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Agredeço aos funcionários do DFTE e vários outros da UFRN com os quais pude con-

tar nos momentos certos.

Agredeço a todos os professores do DFTE e de outros departamentos que contribúıram para
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My greatest concern was what to call it. I thought of

calling it “information”, but the word was overly used, so

I decided to call it “uncertainty”. When I discussed it with

John von Neumann, he had a better idea. Von Neumann

told me, “You should call it entropy, for two reasons. In

the first place your uncertainty function has been used in

statistical mechanics under that name, so it already has a

name. In the second place, and more important, nobody

knows what entropy really is, so in a debate you will always

have the advantage”.

Palavras atribúıdas a Claude Shannon. Citação de

Tribus e McIrvine (1971) por Lesne (2014).
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Resumo

Muitos sistemas f́ısicos têm uma dinâmica que pode ser modelada através de processos

de percolação. A percolação é utilizada para estudar desde a difusão de um fluido em um meio

desordenado até a fragmentação de uma rede de computadores causada por um ataque de

hackers. Uma caracteŕıstica comum a todos esses sistemas nos quais a percolação pode se

aplicar é a presença de dois regimes não-coexistentes associados a certas propriedades do

sistema. Por exemplo: o meio desordenado pode permitir ou não a passagem do fluido de

acordo com sua porosidade. A mudança de um regime para o outro caracteriza a transição de

fase percolativa. A forma padrão de se analisar essa transição é através do chamado parâmetro

de ordem, uma variável relacionada a alguma caracteŕıstica do sistema que apresenta valor zero

em um dos regimes e valor diferente de zero no outro. A proposta apresentada na presente tese

é que essa transição de fase pode ser avaliada sem o uso direto do parâmetro de ordem, sendo

posśıvel caracterizá-la através do uso da entropia de Shannon. Essa entropia é uma medida

do grau de incerteza na informação codificada através de uma distribuição de probabilidades.

A proposta é estudada no contexto da formação de aglomerados em grafos aleatórios, sendo

aplicada tanto para a percolação clássica (Erdös e Rényi) quanto para a percolação explosiva.

Ela se baseia no cálculo da entropia da distribuição de probabilidades dos tamanhos dos

aglomerados e os resultados obtidos mostram que o ponto cŕıtico da transição está relacionado

às derivadas da função entropia. Além disso, a diferença entre as naturezas suave e abrupta

das transições clássica e explosiva, respectivamente, é reforçada ao se observar que a entropia

tem valor máximo no ponto cŕıtico da transição clássica, enquanto que essa correspondência

não ocorre durante a transição explosiva.

Palavras-chave: sistemas complexos; grafos aleatórios; percolação; transição de fase; entropia

da informação; f́ısica computacional.
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Abstract

Various physical systems have dynamics that can be modeled by percolation processes.

Percolation is used to study issues ranging from fluid diffusion through disordered media to

fragmentation of a computer network caused by hacker attacks. A common feature of all of

these systems is the presence of two non-coexistent regimes associated to certain properties

of the system. For example: the disordered media can allow or not allow the flow of the fluid

depending on its porosity. The change from one regime to another characterizes the percola-

tion phase transition. The standard way of analyzing this transition uses the order parameter,

a variable related to some characteristic of the system that exhibits zero value in one of the

regimes and a nonzero value in the other. The proposal introduced in this thesis is that this

phase transition can be investigated without the explicit use of the order parameter, but rather

through the Shannon entropy. This entropy is a measure of the uncertainty degree in the infor-

mation content of a probability distribution. The proposal is evaluated in the context of cluster

formation in random graphs, and we apply the method to both classical percolation (Erdös-

Rényi) and explosive percolation. It is based in the computation of the entropy contained in

the cluster size probability distribution and the results show that the transition critical point

relates to the derivatives of the entropy. Furthermore, the difference between the smooth and

abrupt aspects of the classical and explosive percolation transitions, respectively, is reinforced

by the observation that the entropy has a maximum value in the classical transition critical

point, while that correspondence does not occurs during the explosive percolation.

Keywords: complex systems; random graphs; percolation; phase transition; information en-

tropy; computational physics.
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2.1 Grafos aleatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Quantidades importantes para o estudo dos grafos . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 Modelo com probabilidade fixa de conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4 Modelo com quantidade fixa de arestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.5 Comparação entre os modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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Caṕıtulo 1

Introdução

Atualmente a F́ısica estuda uma classe de sistemas conhecidos como Sistemas Com-

plexos1. Em geral, eles são formados por uma quantidade muito grande de constituintes e a

dinâmica de todo o sistema não é satisfatoriamente descrita através da dinâmica isolada dos

seus constituintes. As principais propriedades de um sistema complexo originam-se do com-

portamento coletivo dos seus componentes, das interações entre eles. A elas é dado o nome

de propriedades emergentes. Algumas das caracteŕısticas mais frequentemente observadas nos

sistemas complexos em geral são listadas a seguir.

• Não-linearidade: a dinâmica e algumas propriedades do sistema não são expressas através

de equações lineares, ao invés disso, observam-se comportamentos descritos por leis de

potência.

• Comportamento caótico: a evolução temporal do sistema é extremamente senśıvel às

condições iniciais, de modo que duas condições iniciais muito próximas podem levar o

sistema a estados muito distintos. Em outras palavras, embora a dinâmica do sistema seja

determińıstica, ela não é previśıvel.

• Fractalidade: o aspecto geométrico do sistema é independente da escala na qual é analisado.

Observa-se, na verdade, que essas caracteŕısticas estão interligadas umas às outras. Sistemas

cuja dinâmica é não-linear, costumam ser deterministicamente caóticos. Ao mesmo tempo,

dentro de comportamentos caóticos pode-se encontrar conjuntos de estados chamados de

atratores, o quais são fractais.

Entre os Sistemas Complexos mais estudados pode-se citar os sistemas percolativos2.

Eles seguem de um modelo simples no qual o tipo de interação entre seus componentes não é

importante, apenas importa quais pares de componentes interagem. Essa caracteŕıstica permite

que vários tipos de sistemas se enquadrem dentro da classe dos sistemas percolativos. A teoria

utilizada para descrever esses sistemas nesse contexto é chamada de Teoria da Percolação

e ela se aplica ao estudo de tópicos que vão desde o crescimento de poĺımeros à dissemi-

nação de um v́ırus de computador através da internet.3 Apesar da simplicidade do modelo,

1[PARISI (1999), OLIVEIRA e VIEIRA (2007)]
2[STAUFFER e AHARONY (1994), SABERI (2015)]
3[ARAÚJO et al. (2014)]
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sistemas percolativos apresentam uma transição de fase bem definida dentro da Teoria de

Fenômenos Cŕıticos.4 Trata-se de uma transição de fase geométrica associada à emergência

de um conjunto de componentes interagentes entre si, chamado de aglomerado, com tamanho

comparável ao tamanho total do sistema — sendo tamanho uma referência à quantidade de

componentes nesse aglomerado e no sistema todo. Tradicionalmente o estudo da transição

de fase da percolação se dá através da análise de um parâmetro, chamado de parâmetro de

ordem, utilizado para distinguir dois regimes distintos nos quais o sistema pode se encontrar.

Um elemento essencial ao estudo de sistemas f́ısicos a partir da Mecânica Estat́ıstica,

incluindo os Sistemas Complexos, é a Teoria das Probabilidades. O uso de probabilidades é

apropriado quando o sistema em estudo tem uma quantidade muito grande de componentes

e/ou quando as interações entre eles têm um ingrediente aleatório. A análise de algumas

situações leva a uma distribuição de probabilidades associada aos posśıveis estados nos quais

o sistema pode ser encontrado. Essa distribuição guarda informação sobre a configuração dos

componentes do sistema e parte dessa informação pode ser extráıda com o uso da entropia de

Shannon5 — uma ferramenta teórica da Teoria da Informação. Pode-se pensar nessa entropia

como uma medida da incerteza da informação contida na distribuição de probabilidades, de

modo que seu valor é ḿınimo quando a distribuição aponta um estado como 100% provável

e seu valor é máximo quando a distribuição mostra que todos os estados são equiprováveis.

Esta tese concentra-se na análise de sistemas percolativos — especificamente, os grafos

aleatórios — e tem como objetivo apresentar uma forma altenativa de se estudar a transição de

fase observada nesses sistemas. A proposta apresentada aqui tem como base o uso da entropia

de Shannon relacionada à distribução de probabilidades que está associada ao tamanho de

todos os aglomerados presentes no sistema.6 Essa abordagem não prioriza um aglomerado

em relação aos demais e permite que outras caracteŕısticas da transição de fase dos sistemas

percolativos sejam acessadas. A análise realizada é essencialmente numérico-computacional.

Não obstante, o ponto cŕıtico associado à transição de fase pode ser determinado de uma forma

simples e a convergência para os valores estabelecidos na literatura é rápida. Na verdade,

mostra-se que essa abordagem baseada na entropia não é senśıvel ao tamanho do sistema

estudado, desde que ele seja maior do que um tamanho ḿınimo.

O conteúdo apresentado organiza-se da seguinte forma. No caṕıtulo 2 são apresentados

de forma breve os grafos aleatórios, dando ênfase aos conceitos essenciais ao estudo proposto.

