T (s, s′)P (s′) = T (s′, s)P (s) (4.39)
2Quando cada um dos microestados gerados depende apenas do microestado anterior, o processo de

evolução do sistema é chamado markoviano.
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onde a equação acima fica automaticamente satisfeita desde que

∑
s′

T (s′, s) = 1. (4.40)

4.4.1 Método Monte Carlo com Ressuscitamento

Na simulação de modelos de equilíbrio como por exemplo o modelo de Ising e

suas generalizações (Potts, XY e Heisenberg), próximo a temperatura de transição existe

uma correlação temporal forte, que faz com que o tempo de relaxação aumente rapida-

mente com o tamanho do sistema. Isto significa que, devido a dificuldade de se gerar

configurações totalmente independentes, próximo à temperatura crítica, o sistema vai ao

equilíbrio lentamente. Este fenômeno é conhecido como critical slowding down (alenteci-

mento crítico).

Em modelos de não equilíbrio, como é o caso do PC, não ocorre o alentecimento

crítico. Na vizinhança do ponto crítico o parâmetro de ordem (densidade de sítios ativos)

rapidamente se anula e, uma vez nulo, o sistema não tem mais como evoluir pois atingiu o

estado absorvente3. O fato do sistema chegar rapidamente ao estado absorvente dificulta

a determinação do ponto crítico e consequentemente dos expoentes críticos. Desta forma,

para se obter resultados confiáveis na vizinhança do ponto crítico é necessário simular o

modelo para vários tamanhos de redes, longos tempos de relaxação e efetuar as médias,

das grandezas de interesse, sobre as amostras onde o parâmetro de ordem não se anula

completamente (as amostras sobreviventes).

Uma técnica, que tem como finalidade, facilitar a determinação do ponto crítico

e dos expoentes críticos de processos de contato investigados com o método de MC, vem

sendo bastante utilizada. Esta técnica trata de um algoritmo que introduz uma pequena

modificação na dinâmica evolutiva de modelos de não equilíbrio que exibem transição

de fase entre estado ativo e absorvente. De forma mais específica, esta modificação con-

siste em se reativar um sítio (apenas um) do sistema sempre que o parâmetro de ordem

se anula. Como reatiavamos somente um sítio, o sistema não muda o seu comportamento

crítico. O que ocorre é o aparecimento de uma cauda amortecida na curva do parâmetro

de ordem próximo ao ponto crítico, de forma que ela não vai a zero. O ressuscitamento

3Estado no qual o sistema é capturado sem nenhuma chance de escapar dele.
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produz no gráfico do parâmetro de ordem, dos modelos de processos de contato, fenô-

meno semelhante ao efeito de tamanho finito que se observa em sistemas magnéticos.

Esta modificação na curva do parâmetro de ordem, observada no diagrama de fases, é

de grande utilidade para podermos calcular as propriedades críticas através de métodos

conhecidos4. Portanto, para extimarmos o ponto crítico e os expoentes críticos do modelo

de interesse, podemos, por exemplo, aplicar a hipótese de escala de tamanho finito.

Neste capítulo, utilizaremos uma técnica, chamada Método de Monte Carlo com Res-

suscitamento (MCR), no estudo da propagação de agentes infecciosos, sobre a rede homo-

fílica, considerando que as regras de mudança dos estados (doente/saudável) dos sítios

seguem a dinâmica do processo de contato [40].

4.5 Descrição da Criticalidade do Processo de Contato na

Rede Homofílica

Esta seção descreve o trabalho que lida com o estudo da propagação de epide-

mias em RC. Especificamente, estudaremos a dinâmica do PC usual sobre a rede homofí-

lica. Nosso modelo mostra que, para o sistema considerado, a interação por contato direto

(primeiros vizinhos) entre indivíduos saudáveis e infectados leva a uma transição contí-

nua entre uma fase ativa (presença de doentes) e outra inativa (ausência de doentes). A

partir disso, usamos simulações de MC e técnicas de análise de tamanho finito para esti-

mar as propriedades críticas do sistema no estado estacionário. A seguir, detalharemos a

simulação do modelo e apresentaremos os resultados e discussões.