Eles são objetos matemáticos intimamente relacionados a vários problemas de contagem e

são a estrutura básica sobre a qual a percolação será estudada. O caṕıtulo 3 é dedicado à

percolação. Lá será visto que a formação dos aglomerados ocorre de forma diferente quando

regras diferentes são utilizadas para se estabelecer quais pares de componentes devem estar

conectados. Em particular, mostra-se as diferenças básicas entre a percolação clássica e a

4[STANLEY (1987)]
5[SHANNON (1948)]
6[VIEIRA et al. (2015)]



3

explosiva. A transição de fase percolativa é apresentada do ponto de vista da abordagem

tradicional utilizando o parâmetro de ordem. Os aspectos essenciais da entropia de Shannon

para os propósitos dessa tese estão no caṕıtulo 4. Então, o caṕıtulo 5 descreve a abordagem

proposta e traz os resultados da análise das transições de fase clássica e explosiva com o uso

dessa nova metodologia. E, para encerrar, o caṕıtulo 6 reforça o abordagem desenvolvida e

delineia algumas propostas de trabalhos em consequência ao atual.
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Caṕıtulo 2

Grafos aleatórios clássicos

A Teoria dos Grafos1 é um dos vários ramos da matemática no qual podemos encontrar

contribuições decisivas dos dois matemáticos mais proĺıficos de todos os tempos: Leonard Euler

e Paul Erdös. O estudo que originou a teoria dos grafos é creditado a Euler e data da sua

análise sobre o problema das pontes de Königsberg. Em resumo, o problema apresentava-se

da seguinte forma. A cidade de Königsberg era cortada por um rio que a dividia em quatro

partes e o trânsito entre elas era feito através de sete pontes, tal como ilustrado na figura 2.1.

Desejava-se saber se seria posśıvel realizar uma caminhada pela cidade atravessando as sete

pontes de modo que cada uma fosse atravessada uma única vez. Ao procurar uma solução

para esse questionamento, Euler modelou o problema através de uma figura formada por

pontos e linhas ligando esses pontos. Cada pedaço de terra foi representado por um ponto

(śıtio) e cada ponte foi representada por uma linha (aresta). Esse tipo de figura passou a ser

chamado de grafo. Analisando esse grafo, Euler mostrou ser imposśıvel encontrar uma rota

que percorresse todas pontes passando por cada uma uma única vez2. Erdös, por sua vez,

fez inúmeras contribuições à teoria dos grafos, sendo os dois modelos de grafos aleatórios

introduzidos por ele de fundamental importância para a análise que se seguirá.

A

B

D

a

b

c d

e

f

g

C

Figura 2.1: Esquerda: ilustração da cidade de Königsberg, com seus quatro pedaços de terra
(A, B, C, D) interconectados por sete pontes (a, b, c, d, e, f , g). Direita: grafo utilizado por
Euler para modelar o problema das sete pontes, no qual cada pedaço de terra foi representado
por um śıtio e cada ponte foi representada por uma aresta. Figura retirada de Vieira (2012).

1[BIGGS et al. (1999)]
2[VIEIRA (2012), p. 6]
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2.1 Grafos aleatórios

Um grafo aleatório é caracterizado por ter arestas distribúıdas aleatoriamente entre os

śıtios. Na verdade, essa distribuição pode ser (i) completamente aleatória ou (ii) apresentar

um certo viés sobre a aleatoriedade que guia onde as arestas serão situadas.3 Um grafo do tipo

(ii) pode ser obtido quando as arestas são adicionadas sequencialmente4 à rede e tendem a ser

posicionadas adjacentemente aos śıtios de acordo com a quantidade de arestas que já estão

ligadas a eles. Um exemplo de grafo do tipo (ii) é aquele no qual as arestas são posicionadas

de acordo com regras tais como a ligação preferencial, levando a grafos cuja distribuição de

conectividade foge ao comportamento poissoniano, descrito na seção 2.5. Enquanto isso, os

grafos do tipo (i) são aqueles que derivam de uma atribuição simultânea e completamente

aleatória das arestas, no sentido de que a adição de qualquer aresta é independente das outras

que já estão presentes no grafo.5 Em alguns momentos os grafos do tipo (i) serão denominados

por grafos de Erdös-Rényi.

Olhando especificamente para os grafos de Erdös-Rényi6, há duas espécies básicas

desses grafos, cujas diferenças se devem ao modo como eles são contrúıdos. Note que, embora

a adição das arestas seja feita de forma completamente aleatória, os processos de construção

são tais que cada um preserva uma determinada caracteŕıstica nos grafos constrúıdos. Os dois

modelos básicos de construção de grafos aleatórios do tipo (i) são: (1) o modelo que produz

grafos nos quais todos os pares de śıtios têm a mesma probabilidade de serem conectados

por uma aresta, cujo algoritmo de construção é enunciado na seção 2.3; e (2) o modelo que

produz grafos com a mesma quantidade de arestas, cujo algoritmo de construção é descrito

na seção 2.4.

Antes de descrever e analisar mais cuidadosamente cada modelo, deve-se esclarecer

algumas convenções utilizadas com o intuito de simplificar as discussões apresentadas ao longo

desse texto. Um grafo G é um objeto formado por um conjunto V de śıtios e um conjunto E de

arestas. A quantidade total de śıtios (usualmente referida como seu tamanho) é representada

por n (= |V |) e a quantidade de arestas é simbolizada por m (= |E|). A probabilidade de um

determinado par de śıtios estar conectado por alguma aresta é p. No modelo com probabilidade

fixa de conexão essa probabilidade é a mesma para todos os pares. Em geral, será feita pouca

menção à quantidade de śıtios num grafo e deve-se ficar subentendido que as comparações

feitas entre dois ou mais grafos pressupõem que todos eles têm a mesma quantidade de

śıtios, exceto quando for explicitamente mencionado. Será utilizada a notação G(n, p) para

3Na momenclatura adotada por Dorogovtsev e Mendes (2002), os grafos do tipo (i) são chamados de
grafos em equiĺıbrio e os grafos do tipo (ii) são chamados de grafos fora do equiĺıbrio.

4Aqui a palavra “sequencialmente” tem o sentido de ser o oposto de “simultaneamente”.
5A expressão “atribuição completamente aleatória de arestas” pode ser considerada também a partir de

outro ponto de vista. Pode-se interpretá-la como se referindo ao fato de que a cada instante de tempo, durante
a atribuição das arestas, todas elas têm a mesma probabilidade de ser a próxima escolhida.

6A partir daqui tanto os grafos ER, como os grafos aleatórios com um viés para distribuição das arestas
serão chamados apenas de grafos aleatórios. A distinção entre um e outro seguirá do contexto.
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designar um grafo aleatório com probabilidade fixa de conexão. Enquanto isso, os grafos com

quantidade fixa de arestas são designados pela notação G(n,m). Note que os parâmetros

entre parênteses, nessa notação, são as quantidades que cada modelo de construção mantém

constante nos grafos finais.

2.2 Quantidades importantes para o estudo dos grafos

Existem algumas quantidades importantes para os estudos dos grafos realizados no

âmbito da f́ısica dos sistemas complexos que podem ser calculadas a partir da configuração

das arestas. Como exemplo, pode-se citar7: o tamanho relativo do maior aglomerado, a dis-

tribuição8 dos tamanhos dos aglomerados, a distribuição de conectividades, o coeficiente de

agregação e a distância média. A distância entre dois śıtios se refere à quantidade ḿınima de

arestas cont́ıguas que compõem um caminho entre eles. A distância média é o valor médio da

distância entre dois śıtios quaisquer no grafo. O coeficiente de agregação é uma espécie de

medida do agrupamento local (e global) de śıtios. Ele pode ser interpretado como a probabi-

lidade de que dois śıtios conectados a um śıtio em comum também sejam conectados entre

si. A conectividade (denotada por k) de um śıtio é o número de arestas adjacentes a ele.

Assim, a distribuição de conectividades (representada por P (k)) é o histograma normalizado

das conectividades de todos os śıtios do grafo.

Das propriedades citadas, as mais relevantes para o estudo descrito neste texto são

o tamanho relativo do maior aglomerado e a distribuição dos tamanhos dos aglomerados. A

seguir essas quantidades são descritas, junto com as propriedades dos grafos relacionadas a

elas.

1. Um aglomerado é um subgrafo formado por um conjunto de śıtios e arestas tal que

é posśıvel sair de um dado śıtio e chegar a qualquer outro através de uma sequência

cont́ıgua das arestas presentes.

2. O tamanho relativo do maior aglomerado é a razão entre o número de śıtios nesse aglo-

merado e o número total de śıtios no grafo. Esse tamanho relativo é o chamado parâmetro

de ordem analisado no processo de percolação9 em grafos aleatórios.10

3. A formação de um aglomerado cujo tamanho é proporcional ao tamanho total do próprio

7Para ter acesso a uma lista maior dessas quantidades veja Newman (2010).
8Na verdade, o correto seria “a distribuição das probabilidades dos tamanhos dos aglomerados”, mas para

simplificar tanto a escrita quanto a leitura, à menção às distribuições de probabilidade às vezes terão suprimidas
a palavra probabilidade. Portanto, algumas vezes a palavra distribuição fará referência a uma distribuição de
probabilidades e outras vezes fará alusão configuração espacial de algo, por exemplo, a distribuição das arestas
entre os śıtios de um grafo. A distinção entre os dois sentidos seguirá do contexto.

9Veja o caṕıtulo 3.
10Conforme a discussão realizada por da Costa et al. (2014) com base no modelo proposto por da Costa et

al. (2010), o tamanho relativo do maior aglomerado é o parâmetro de ordem correto apenas para a percolação
clássica de Erdös e Rényi. Para outros tipos de percolação faz-se necessário encontrar outros parâmetros de
ordem adequados. No entanto, seguindo a maioria dos trabalhos sobre percolação explosiva, o presente texto
considera o tamanho relativo como o parâmetro de ordem para todos os tipos de percolação.
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grafo, chamado de aglomerado gigante é o ingrediente essencial à transição de fase da

percolação e o aparecimento desse aglomerado determina o ponto cŕıtico da transição de

fase.

4. A distribuição dos tamanhos dos aglomerados (representada por P (s)) indica a probabi-

lidade de que um aglomerado apontado ao acaso tenha um determinado tamanho (s).

A análise de P (s) através da Teoria da Informação11 é o tema central desta tese, sendo

apresentada como um método alternativo para se estudar a transição de fase da percolação.

2.3 Modelo com probabilidade fixa de conexão

O modelo usado para formar grafos seguindo a regra de que todos os pares de śıtios

têm a mesma probabilidade de serem conectados pode ser descrito segundo o algoritmo a

seguir. Tome um conjunto V de śıtios. Enumere todos os pares de śıtios distintos posśıveis

sem que haja repetição. Supondo que |V | = n, há n(n − 1) pares. No entanto, a ordem

em que os śıtios aparecem nos pares é irrelevante. Então, para evitar que os pares sejam

duplamente contados, a quantidade correta de pares não-ordenados distintos é n(n − 1)/2.

Esta é exatamente a quantidade máxima de arestas (mmax) que um grafo simples12 com n

śıtios pode ter. Em seguida, para cada par de śıtios da enumeração faça o sorteio de um número

aleatório r uniformemente distribúıdo no intervalo (0; 1). Sendo p a probabilidade caracteŕıstica

dos grafos gerados por esse processo de construção, o número r deve ser comparado com p. Se

r ≤ p, o par de śıtios testado deve ser conectado por uma aresta. Se r > p, o par de śıtios fica

desconectado. Quando esse procedimento é executado sobre toda a enumeração dos pares de

śıtios, o resultado final é um grafo cujos pares de śıtios estão conectados equiprovavelmente.

A quantidade média final de arestas nesses grafos é m̄ = pn(n− 1)/2 = pmmax. Um exemplo

de construção de um grafo através desse modelo é exposto na figura 2.2.

2.4 Modelo com quantidade fixa de arestas

O modelo gerador de grafos com uma quantidade final fixa de arestas tem a única

restrição sobre o processo de adição de arestas de que a quantidade final delas seja m, além

do fato de serem adicionadas aleatoriamente. Neste caso o algoritmo que descreve a construção

de um gráfico é o seguinte. Tome um conjunto V de śıtios e enumere todos os pares de śıtios

posśıveis sem que haja repetição e nos quais a ordem dos śıtios é irrelevante. Há n(n − 1)/2

pares de śıtios válidos. Sendo m a quantidade final de arestas no grafo, escolha m pares

aleatoriamente e conecte os śıtios de cada par com uma aresta. A probabilidade de que um

dado par esteja conectado é p̄ = m
n(n−1)/2

= m/mmax.

11Veja os caṕıtulos 4 e 5.
12A expressão “grafo simples” significa que o grafo não tem autoarestas (uma ou mais arestas que conectam

um dado śıtio a ele mesmo), multiarestas (duas ou mais arestas conectando um mesmo par de śıtios) e não é
direcionado (não há a noção de sentido associada à conexão entre dois śıtios).
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Figura 2.2: Exemplo de construção de um grafo com probabilidade fixa de conexão. A proba-
bilidade caracteŕıstica é p = 0,5. O algoritmo de construção é tal que todas as arestas devem
ser testadas e a ilustração acima mostra a arestas testada através de um linha tracejada. O
número que aparece próximo à aresta testada é o número aleatório sorteado. A aresta só é
adicionada ao grafo quando esse número é maior do que a probabilidade caracteŕıstica. Nesta
figura, a sequência a ser seguida é da esquerda para a direita e de cima para baixo.

2.5 Comparação entre os modelos

Os grafos obtidos a partir de cada um desses modelos são bastante semelhantes e a

principal caracteŕıstica comum a ambos é o fato de que a contagem da quantidade de śıtios

com uma certa quantidade k de arestas adjacentes (conectividade) leva a um histograma com

a forma geral de uma curva poissoniana. Na verdade, a distribuição de probabilidades associada

a esse histograma é uma distribuição binomial e ela pode facilmente ser deduzida a partir da

ótica sob a qual se enxerga a adição de uma aresta num grafo G(n, p) como um processo de

Bernoulli, isto é, um evento aleatório com probabilidade p de ocorrência e probabilidade 1− p
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de não-ocorrência13. Deste modo, é posśıvel ver14 que a probabilidade de que um śıtio tenha

conectividade k é pk(1−p)(n−1−k), pois ele pode se conectar a no máximo outros n−1 śıtios.

Pode-se ver também que a quantidade de configurações distintas que essas k arestas podem

assumir — o número de conjuntos distintos de śıtios conectados ao śıtio em questão — é dada

pela combinação C
(n−1)
k = (n−1)!

k!(n−1−k)!
. Portanto, a probabilidade de que um śıtio arbitrário do

grafo G(n, p) tenha conectividade k é

P (k) =
(n− 1)!

k!(n− 1− k)!
pk(1− p)(n−1−k). (2.1)

Para grafos esparsos (p → 0) com n muito grande, pode-se assumir que n−1 ≈ n, n−k ≈ n

e n ≫ k.15 Então,

(n− 1)!

(n− 1− k)!
=

n!

(n− k)!

= n(n− 1)(n− 2) . . . (n− k + 1)

= nk

�

1− 1

n

��

1− 2

n

�

. . .

�

1− k − 1

n

�

≈ nk.

Notando também que ln(1− p)(n−1−k) ≈ n ln(1− p) ≈ −np, onde se usou a série de Taylor

para aproximar a função logaritmo, chega-se a (1 − p)(n−1−k) ≈ e−pn. Portanto, quando os

grafos são esparsos o processo de adição das arestas pode ser analisado como um processo de

Poisson16, o que leva a uma distribuição de conectividades poissoniana:

P (k) ≈ 1

k!
nkpke−pn =

(pn)k

k!
e−pn, (2.2)

ao substituir as aproximações na equação 2.1. Notando que k̄ ≈ pn é a conectividade média

dos śıtios, a distribuição de Poisson para as conectividades pode ser escrita como

P (k) =
k̄k

k!
e−k̄. (2.3)

A semelhança entre os grafos gerados pelos dois modelos apresentados permite que,

em geral, a análise feita sobre cada um deles se aplique imediatamente ao outro17. Essa

caracteŕıstica é bastante útil, pois um dos modelos é mais adequado para a análise anaĺıtica

(p fixo), enquanto o outro é mais apropriado para simulações computacionais (m fixo). A

13[ROZANOV (1969), p. 54]
14Seguindo o racioćınio apresentado por Vieira (2012, p. 13).
15[GOULD e TOBOCHNIK (2010), p. 155]
16[ROZANOV (1969), p. 54]
17Há formas de se analisar os grafos gerados por cada modelo de modo que as interpretações e conclusões

sejam baseadas nas particularidades de cada processo de construção. Um exemplo de análise baseada na
distinção dos processos de construção é mostrado por Vieira (2012).
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dedução anaĺıtica de certas propriedade dos grafos aleatórios é facilitada quando eles são

estudados considerando-se o limite termodinâmico, ou seja, quando n → ∞. Nesse caso

fica dif́ıcil precisar um valor para m, sendo mais adequado trabalhar com grafos nos quais

a probabilidade p é fixa. Como p ≈ m/n, pode-se ter uma ideia do quanto o grafo está

“preenchido por arestas”. Por outro lado, a implementação do algoritmo de construção de

grafos G(n, p) determina que todos os pares de śıtios sejam testados durante a adição das

arestas, enquanto que o algoritmo de construção de grafos com m fixo exige que apenas uma

quantidade m de pares seja avaliada. Isso faz com que a utilização de grafos G(n,m) nas

simulações computacionais seja mais vantajosa.

2.6 Dinâmica da construção dos grafos: aspectos computacionais

Em algumas situações os grafos aleatórios podem ser pensados como objetos estáticos,

de maneira que a sequência com a qual as arestas foram adicionadas durante a formação do

grafo pode ser negligenciada. No entanto, esse tipo de pensamento impede que certos com-

portamentos dos grafos sejam visualizados. O processo de percolação, por exemplo, depende

de quais dos pares de śıtios de um grafo têm arestas num momento bem espećıfico chamado

de ponto cŕıtico. Se um grafo é constrúıdo para ter uma quantidade de arestas final maior

do que a quantidade média que determina seu ponto cŕıtico, olhar para sua forma final não

é suficiente para que se obtenha uma conclusão a respeito do momento da adição de arestas

no qual ocorreu o ponto cŕıtico. Esse tipo de informação deve ser obtida ao se acompanhar a

adição das arestas. Conforme mencionado antes, dos dois tipos de modelos relatados o mais

conveniente para se utilizar em simulações computacionais é o modelo com m fixo. Portanto,

a dinâmica da construção dos grafos descrita a seguir realiza-se segundo esse modelo.

Um acompanhamento passo-a-passo da construção de um grafo G(n,m) deve ocorrer

conforme o seguinte procedimento.

• Inicialmente construa um grafo G(n, 0), ou seja, um grafo sem qualquer aresta.

• Faça uma listagem de todos os pares de śıtios desconectados.

• Repita os passos abaixo até se obter um grafo G(n,m).

– Escolha aleatoriamente um dos pares de śıtios e elimine-o da listagem dos pares des-

conectados.

– Adicione uma aresta ao grafo conectando os dois śıtios do par recém-escolhido.

– Calcule as quantidades desejadas sobre o grafo em construção.