4.5.1 Modelo e Simulação

O PC usual consiste de um sistema simples capaz de imitar o espalhamento de

uma epidemia entre os constituintes (indivíduos) de uma população. Seu modelo é defi-

nido em uma rede de tamanho N , onde cada sítio é identificado em um dos dois estados
4Os trabalhos citados nas referências [92, 93] são pioneiros na utilização do MCR em modelos com difu-

são.
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possíveis: saudável (inativo) ou infectado (ativo). A dinâmica de interação entre os in-

divíduos obedece regras Markovianas locais. Sendo assim, indíviduos saudáveis podem

ser infectados a uma taxa que depende do número de vizinhos infectados, enquanto que

um indivíduo infectado pode tornar-se saudável a uma taxa λ (taxa de recuperação), com

a qual a densidade de indivíduos infectados, ρD (parâmetro de ordem), anula-se para

grandes valores de λ. Em contrapartida, ρD atinge um estado estacionário com uma den-

sidade finita de indivíduos infectados para pequenos valores de λ, com um λ específico

separando os regimes ativos e inativos. A fronteira que divide estes dois regimes é mar-

cada por um ponto crítico, denotado por λc. Portanto, este modelo exibe uma transição

de fase contínua entre o estado estacionário ativo e o estado absorvente (ρD = 0).

Simulamos o PC na rede homofílica, considerando vários tamanhos de sistemas,

N = 640, 1280, 2560 e 5120. Usamos 2000 passos computacionais para o tempo de relaxa-

ção e o tempo de execução depende do tamanho do sistema considerado. Por exemplo,

para N = 640 utilizamos 8000 passos. O número de passos para as redes de tamanhos

1280, 2560 e 5120 são, respectivamente, 6000, 4000 e 2000. Com estes dados, simulamos o

modelo conforme os passos abaixo:

(1) Iniciamos a simulação, do PC na rede homofílica, na configuração mais

distante possível do estado absorvente ou, em outras palavras, começamos

com todos os sítios infectados, onde ρD = 1;

(2) Cada sítio i da rede pode estar em apenas um dos dois estados possíveis,

ou vazio, si = 0, ou ocupado, si = 1. As ligações entre os sítios representam

suas interações. Aqui os conceitos vazios e ocupados correspondem, respecti-

vamente, a indíviduos saudáveis e infectados;

(3) Em cada passo de tempo, um sítio i da rede é escolhido aleatoriamente e

seu estado si é analisado. Se si = 0, este sítio será infectado com probabilidade

1 caso tenha todos seus primeiros vizinhos ocupados. Por outro lado, o sítio

i também pode ser infectado com probabilidade ni/ki, onde ni é o número de

primeiros vizinhos de i que estão ocupados, e ki é a sua conectividade. Se o

estado do sítio i for igual a um, ele será “curado” com probabilidade λ (taxa

ou probabilidade de recuperação);

(4) Durante o tempo de evolução, verificamos a densidade de indivíduos em

função da taxa de recuperação. Quando o sistema atinge o estado absorvente,

ou seja, quando a densidade de indivíduos infectados anula-se, substituimos,
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aleatoriamente, um indivíduo saudável por um infectado [94]. Em seguida,

repetimos o passos (3) e (4).

4.5.2 Resultados e Discussões

Agora, apresentaremos os resultados da simulação númerica do PC na rede ho-

mofílica. Inicialmente, monitoramos a densidade de sítios ativos, ρD como uma função

do parâmetro de controle, λ (taxa de recuperação). Em seguida, analisando a razão entre

momentos do parâmetro de ordem e o cumulante de Binder, estimamos a região crítica.