Esse procedimento é uma forma de se obter uma evolução temporal de qualquer uma das

quantidades listadas na seção 2.2. No presente contexto, a ideia de tempo não remete à

grandeza f́ısica medida com o uso de um relógio. Aqui, o tempo está associado ao número

de operações computacionais realizadas até que determinada etapa do procedimento de cons-

trução seja alcançada. Na verdade, para os propósitos do presente estudo, o tempo está
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diretamente associado à adição das arestas. Portanto, nos gráficos apresentados nos próximos

caṕıtulos, mostra-se a evolução de uma determinada grandeza em função do número de arestas

presentes no grafo. Deve-se ressaltar que quando os grafos trabalhados são muito grandes,

não é interessante fazer a listagem inicial de todos os pares de śıtios desconectados. Ao invés

disso, é melhor ir atualizando uma listagem dos pares que estão sendo conectados durante a

adição das arestas e usar essa listagem para evitar que o mesmo par seja selecionado mais de

uma vez.

Para finalizar esta discussão, convém mencionar o fato de que nem sempre o critério

de parada do procedimento acima descrito é a obtenção de um grafo com uma quantidade

previamente determinada de arestas. Algumas vezes o processo de construção só continua até

que determinada caracteŕıstica e/ou determinado valor de uma das quantidades citadas na

seção 2.2 sejam observados no grafo em construção. Por isso, embora o procedimento seja

desenvolvido para gerar grafos com uma quantidade predeterminada de aresta, ele é utilizado

para se estudar grafos aleatórios em geral. Como será mostrado oportunamente18, mesmo

os grafos aleatórios nos quais as arestas são adicionadas segundo algum viés têm o mesmo

procedimento geral de construção. O viés é adicionado como uma regra a ser atendida antes

da seleção do par de śıtios que será conectado.

18Veja a seção 3.3.
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Caṕıtulo 3

Percolação

A Teoria da Percolação é usada para estudar sistemas dos mais variados tipos, a saber:

cadeias de poĺımeros, disseminação de um v́ırus de computador através da internet, difusão

de fluidos através de meios porosos, fronteiras de paisagens naturais, formação de “clusters”

em sistemas magnéticos, etc. Dependendo do contexto no qual é aplicada, a percolação tem

um enfoque diferente. No contexto aqui abordado, pode-se afirmar que ela basicamente trata

da formação e a distribuição de aglomerados de śıtios interconectados nos grafos aleatórios. A

percolação em grafos aleatórios é marcada por uma transição de fase1 suave e cont́ınua, cujo

ponto cŕıtico foi determinado inicialmente por Erdös e Rényi2. A dedução apresentada por eles

será reproduzida numa forma simplificada3 na seção 3.2. Antes disso, é conveniente esclarecer

a terminologia utilizada. A expressão percolação clássica é utilizada para indicar a dinâmica

da formação dos aglomerados em grafos de Erdös-Rényi4. Isso é necessário para diferenciá-

la da dinâmica resultante da adição de arestas com o intuito de retardar a formação do

aglomerado gigante, denominada de percolação explosiva e apresentada em detalhes na seção

3.3. Analogamente, as expressões transição clássica e transição explosiva fazem referência às

transições de fase observadas na percolação clássica e na explosiva, respectivamente.

3.1 Percolação clássica

Os grafos aleatórios, principalmente os grafos esparsos, são formados por agrupa-

mentos de śıtios interconectados (os aglomerados), de modo que esses agrupamentos são

desconectados uns dos outros. Portanto, geralmente não são grafos conexos. O maior desses

aglomerados é o elemento estrutural essencial de um grafo aleatório para o estudo da percola-

ção. O tamanho relativo desse aglomerado em comparação ao tamanho do grafo é o parâmetro

de ordem usado para caracterizar os estados ordenado e desordenado do sistema percolativo.

O sistema é dito estar no estado ordenado quando o parâmetro de ordem é maior que zero.

1Muitas vezes, a palavra percolação é associada apenas a essa transição de fase.
2[ERDÖS e RÉNYI (1959)]
3[NEWMAN (2010), p. 403]
4Veja a seção 2.1.



13

Figura 3.1: Ilustração das duas formas como o śıtio v pode se conectar ao maior aglomerado. À
esquerda: o śıtio v se conecta diretamente ao maior aglomerado. À direita: o śıtio v se conecta
indiretamente ao maior aglomerado através do śıtio w. Deve-se ressaltar que em ambos os
casos o śıtio v está conectado ao maior aglomerado e a distinção entre esses dois casos tem
como único objetivo auxiliar na argumentação que leva à equação 3.1.

Por outro lado, enquanto o valor desse parâmetro é zero, o sistema encontra-se no estado

desordenado.5 Quando esse aglomerado passa a ter um tamanho proporcional ao tamanho do

próprio grafo, ele é chamado de aglomerado gigante. A ausência do aglomerado gigante indica

o estado desordenado, enquanto que sua presença indica o estado ordenado do sistema. A

transição clássica em redes aleatórias de Erdös possui um ponto cŕıtico determinado analitica-

mente e sua natureza cont́ınua se traduz nos expoentes cŕıticos que determinam uma classe

de universalidade bem conhecida dentro da Teoria dos Fenômenos Cŕıticos.

3.2 Determinando o ponto cŕıtico da percolação clássica

Conforme mencionado na seção 2.5, o tratamento anaĺıtico dos grafos aleatórios é

facilitado quando feito com base no modelo com probabilidade fixa de conexão. Portanto,

nesta seção6 todo grafo mencionados é do tipo G(n, p). Em primeiro lugar, deve-se notar

que esses grafos têm em média m̄ = p[n(n − 1)/2] arestas, donde se calcula a densidade de

arestas como r = m̄/n = (n− 1)p/2. Antes de encontrar o ponto cŕıtico, deve-se responder

à seguinte pergunta: dado um śıtio v qualquer, qual a probabilidade de que ele não pertença

ao maior aglomerado? Seja U a probabilidade de que um śıtio escolhido aleatoriamente não

faça parte do maior aglomerado. A análise a seguir se baseia na suposição de que o śıtio pode

estar conectado ao maior aglomerado ou de um modo direto, ou de um modo indireto (ver

figura 3.1). Considerando que v possa se conectar ou não de forma direta (sem o intermédio

de outros śıtios) ao maior aglomerado, a probabilidade de que não esteja conectado é U ,

pois se estiver conectado, então ele faz parte de tal aglomerado. Mas supondo que v não

possa se conectar diretamente ao maior aglomerado, ele pode fazer isso indiretamente (com

o intermédio de algum śıtio), ao se tornar adjacente a um śıtio w, que por sua vez liga-se

ao maior aglomerado. Para que v não termine pertencendo a esse aglomerado, a análise da

5[MARGOLINA e HERRMANN (1984)]
6Esta seção segue o racioćınio apresentado por Newman (2010, p. 404-407).
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posśıvel conexão entre v e w depende destas considerações:

• a probabilidade que v não esteja conectado a w é 1− p;

• a probabilidade que v e w estejam conectados e que w não faça parte do maior aglomerado

é o produto pU , pois são eventos independentes;

• existem “n− 1 śıtios w” a serem considerados.

De acordo com isso, a probabilidade de que v não se conecte indiretamente ao maior aglo-

merado através de um śıtio w é 1 − p + pU . Então a probabilidade de que v não se conecte

indiretamente através de qualquer um dos w é (1 − p + pU)n−1, pois as conexões com cada

um dos posśıveis w constituem-se em eventos independentes. Deve-se perceber, entretanto,

que as probabilidades de v não pertencer ao maior aglomerado diretamente ou indiretamente

são iguais, pois as pertinências direta e indireta significam a mesma coisa: v faz parte do maior

aglomerado. Note que se v está conectado ao maior aglomerado através de um śıtio que já

faz parte dele, então v na verdade está se conectando diretamente ao maior aglomerado.

Igualando as probabilidades de que v não pertença ao maior aglomerado diretamente

e indiretamente obtem-se

U = (1− p+ pU)n−1 = [1− p(1− U)]n−1 =

�

1− 2r

n− 1
(1− U)

�n−1

,

ao usar a densidade média de arestas determinada antes. Olhando novamente a seção 2.5,

lá é dito que geralmente as deduções anaĺıticas acerca dos grafos aleatórios consideram sua

validade no limite n → ∞, ou seja, quando os grafos têm um número muito grande de

śıtios. Lembrando da definição da função exponencial como o limite ex = lim
q→∞

(1 + x/q)q e

comparando a forma deste limite com a expressão para U , chega-se a U = e−2r(1−U). Sendo

S = 1− U a probabilidade de um śıtio pertencer ao maior aglomerado, tem-se

S = 1− e−2rS. (3.1)

Essa equação pode ser resolvida com a ajuda de gráficos conforme mostra a figura 3.2.

Note que as soluções desta equação ocorrem quando as curvas mostradas no gráfico da es-

querda interceptam a reta-controle y = S. Ao se compilar os valores de S e r que tornam a

equação válida, chega-se os dados que formam a curva mostrada no gráfico da direita. Esses

dados podem ser obtidos nos softwares MATLAB e Scilab através dos seguintes comandos:

t = [0.001:0.001:1];

x = [0.001:0.001:1.5];

for j=1:length(x)-1,

y=1-exp(-2*x(j)*t); r(j)=x(j); S(j)=t(find(y<t,1));

end

plot(r,S)
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Figura 3.2: À esquerda: gráfico mostrando y = 1− e−2rS em função de S para alguns valores
de r. A curvas tracejadas têm diferentes valores para o parâmetro r. Veja que r = 0,75 é
a curva tracejada azul (superior), r = 0,5 é a curva tracejada preta (no meio) e r = 0,25
é a curva tracejada vermelha (inferior). A reta y = S é a reta-controle: os valores de r
que geram curvas exclusivamente abaixo dela, têm como solução apenas S = 0; as demais
curvas cruzam essa reta em algum outro ponto com S > 0. O valor r = 0,5 é o divisor
entre os dois comportamentos. À direita: curva mostrando o maior valor de S, para cada r,
que intercepta a reta-controle. Note que S, a probabilidade de um śıtio pertencer ao maior
aglomerado é numericamente igual ao tamanho relativo deste aglomerado, para grafos com
tamanhos muito grandes. Em consequência disso, esse é o gráfico do parâmetro de ordem,
mostrando a transição de fase percolativa.

Note que o último comando apenas exibe um gráfico similar ao gráfico da direita da figura 3.2.

Veja nesse gráfico que a probabilidade de um śıtio qualquer pertencer ao maior aglomerado é

zero até um certo valor cŕıtico r = rc. Somente para r > rc é que a probabilidade de um śıtio

qualquer pertencer ao maior aglomerado é maior que zero. Esse ponto que delimita a fronteira

entre os dois regimes distintos é o ponto cŕıtico da transição de fase da percolação. O valor de

rc pode ser determinado a partir de um exame cuidadoso do gráfico da esquerda. Perceba que

todas as curvas que interceptam a reta-controle apenas em S = 0 têm inclinação no entorno

desse ponto menor do que a inclinação da reta. Enquanto isso, todas curvas que a interceptam

em outro ponto S > 0 têm inclinação maior do que ela no entorno do ponto S = 0. Deve

existir uma curva que separa esses dois comportamentos e ela tem inclinção igual a inclinação

da reta-controle no ponto S = 0. O valor de r que leva a essa curva é rc. Derivando ambos

os lados da equação 3.1 em relação a S:

dS

dS
=

d

dS
(1− e−2rS) ⇒ 1 = 2r e−2rS.

Para S = 0, chega-se ao resultado rc = 0,5.

A probabilidade S tende a ser igual ao tamanho relativo do maior aglomerado (“igual-

dade” tão melhor quanto maior for o tamanho do grafo), sendo portanto o parâmetro de

ordem da transição de fase da percolação. A dedução mostrada exemplifica uma forma de se
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Figura 3.3: Ilustração da aplicação da regra do produto. Em determinado instante da adição de
arestas, os pares de śıtios (v, w) e (u, z) são selecionados aleatoriamente dentre todos aqueles
que ainda não estão conectados. O produto dos tamanhos dos aglomerados que poderão se
conectar é avalidado: nvnw = 6 e nunz = 8, sendo nx o tamanho do aglomerado do qual faz
parte o śıtio x. A aresta que conecta o par (v, w) é adicionada ao grafo, pois é aquela que
minimiza o produto dos tamanhos dos aglomerados que estão se conectando.

deduzir o valor exato da densidade cŕıtica de arestas, simbolizada por rc, dentro do contexto

da percolação clássica.

3.3 Percolação explosiva

A imposição de restrições ao processo de adição de arestas nos grafos aleatórios mostra

que o ponto cŕıtico da transição é senśıvel ao modo como as arestas são adicionadas. O uso de

regras que restringem de alguma maneira o crescimento dos aglomerados, implica no aumento

do valor da densidade cŕıtica de arestas, ou seja, retardam o crescimento do maior aglomerado

e, consequentemente, o aparecimento do aglomerado gigante. No geral, essas regras estão

relacionadas a algum tipo de escolha que é feita durante a adição das arestas. Por exemplo,

se no lugar de pegar um par de śıtios (v, w) da listagem de todos os pares e adicionar a aresta

que os conecta, forem pegos dois pares (v, w) e (u, z) e for permitida uma escolha quanto ao

par que será conectado, como a emergência do aglomerado gigante será influenciada? Esse

questionamento foi colocado por Achlioptas7 e atualmente o procedimento de se adicionar

uma aresta com base numa escolha entre duas é chamado de processo de Achlioptas.

Dentre as principais regras que alteram a adição aleatória das arestas, este texto irá

focar naquela conhecida como a regra do produto8, que está ilustrada na figura 3.3. Sua

importância reside no fato de que foi a primeira regra a gerar uma transição de fase de

percolação com um caráter abrupto, aparentemente descont́ınuo. Ela é baseada no seguinte

processo de Achlioptas.

7[BOHMAN e FRIEZE (2001), p. 75]
8[ACHLIOPTAS et al. (2009)]
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• Antes de adicionar cada aresta ao grafo, escolha dois pares de śıtios (v, w) e (u, z).

• Avalie o tamanho dos aglomerados dos quais fazem parter os śıtios que formam os pares.

• Adicione a aresta conectando os śıtios do par cujo produto dos tamanhos dos aglomerados

aos quais pertencem os śıtios é o menor.

O último passo é aquele que expressa restrição da regra do produto ao crescimento dos

aglomerados. Sejam nv, nw, nu e nz os tamanhos dos aglomerados nos quais estão os śıtios,

seguindo a ordem em que são listados acima. Para o primeiro par, o produto dos tamanhos

dos aglomerados é nvnw e para o segundo é nunz. A aresta deve ser adicionada ao segundo

par quando nunz < nvnw e deve ser adicionada ao primeiro par em caso contrário.

A regra do produto retarda sobremaneira o crescimento do maior aglomerado. Em

consequência a isso, a quantidade de arestas que devem ser adicionadas antes do apareci-

mento do aglomerado gigante é consideravelmente maior do que aquela necessária durante a

adição completamente aleatória das arestas. Na verdade, enquanto as arestas são adicionadas,

a minimização do produto dos tamanhos dos aglomerados a se conectar tem o propósito de

fazer com que um dos aglomerados não cresça mais do que os outros continuadamente. Isso

diminui a variedade dos tamanhos dos aglomerados em relação ao caso da adição comple-

tamente aleatória de arestas. No entanto, chega-se a um momento no qual não há como

reprimir a conexão entre śıtios de aglomerados medianos9 distintos resultando num aglome-

rado cujo tamanho é comparável ao tamanho do grafo inteiro. A fusão consecutiva de vários

desses aglomerados medianos leva ao crescimento repentino do aglomerado gigante. O caráter

abrupto10 da transição de fase resultante da regra do produto levou à expressão percolação

explosiva. Durante algum tempo pensou-se que essa transição fosse descont́ınua. No entanto,

investigações posteriores indicam que trata-se de uma transição cont́ınua com caracteŕısticas

incomuns11. Atualmente não existe exatamente um consenso quanto à natureza cont́ınua ou

descont́ınua da transição de fase explosiva, mas a maioria dos estudos apontam para o fato

de ser uma transição cont́ınua.12

3.4 Transição de fase da percolação: método do parâmetro de ordem

Utilizar o tamanho relativo do maior aglomerado como o parâmetro de estudo da

transição de fase da percolação é o caminho padrão para estudá-la. A figura 3.4 mostra a

evolução desse parâmetro enquanto arestas são adicionadas a grafos aleatórios levando aos

9Neste ponto, a palavra mediano não faz referência ao tamanho médio. Entenda-se por aglomerados
medianos aqueles de tamanho tal que a fusão de dois deles gera um aglomerado grande, possivelmente
originando o aglomerado gigante.

10Observe na figura 3.4 a diferença a forma da transição clássica e da explosiva.
11[DA COSTA et al. (2014)]
12Enquanto da Costa et al. (2010, 2014), Riordan e Warnke (2011), e Lee et al. (2011), entre outros,

declaram a continuidade da transição explosiva, considerando outros modelos além daquele gerado pela regra
do produto; Araújo et al. (2014) e Saberi (2015) falam da possibilidade de haver transições discont́ınuas
quando a adição de arestas é feita sob fortes restrições.
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Figura 3.4: Percolação clássica (em azul) e percolação explosiva regida pela regra do produto
(em vermelho) em redes aleatórias. Esta figura mostra claramente a distinção entre esses dois
tipos de percolação, evidenciando a natureza abrupta da percolação explosiva. Ela mostra
a forma padrão de se observar a transição de fase da percolação: o gráfico do parâmetro
de ordem (o tamanho relativo do maior aglomerado) em função da densidade de arestas. A
densidade de arestas no ponto cŕıtico da percolação explosiva é aproximadamente 0,888. Os
dois conjuntos de dados (clássico e explosivo) são o resultado da simulação de 500 grafos com
tamanho 3 × 105. Perceba que o espaçamento horizontal entre dois pontos consecutivos é o
mesmo para todos os pontos. O espaçamento vertical entre eles é o que expõe de forma clara
a diferença entre as naturezas dos dois tipos de percolação. Figura adaptada de Vieira (2015).

dois tipos de percolação citados: a percolação clássica (em azul), cuja transição de fase é

suave; e a percolação explosiva (em vermelho) gerada pela regra do produto, cuja transição

de fase é abrupta. Nas figuras 3.5 e 3.6 estão duas representações simplificadas da evolução

dos grafos experimentando as transições clássica e explosiva. Pode-se concluir que o uso de

regras que impõem restrições sobre o crescimento dos aglomerados retarda o ponto cŕıtico da

percolação e faz o tamanho do maior aglomerado crescer repentinamente na vizinhança do

ponto cŕıtico. Porém, de acordo com a exposição apresentada no caṕıtulo 5, há aspectos da

transição explosiva que a distinguem da percolação clássica que não são observados a partir

dessa abordagem padrão. Por fim, convém destacar que a percolação explosiva ainda não é

completamente compreendida — principalmente por causa da multiplicidade das regras13 que

podem gerá-la, cada uma levando a uma transição diferente, embora todas abruptas — e,

embora o ı́mpeto inicial para estudá-la tenha diminúıdo nos últimos anos, ela continua sendo

uma área de forte interesse cient́ıfico14.

13Veja por exemplo os modelos propostos por da Costa et al. (2010), D’Souza e Mitzenmacher (2010),
Araújo e Herrmann (2010), e Manna e Chatterjee (2011).