Feito isso, determinaremos, usando análise de escala de tamanho finito, os expoentes β e

1/ν que caracterizam o comportamente singular da transição.

A figura (4.2) mostra o gráfico da densidade média de indivíduos infectados, ρD,

em função do parâmetro de controle, λ, para uma rede de tamanho, N = 2056. A forma

da curva, claramente, atesta para a presença de uma transição de fase de segunda ordem,

com o limiar da transição identificado como o ponto crítico λc, onde ρD vai a zero.

Para obter o valor crítico do parâmetro de controle, λc, que independe do tamanho

da rede N , calcularemos a razão entre momentos do parâmetro de ordem, m, e o cumu-

lante de Binder, U [76, 95] para diferentes valores de N . Estas grandezas levam em conta

flutuações estatística nas ordens dos momentos da densidade de sítios ativos, conforme

podemos ver abaixo:

m =
〈ρ2D〉
〈ρD〉2

, (4.41)

U = 1− 〈ρ4D〉
3〈ρ2D〉2

. (4.42)

Na criticalidade, a razão entre momentos, m, em função do parâmetro de controle,

λ, não dependende do tamanho do sistema, e suas curvas se interceptam em uma mesma

região onde está localizado o ponto crítico. A mesma ideia vale para o comportamento do

cumulante de Binder [76].

Na figura (4.3(a)) mostramos a razão entre momentos para quatro diferentes ta-

manhos da rede homofílica. Note que as curvas, correspondendo a cada um dos diferentes

tamanhos de redes, tendem a convergir (no limite termodinâmico) para uma mesma re-
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gião de cruzamento, de onde estimamos o ponto crítico, λc ≈ 0.359. Procedimento similar

foi usado, na figura (4.3(b)), para estimar o ponto crítico através do cumulante U, onde

também encontramos λc ≈ 0.359.

De posse da estimativa do ponto crítico, usamos análise de escala de tamanho

finito, dos dados do parâmetro de ordem, para determinarmos os expoentes β e 1/ν que

caracterizam a singularidade da transição.

O expoente crítico β é obtido de acordo com a relação de escala [98]

ρD ∼ (λ− λc)
β, (4.43)

que mostra como a densidade média de indivíduos infectados vai a zero próximo ao (ou

no) ponto crítico.

A figura (4.4), com ambos os eixos em escala logarítmica, mostra que o parâmetro

de ordem como função de (λ − λc) segue um lei de potência. Assim, o ajuste linear da

curva exprime a melhor estimativa para o valor do expoente β = 0.52(2).

Na estimativa do expoente crítico ν, consideramos a lei de potência dependente

das derivadas do número de sítios do sistema que é expressa por [99, 100]:

Ψ =
|d ln(ρD)|

dλ
∝ N1/ν . (4.44)

Para esta estimativa, tomamos como base os dados no intervalo que inclui λc. O

ajuste linear destes dados resultou em 1/ν = 0.53(1). A dependência da lei de potência

das derivadas com o tamanho do sistema é verificada na figura (4.5). Como a quantidade

N representa o número de sítios, é importante deixa claro que o expoente ν não pode

ter qualquer associação com a correlação espacial do sistema, porque as redes livre de

escala não possuem dimensionalidade espacial e não podem ser consideradas um caso

específico quando d tende ao inifinito. Portanto, o expoente crítico ν poderá ser estimado

independente da dimensionalidade [101, 102].