14[ARAÚJO et al. (2014)]
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Figura 3.5: Representação da evolução de um grafo de Erdös-Rényi. Esse tipo de evolução leva
a uma percolação clássica, cujo ponto cŕıtico ocorre quando a densidade de arestas atinge o
valor de 0,5. Os conjuntos de pontos e segmentos de reta ilustram a configuração instatânea
do grafo aleatório no momento apontado no gráfico do parâmetro de ordem. Veja que depois
da transição, surge um aglomerado consideravelmente maior do que os demais, composto por
quase todos os śıtios do grafo.

Figura 3.6: Representação da evolução de um grafo aletório no qual as arestas são adicionadas
de acordo com a regra do produto. Esse tipo de evolução leva a uma percolação explosiva,
cujo ponto cŕıtico ocorre quando a densidade de arestas situa-se no entorno do valor de 0,888.
Os conjuntos de pontos e segmentos de reta que ilustram a configuração instatânea do grafo
aleatório no momento apontado no gráfico do parâmetro de ordem, mostram a tendência
a se evitar o crescimento dos aglomerados. Veja que imediatamente antes da transição, o
grafo contém aglomerados medianos e depois da transição, surge um aglomerado gigante cujo
tamanho é comparável ao tamanho do próprio grafo.
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Caṕıtulo 4

Entropia da informação

O conceito por trás da palavra informação é muito amplo, podendo envolver desde um

conjunto qualquer de dados como também o conhecimento que pode ser adquirido através

dele. Ele é um conceito tão fundamental que geralmente só se consegue defini-lo em termos de

si mesmo.1 Cada área do conhecimento trata o conceito da informação segundo suas próprias

particularidades. No contexto das ciências exatas, o estudo quantitativo da informação se dá

por meio da Teoria da Informação2. As bases dessa teoria foram fundadas a partir do trabalho3

de Claude Shannon no qual ele apresentou uma forma de quantificação da capacidade de

transmissão de dados através de canais de comunicação. Apesar de ter surgido como uma

proposta de solução para um problema espećıfico, a Teoria da Informação situa-se na fronteira

entre a Matemática Aplicada, a F́ısica Estat́ıstica, a Ciência da Computação e a Engenharia

Elétrica. Atualmente essa teoria encontra aplicações em tópicos como reconhecimento de

padrões, criptografia, análise de linguagens naturais e mecânica estat́ıstica, entre vários outros.

Na verdade, o arcabouço teórico e as ferramentas matemáticas relacionadas a essa teoria

podem ser utilizados em qualquer análise de dados.

4.1 A entropia de Shannon

Dentre as ferramentas matemática da Teoria da Informação, é de fundamental interesse

no âmbito da F́ısica uma função chamada de entropia de Shannon:

H = −K
�

i

pi log2 pi, (4.1)

onde {pi} é uma distribuição de probabilidades e K é uma constante que dá a escala. Essa

é uma função que expressa o conteúdo informacional de uma distribuição de probabilidades

1Na F́ısica, o conceito de energia é um dos mais fundamentais e a definição apresentada mais frequente-
mente em determinados manuais, tais como dicionários, para a energia é em termos de si mesma. A saber,
afirma-se que energia é a capaciade de realizar trabalho. Mas trabalho é energia transferida para um determi-
nado corpo por meio da ação de uma força, logo definiu-se energia em termos dela própria.

2[COVER e THOMAS (2006)]
3[SHANNON (1948)]
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através de um número real. Isto é, dada uma distribuição de probabilidades, essa função conta-

biliza sua entropia como uma medida da incerteza4 da informação armazenada na distribuição.

Por exemplo, quando a distribuição é tal que mostra a probabilidade de um determinado evento

como sendo 100%, o valor da entropia é zero, pois não há incerteza quanto ao evento que

ocorrerá. Para ver o motivo de isso acontecer, tome uma distribuição de probabilidades {pi}

e assuma que pi = δin =

�

1, se i = n

0, se i �= n
, ou seja, {pi} = {0, 0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0} def

= {p∗},

então

H = lim
{pi}→{p∗}

�

−K
�

i

pi log2 pi

�

= lim
{pi}→{p∗}

�

−K

�

pn log2 pn +
�

i�=n

pi log2 pi

��

= −K lim
{pi}→{p∗}

(pn log2 pn)

� �� �

0

−K
�

i�=n

�

lim
{pi}→{p∗}

(pi log2 pi)

�

= −K
�

i�=n

�

lim
{pi}→{p∗}

(pi log2 pi)

�

(0×−∞)

= −K
�

i�=n

�

lim
{pi}→{p∗}

�
log2 pi
1/pi

��

(regra de L′Hôpital)

= −K ′
�

i�=n

�

lim
{pi}→{p∗}

�
1/pi
−1/p2i

��

(K ′ = K/ ln 2)

= −K ′
�

i�=n

lim
{pi}→{p∗}

(−pi)

= 0.

Por outro lado, quando a distribuição mostra que todos os eventos são equiprováveis, isto é,

há N eventos com probabilidade de ocorrência de 1/N , o valor da entropia é máximo e a

forma da função é análoga à entropia de Boltzmann para um sistema f́ısico isolado. Seja {pi}
com pi = 1/N , qualquer que seja i, uma distribuição de probabilidades, então

H = −K
�

i

pi log2 pi = −K

N�

i=1

�
1

N

�

log2

�
1

N

�

= −KN

�
1

N

�

log2

�
1

N

�

= K log2N. (4.2)

4É comum chamar essa função entropia de função incerteza. Na verdade, as definições da chamada função
incerteza diferenciam-se da entropia de Shaanon, quando o fazem, por uma constante multiplicativa. Por
exemplo, Gould e Tobochnik (2010, p. 126) definem a incerteza S relativa a uma distribuição de probabilidades
{pi} como a função S({pi}) = −�

i

pi ln pi.
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Figura 4.1: Entropia H (equação 4.1, com K = 1) associada à ocorrência ou não de um evento
com probabilidade p. Veja que H é máximo quando p = 0,5, ou seja, quando a ocorrência e
a não-ocorrência são equiprováveis. Enquanto isso, tem-se H = 0 quando há certeza sobre a
ocorrência ou não do evento.

Para exemplificar o que foi exposto acima, considere a distribuição de probabilidades

{p, q} tal que q = 1 − p. Isto é, ou um evento arbitrário ocorre com probabilidade p, ou

ele não ocorre com probabilidade q = 1 − p. Com isso, a expressão para a entropia fica

H(p) = −p log2 p − q log2 q = −p log2 p − (1 − p) log2(1 − p). O gráfico dessa função é

mostrado na figura 4.1. Pode-se observar claramente o comportamento relatado: o valor da

entropia é máximo quando as probabilidades p e q são iguais, ou seja, quando não há qualquer

tendência a favor da ocorrência ou não-ocorrência do evento; e o valor é ḿınimo quando se

tem certeza sobre a ocorrência (p = 1) ou a não-ocorrência (p = 0) do evento considerado.

Note que o valor da entropia de uma distribuição depende basicamente de dois fatores: a

quantidade de eventos com probabilidade maior que zero e o modo como a probabilidade total

(100%) de ocorrência é repartida entre esses eventos. Quanto mais eventos e quanto mais

igualmente for dividida a probabilidade total, maior é a entropia. Isso, reforça a interpretação

dessa entropia como uma medida da incerteza, pois quanto mais eventos posśıveis, mais dif́ıcil

se torna acertar um palpite sobre qual deles ocorrerá, o que é intensificado quando não há

prevalência de qualquer um dos eventos, ou seja, quando são equiprováveis.

A definição da entropia de Shannon, tal como expressa pela equação 4.1, dá a essa

função a propriedade aditiva no seguinte sentido: se um determinado processo de escolha direta

é desmembrado em dois ou mais processos de escolhas sequenciais, a entropia do processo

original é igual à soma ponderada dos processos nos quais ele foi dividido. Para auxiliar a

compreensão dessa propriedade de aditividade, a figura 4.2 é usada para ilustrar o exemplo5 a

seguir. Considere que o processo de escolha original tenha entropia H0 e os resultados sigam

de acordo com a distribuição de probabilidades {1/9, 2/9, 1/6, 1/2}. Usando a equação 4.1

5Baseado em um exemplo de Shannon (1948, p. 393).
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Figura 4.2: Representação esquemática — através de grafos ponderados e dirigidos — do
processo de escolha original com entropia H0 à esquerda e dos processos de escolha sequenciais
com entropias H1, H2 e H3, à direita, nos quais o original foi dividido. Veja que cada entropia
está sendo calculada a partir das probabilidades assinaladas nas arestas que são indicadas
pelas chaves. A aditividade da entropia implica em H0 = H1 +

1
3
H2 +

2
3
H3. Isto é, a entropia

do processo original é igual à soma ponderada das entropias dos processos nos quais ele foi
dividido, sendo os pesos determinados pela probabilidade associada à escolha a partir da qual
se realiza o novo processo.

chega-se a

H0 = H({1/9, 2/9, 1/6, 1/2})

= −K ′

�
1

9
ln

1

9
+

2

9
ln

2

9
+

1

6
ln

1

6
+

1

2
ln

1

2

�

= −K ′

�

−2

9
ln 3 +

2

3
(ln 2− 2 ln 3)− 1

6
(ln 2 + ln 3)− 1

2
ln 2

�

= −K ′

��

−2

9
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− 1

6

�

ln 3 +

�
2

9
− 1

6
− 1

2

�

ln 2

�

= K ′

�
5

6
ln 3 +

4

9
ln 2

�

.

Considere, então, que esse processo seja desmembrado de modo que uma primeira escolha

leve a dois resultados de acordo com a distribuição {1/3, 2/3}, cuja entropia é H1, e a partir

de cada um desses resultados surjam novas escolhas, uma delas com resultados segundo a

distribuição {1/3, 2/3}, cuja entropia é H2, e a outra com resultados segundo a distribuição

{1/4, 3/4}, cuja entropia é H3. Nesse caso, é posśıvel mostrar que

H0 = H1 +
1

3
H2 +

2

3
H3. (4.3)
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Note que

H1 = H({1/3, 2/3}) = −K ′

�
1

3
ln

1

3
+

2

3
ln

2

3

�

= −K ′

�

−2 ln 2 +
3

4
ln 3

�

;

H2 = H({1/3, 2/3}) = −K ′

�

−2 ln 2 +
3

4
ln 3

�

= H1;

H3 = H({1/4, 3/4}) = −K ′

�
1

4
ln

1

4
+

3

4
ln

3

4

�

= −K ′

�

− ln 3 +
2

3
ln 2

�

.

Substituindo esses resultados na equação 4.3, demonstra-se para este exemplo a aditividade

da função entropia:

H0 = H1 +
1

3
H2 +

2

3
H3

=
4

3
H1 +

2

3
H3

= −K ′

�
4

3

�

− ln 3 +
2

3
ln 2

�

+
2

3

�

−2 ln 2 +
3

4
ln 3

��

= −K ′

��
8

9
− 4

3

�

ln 2 +

�

−4

3
+

6

12

�

ln 3

�

= K ′

�
4

9
ln 2 +

5

6
ln 3

�

.

Na f́ısica, essa aditividade expressa-se através da extensidade da entropia na formulação da

termodinâmica de Boltzmann-Gibbs: dividindo-se um sistema em várias partes, a soma da

entropia de cada uma das partes é igual à entropia do sistema todo.

4.2 Entropia de Shannon na Mecânica Estat́ıstica

Conforme mostra a equação 4.2, há uma ligação estreita entra a função entropia

utilizada na Teoria da Informação e a entropia de sistemas f́ısicos quando definida com base na

Mecânica Estat́ıstica. A equação citada, mostra que a entropia de Shannon reduz-se à entropia

de Boltzmann para um sistema isolado quando a distribuição de probabilidades analisada é tal

que todos os eventos são equiprováveis. De acordo com a segunda lei da Termodinâmica, a

dinâmica de um sistema isolado é tal que sua entropia tende a ser maximizada. Isso condiz com

o resultado encontrado de que a entropia de Boltzmann é equivalente à entropia de Shannon

apenas quando esta está sob as condições que lhe levam a ter seu valor máximo.

A Mecânica Estat́ıstica, a partir da Teoria dos Ensembles, lida com coleções de amostras

de sistemas idênticos, o quais devem ter uma mesma propriedade preservada. No caso em que

essa propriedade preservada é a energia, faz-se uso do ensemble microcanônico. Quando essa

propriedade é a temperatura, utiliza-se o ensemble canônico. A equação 4.2 e a discussão sobre

ela trantam da similaridade entre a entropia de Shannon e a entropia de Boltzmann no contexto
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microcanônico. Pode-se também buscar uma relação entre elas no contexto canônico, ou seja,

quando o sistema f́ısico pode trocar energia com sua vizinhança, no lugar de estar isolado

dela. A seguir6 será demonstrado como chegar à forma funcional da entropia de Shannon a

partir da distribuição de probabilidades de Boltzmann para a energia de um sistema f́ısico em

equiĺıbrio térmico com sua vizinhança.

Considere um sistema termodinâmico que está em equiĺıbrio térmico com um reser-

vatório de calor a uma temperatura T . Esse sistema pode se encontrar em qualquer uma

de suas configurações (microestados) acesśıveis com probabilidade dada pela distribuição de

Boltzmann:

pj =
e−βEj

Z
. (4.4)

Antes de prosseguir, essa equação merece ser analisada em detalhes. Ela afirma que a proba-

bilidade pj de que o sistema seja encontrado no estado j cai exponencialmente com a razão

entre a energia Ej do sistema nesse estado e a temperatura T do reservatório térmico, pois

β = (kT )−1, com k sendo a constante de Boltzmann. O fator de normalização desta distri-

buição é dado pela função de partição Z =
�

j

e−βEj , sendo a soma executada sobre todos

os estados acesśıveis. Para se chegar a uma expressão para entropia estat́ıstica deste sistema

na forma da entropia de Shannon, considere inicialmente a energia média do sistema como

Ē =
�

j

(pjEj). Uma mudança infinitesimal na energia média pode ser representada por

dĒ =
�

j

(pj dEj) +
�

j

(Ej dpj). (4.5)

Lembrando que, da equação de estado, a pressão do sistema no microestado j é dada por

Pj = −dEj

dV
, a pressão média pode ser escrita como P̄ = −�

j

�

pj
dEj

dV

�

. Com base nisso,

é posśıvel afirmar que o trabalho realizado sobre o sistema quando ele sofre uma variação

infinitesimal de volume dV vale −P̄ dV =
�

j

�

pj
dEj

dV

�

dV =
�

j

(pj dEj). Essas considerações

possibilitam que a equação 4.5 possa ser reescrita na forma

dĒ =
�

j

(Ej dpj)− P̄ dV. (4.6)

Comparando esta equação com o diferencial de energia dE = T dS − P dV , chega-se à

conclusão de que

dS =
1

T

�

j

(Ej dpj) . (4.7)

Isso significa que as mudanças na entropia e na distribuição de probabilidades {pj} estão

relacionadas entre si.

Agora o objetivo é expressar a entropia em função apenas da distribuição {pj}. Para
6A abordagem apresentada se assemelha à de Gould e Tobochnik (2010, p. 213-215).
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isso, a energia Ej na equação 4.7 deve ser substitúıda pela seguinte expressão deduzida a partir

da distribuição de Boltzmann: pj = e−βEj

Z
⇒ pj Z = e−βEj ⇒ Ej = −kT (ln pj + lnZ).

Então,

dS =
1

T

�

j

(Ej dpj)

=
1

T

�

j

{[−kT (ln pj + lnZ)] dpj}

= −k

�
�

j

[(ln pj) dpj] +
�

j

[(lnZ) dpj]

�

= −k
�

j

[(ln pj) dpj]− k lnZ

�
�

j

dpj

�

� �� �

0

= −k
�

j

[(ln pj) dpj] . (4.8)

Veja que o somatório de todas as mudanças na distribuição de probabilidades é zero, afinal,

como a soma total das probabilidades é um valor fixo, quando uma delas aumenta, outras

têm que diminuir de forma equivalente. Essa equação 4.8 ainda pode ser escrita de uma forma

mais apropriada. Note que

d(pj ln pj) = (dpj) ln pj + pj d(ln pj) = (dpj) ln pj + pj d(ln pj) = (dpj) ln pj + pj
1

pj
dpj

= (dpj) ln pj + dpj,

donde
�

j

[(ln pj) dpj] =
�

j

d(pj ln pj)−
�

j

dpj

� �� �

0

.

A equação 4.8 pode agora ficar na forma

dS = −k
�

j

d(pj ln pj). (4.9)

Integrando essa equação sob a consideração de que inicialmente a distribuição de probabilidades

indica a certeza de um certo microestado, o resultado é

S = −k
�

j

pj ln pj, (4.10)

que é análoga à entropia de Shannon a menos da base da função logaritmo e da constante

multiplicativa.
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4.3 Entropia de Shannon e a compressão de dados

A forma funcional da entropia de Shannon (equação 4.1) pode ser deduzida a partir de

vários contextos distintos. Nesta seção sua dedução será feita no contexto da compressão de

dados.7 Para tanto, considere uma sequência de N sorteios aleatórios cujos resultados seguem

a partir de uma distribuição de probabilidades {pi}. Suponha que esta sequência de resultados

tenha que ser comprimida utilizando-se a menor quantidade de caracteres posśıvel. Se for

utilizada uma linguagem binária, ou seja, cujos caracteres são 0 ou 1, o tamanho ḿınimo da

cadeia de caracteres — número ḿınimo de bits — será expresso por B. Note, porém, que há 2B

cadeias de caracteres distintas de comprimento B que podem ser formadas por esse alfabeto

binário. Isso se deve ao fato de que cada uma das B posições pode ser ocupada por um 0

ou por um 1. Ao mesmo tempo, perceba que quando N é muito grande, é posśıvel construir

N !/
�

i

[(Npi)!] sequências distintas a partir dos N sorteios aleatórios. Veja que essa razão

dá o número de permutação de N objetos, sendo que há (aproximadamente) Npi objetos

idênticos de cada tipo i.8 Se todas essas sequências podem ser codificadas através de pelo

menos 2B cadeias de caracteres, então pode-se assumir que 2B ≈ N !/
�

i

[(Npi)!]. Assim, o

tamanho ḿınimo da menor cadeia de caracteres é dado por

B ≈ log2
N !

�

i

[(Npi)!]
. (4.11)

Deve-se ressaltar o fato de que o sinal de igualdade não foi utilizado porque, enquato 2B

sempre é uma potência de 2, o valor de N !/
�

i

[(Npi)!] raramente será uma potência de 2.

Isto é, a igualdade ocorrerá em casos muito particulares. Deste modo, o que se procura aqui

é o menor valor inteiro para B tal que 2B ≥ N !/
�

i

[(Npi)!].
9

Dado que N é um valor muito grande, pode-se simplificar a equação 4.11 com o uso

da aproximação de Stirling: ln(x!) = x ln x − x, válida para x → ∞.10 Observe que antes

de usar essa aproximação, deve-se mudar a base do logaritmo: log2
N !�

i

[(Npi)!]
= 1

ln 2
ln N !�

i

[(Npi)!]
.