A figura (4.6) mostra o colapso de dados do parâmetro de ordem, obtido de acordo

com a relação: ρDNβ/ν versus (λ−λc)N
1/ν . Os parâmetros críticos que produzem o melhor

colapso são: λc = 0.359(2), β/ν = 0.26(2) e 1/ν = 0.53(1). Note que estes resultados

concordam, dentro das barras de erros, com os valores estimados anteriormente: λc ≈
0.359, β = 0.52(2) e 1/ν = 0.53(1).
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Agora, parece pertinente compararmos os resultados de nossas simulações núme-

ricas com outros que já estão estabelecidos na literatura, e que também lidam com análises

de espalhamento de epidemias em RC. Em particular, focaremos naqueles trabalhos onde

a propagação da epidemia segue as regras do PC usual [95–97, 102–107]. De acordo com

estas referências, o comportamento crítico do sistema, tamando como base a teoria de

campo médio heterogêneo, (em inglês: heterogeneous mean-filed (HMF) theory) depende da

estrutura da rede livre de escala ou, melhor, depende do expoente γ de sua distribuição de

conectividade. Três regimes são definidos pela solução de HMF, γ < 2, 2 < γ < 3 e γ > 3,

onde para cada um deles têm-se resultados precisos para os expoentes críticos [97, 102].

Por exemplo, β = 1/2 e ν = 2 para γ > 3; β = 1/(γ−1) e ν = (γ−1)/(γ−2) para 2 < γ < 3;

já para γ < 2, não há transição de fase em um λ finito. Considerando o valor do expoente

γ da distribuição de conectividades da rede homofílica, γ = 2.84(1), podemos dizer que

nossa estimativa para os expoentes críticos, β = 0.52(2) e ν = 1.98(4), concorda, dentro

das tolerâncias estatísticas, com o que é previsto, pelo HMF para o intervalo 2 < γ < 3.

Sendo assim, concluímos que o modelo do PC na rede homofílica pertence à classe de

universalidade da teoria de HMF para redes livre de escala. Para finalizar, apresentamos

a tabela abaixo que reúne os valores dos parâmetros críticos obtidos.

Modelo λc β/ν 1/ν β

P.Contato 0.359(2) 0.26(2) 0.53(1) 0.52(2)

Tabela 4.1: Propriedades críticas do PC na rede homofílica.
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Figura 4.2: Densidade média de indivíduos infectados, ρD, em função da probabilidade de recu-
peração, λ, para a uma rede de tamanho, N = 2560.
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Figura 4.3: (a) Razão entre momentos, m, e (b) cumulante de Binder, U, em função da probabili-
dade de recuperação λ. A razão entre momentos claramente apresenta uma transição de fase, com
o valor crítico do parâmetro de controle obtido pelo ponto em que as curvas de diferentes tama-
nhos de redes N se interceptam, λc ≈ 0.359. A assinatura da transição de fase também é observada
nas curvas do cumulante.
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Figura 4.4: Em escala logarítmica, o comportamento em lei de potência da densidade de indiví-
duos infectados versus (λ − λc) para uma rede de tamanho N = 5120. O ajuste linear da curva
fornece o expoente crítico β = 0.52(2) de acordo com a relação ρD ∼ (λ− λc)

β .
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Figura 4.5: No ponto crítico, a derivada de ln(ρD) versus o número N de sítios da rede homofílica.
A linha reta representa o melhor ajuste para Ψ ∝ N1/ν e sua inclinação fornece 1/ν = 0.53(1).
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Figura 4.6: Colapso de dados do parâmetro de ordem. O melhor colapso é obtido com os seguin-
tes parâmetros críticos: λc = 0.359(2), β/ν = 0.26(2) e 1/ν = 0.53(1).



CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A abordagem da teoria de Redes Complexas (RC) se mostrou bastante útil e signi-

ficativa. Representar sistemas complexos por estruturas simples (redes), aparentemente,

pode parecer uma consideração exagerada. No entanto, os modelos de RC preservam

a estrutura global das interações dos sistemas em estudo, e isso permite identificar uma

rica variedade de padrões. Além disso, medidas estatísticas, realizadas em RC que re-

presentam sistemas reais, revelam características surpreendentes como por exemplo uma

distância topológica média extremamente curta entre quaisquer pares de sítios da rede.

RC são desordenadas e seus padrões de conexões não são homogêneos como

ocorre em grafos aleatórios e em redes regulares. Na verdade, sua distribuição de co-

nectividade é livre de escala (descrita por P (k) ∼ k−γ) onde os graus dos sítios variam em

um amplo intervalo de valores; as correlações de grau entre sítios vizinhos são importan-

tes e, muitas vezes, revelam uma tendência assortativa ou disassortativa; o coeficiente de

agregação é, na maioria dos casos, notavelmente alto. Após a obtenção destes resultados,

sobre o “design” das conexões, muito do interesse no estudo de RC voltou-se para a com-

preensão dos processos dinâmicos que as têm como substrato. Com relação as temáticas

de pesquisa abordadas nesta tese as principais conclusões são resumidas como segue.

No que diz respeito a caracterização topológica, introduzimos um novo modelo

de crescimento de redes, onde a inclusão de um termo homofílico, na ligação preferen-

cial, produz resultados bastante interessantes quando comparados aos de outros modelos

existentes na literatura: o modelo de Barabási-Albert (BA) e o modelo fitness. Mostramos
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que a rede decorrente do modelo homofílico, exibe cinco aspectos que comumente es-

tão presentes em RC: homofilia, heterogeneidade da conectividade (P (k) ∼ k−γ), ligação

preferencial, adição de sítios e ligações e efeito de mundo pequeno. No entanto, nossa

principal conclusão é que quando o valor da característica do sítio é η = 0.5, interessantes

comportamentos são observados: a diadicidade, D, é mímina; a heterofilicidade, H , e a

taxa com que um dado sítio recebe ligações, β, apresentam valor máximo. Em particular, a

diadicidade é diádica (D > 1) para todos os valores de η. Por outro lado, a heterofilicidade

é dependente de η e apresenta uma espécie de transição do regime heterofílico (H > 1)

para o heterofóbico (H < 1), o que concorda com o que foi observado, por Park et al. [65],

em um estudo sobre uma rede de serviços de chat em aparelhos móveis.

No que se refere ao estudo da propagação de epidemias em RC, usamos o pro-

cesso de contato (PC) para simular a disseminação epidêmica na rede homofílica. Esta

parece ser uma idealização razoável haja vista que é através das interações diárias entre

pares semelhantes que, frequentemente, viroses, gripes, resfriados, DSTs, etc. são trans-

mitidos de uma pessoa para outra. Em nosso modelo, a dinâmica de contaminação e cura

obedece as mesmas regras do PC usual, exceto pelo número de vizinhos de cada sítio,

que aqui segue a estrutura das redes livre de escala. Com respeito ao comportamento

crítico, nossos resultados, claramente, indicaram a existência de um limiar epidêmico, λc,

que marca o ponto crítico de uma transição contínua entre uma fase ativa, onde o sis-

tema atinge o estado estacionário com uma fração finita de indivíduos infectados, e uma

fase absorvente, com a densidade de indivíduos infectados ρD igual a zero. Os expoentes

críticos β, 1/ν e β/ν, caracterizando o comportamento singular desta transição, foram cal-

culados, via análises de escala de tamanho finito, e com os valores obtidos concluímos que

o modelo do PC na rede homofílica pertence, conforme a conjectura de que as proprieda-

des críticas dependem do expoente γ da distribuição de graus, à classe de universalidade

da teoria de HMF para as redes livre de escala.

No tocante a outros trabalhos, pretendemos realizar um amplo estudo a respeito

das correlações estruturais (topológicas) da rede homofílica. Para tanto, utilizaremos me-

didas como coeficiente de agregação e grau médio dos primeiros vizinhos, onde cada

uma delas será analisada como função da conectividade e das características dos sítios.

Na outra linha de trabalho, estudaremos o comportamento crítico de modelos epidêmi-

cos difusivos na rede homofílica. Neste contexto, inspecionaremos o processo de difusão

epidêmica, usando o método de simulação do estado quase-estacionário que tem descrito,

com sucesso, a dinâmica deste tipo de sistemas em redes regulares.
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