7O conteúdo desta seção segue a linha de racioćınio apresentada por Press et al. (2007, p. 754-755).
8Na área de análise combinatória, isso é chamado de permutação com repetição, conforme Santos et al.

(1995). Veja o seguinte exemplo. Sejam dois objetos do tipo a, dois do tipo b e dois do tipo c. Há um total
de cinco objetos que podem ser permutados de 5!/(2! 2! 1!) = 30 formas diferentes. Confira: aabbc, ababc,
baabc, acabb, caabb, bbaac, bcaab, cbaab, aabcb, abbca, babca, acbab, cabab, bbaca, bcaba, cbaba, aacbb,
abcab, bacab, acabb, cabba, bbcaa, bcbaa, cbbaa, abbac, babac, abacb, baacb, abcba, bacba.

9Usando a notação da função teto (“ceil”, em inglês): B =

�

log2
N !�

i

[(Npi)!]

�

. A função teto é definida de

modo que ⌈x⌉ tem como resultado o menor inteiro maior ou igual x.
10Na verdade, segundo Rozanov (1969, p. 10), a aproximação de Stirling é x! ≈

√
2πxxx e−x. Então

tomando o logaritmo na base e de ambos os lados e mantendo apenas os temos proporcionais a x, chega-se
a ln(x!) ≈ 1

2 ln(2π) +
1
2 lnx+ x lnx− x ln e ≈ x lnx− x.
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Então,

ln
N !

�

i

[(Npi)!]
= ln(N !)− ln

�

i

[(Npi)!]

= {N lnN −N}−
�
�

i

ln [(Npi)!]

�

= {N lnN −N}−
�
�

i

[(Npi) ln (Npi)− (Npi)]

�

= {N lnN −N}−
�
�

i

(Npi) ln (Npi)

�

+

�
�

i

(Npi)

�

� �� �

N

= {N lnN −N}−N

�
�

i

[pi ln (N)] +
�

i

[pi ln (pi)]

�

+N

= {N lnN −N}− (N lnN)

�
�

i

pi

�

� �� �

1

−
�

N
�

i

(pi ln pi)

�

+N

= {N lnN −N}− (N lnN) +N −
�

N
�

i

(pi ln pi)

�

= −N
�

i

(pi ln pi) ,

donde

log2
N !

�

i

[(Npi)!]
= − 1

ln 2

�

N
�

i

(pi ln pi)

�

= −N
�

i

�

pi
ln pi
ln 2

�

= −N
�

i

(pi log2 pi) ,

ao voltar para a base anterior. Portanto,

B = −N
�

i

pi log2 pi,

o que significa que a entropia de Shannon dá o limite ḿınimo do tamanho da sequência binária

utilizada para codificar o resultado dos sorteios aleatórios cujas probabilidades de ocorrência

seguem da distribuição {pi}.
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Caṕıtulo 5

Transição de fase da percolção através

da entropia da informação

Um grafo aleatório tem pelo menos duas propriedades cujo estudo pode ser realizado

com base em distribuições de probabilidade: a conectividade dos śıtios e o tamanho dos aglo-

merados. Conforme foi descrito no caṕıtulo 2, a conectividade k de um śıtio é o número de

arestas que o conecta a outros nós. Um aglomerado é um subgrafo conexo do grafo total e seu

tamanho s é o número de śıtios que o compõe. Para cada uma dessas propriedades é posśıvel

construir um histograma a partir da contagem dos śıtios que têm a mesma conectividade e dos

aglomerados que têm o mesmo tamanho. No caso dos grafos aleatórios trabalhados nessa tese,

a distribuição de conectividades P (k) não é interessante, visto que ela tem a forma de uma

poissoniana durante todo o processo de adição de arestas, em consonância com o relato da

seção 2.5. Na verdade, enquanto as arestas são adicionadas, a média da distribuição aumenta,

no entanto ela não revela informações interessantes sobre a transição de fase da percolação e

seu ponto cŕıtico (veja as figuras 5.1 e 5.2).

Em contrapartida, a distribuição dos tamanhos dos aglomerados P (s) muda considera-

velmente durante a construção do grafo. Em grafos aleatórios essa distribuição tem semelhança

com uma poissoniana quando a densidade de arestas é baixa. A forma da distribuição dos ta-

manhos muda de acordo com a densidade de arestas no grafo e observa-se que durante a

transição de fase essa distribuição sofre uma alteração drástica: exatamente no ponto cŕıtico

os tamanhos dos aglomerados se distribuem segundo uma lei de potência. Essa sensibilidade de

P (s) à densidade de arestas é a caracteŕıstica essencial que permite que ela seja utilizada para

se estudar a transição de fase da percolação (confira as figuras 5.3 e 5.4). Em consequência

às alterações ocorridas em P (k) e P (s) durante a adição de arestas, a entropia da informação

contida nessas distribuições (denotada por H(k) e H(s), respectivamente) também se altera.

No entanto os efeitos da transição de fase na entropia associada à distribuição das conectivi-

dades são bem menos marcantes do que aqueles observados na entropia da distribuição dos

tamanhos. Por isso o estudo aqui realizado se concentra na análise da entropia associada à

distribuição dos tamanhos dos aglomerados (veja a seção 5.2).
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Figura 5.1: Gráficos mostrando três instantâneos da distribuição das conectividades dos śıtios
durante a construção de grafos de Erdös-Rényi segundo o modelo G(n,m). Os valores das
densidade de arestas correspondentes são 0,15 (antes do ponto cŕıtico), 0,5 (no ponto cŕıtico)
e 0,85 (depois do ponto cŕıtico). O eixo horizontal de todos os gráficos indica a conectividade
dos śıtios. O eixo vertical mostra a probabilidade de que um śıtio sorteado aleatoriamente tenha
a conectividade indicada no eixo horizontal. Todos os gráficos estão com escala logaŕıtmica
na vertical e linear na horizontal. Observa-se que durante toda a construção do grafo, a
distribuição das conectividades tem um comportamento semelhante a uma exponencial, t́ıpico
da distribuição poissoniana. Dados obtidos a partir de 500 grafos com n = 3× 105.
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Figura 5.2: Gráficos mostrando três instantâneos da distribuição das conectividades dos śıtios
durante a construção de grafos G(n,m) seguindo a regra do produto. Os valores das densidade
de arestas correspondentes são 0,3 (antes do ponto cŕıtico), 0,8885 (no ponto cŕıtico) e 1,2
(depois do ponto cŕıtico). Pode-se interpretar esses gráficos como dando no eixo vertical a
probabilidade de que um śıtio sorteado aleatoriamente tenha a conectividade indicada no eixo
horizontal. Observa-se que durante toda a construção do grafo, a distribuição das conectivi-
dades tem um comportamento semelhante a uma exponencial, não diferindo significativamente
da forma poissoniana verificada nos casos dos grafos de Erdös-Rényi. Dados obtidos a partir
de 500 grafos com n = 3× 105.
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Figura 5.3: Gráficos mostrando três instantâneos da distribuição dos tamanhos dos aglomera-
dos durante a construção de grafos de Erdös-Rényi segundo o modelo G(n,m). Os valores das
densidade de arestas correspondentes são 0,15 (antes do ponto cŕıtico), 0,5 (no ponto cŕıtico)
e 0,85 (depois do ponto cŕıtico). Observe que os eixos horizontais representam o tamanho dos
aglomerados em todos os gráficos, porém não estão na mesma escala em todos eles. No ponto
cŕıtico a distribuição dos tamanhos segue uma lei de potência, por isso o gráfico bilogaŕıtmico
mostra uma reta. Antes e depois do ponto cŕıtico, essa distribuição tem uma comportamento
mais próximo de uma exponencial, por isso usa-se escala logaŕıtmica apenas no eixo vertical.
Para não sacrificar a visualização dos dados, os pontos referentes ao aglomerado gigante de
cada uma das amostras simuladas foram suprimidos no gráfico de baixo. Dados obtidos a partir
de 500 grafos com n = 3× 105.
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Figura 5.4: Gráficos mostrando três instantâneos da distribuição dos tamanhos dos aglome-
rados durante a construção de grafos G(n,m) seguindo a regra do produto. Os valores das
densidade de arestas correspondentes são 0,3 (antes do ponto cŕıtico), 0,8885 (no ponto
cŕıtico) e 1,2 (depois do ponto cŕıtico). Em todos os gráficos, o eixo horizontal representa o
tamanho do aglomerados. Apenas antes do ponto cŕıtico, a distribuição dos tamanhos tem
um comportamento exponencial. No ponto cŕıtico a distribuição tem a forma de uma lei de
potência e esta forma permanece depois da transição. Isso vai de encontro à dinâmica da
construção dos grafos de Erdös-Rényi, cuja distribuição volta a se assemelhar a uma expo-
nencial depois da transição. No gráfico de baixo os pontos referentes ao aglomerado gigante
de cada uma das amostras simuladas foram suprimidos. Dados obtidos a partir de 500 grafos
com n = 3× 105.
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5.1 Distribuição dos tamanhos dos aglomerados

Considerando grafos G(n,m), cujo algoritmo de construção é descrito na seção 2.4, a

distribuição dos tamanhos dos aglomerados se comporta da seguinte maneira. Inicialmente não

há arestas no grafo, então ele é formado por n aglomerados de tamanho unitário. Quando uma

aresta é adicionada, o grafo passa a ser composto por n− 2 aglomerados de tamanho unitário

e um aglomerado de tamanho dois. Ao ser adicionada a segunda aresta, ela pode: (i) com

probabilidade baixa, conectar o aglomerado duplo a qualquer um dos aglomerados unitários,

fazendo o grafo ser composto por n − 3 aglomerados de tamanho unitário e um aglomerado

de tamanho três; ou (ii) com probabilidade alta, conectar dois aglomerados unitários, fazendo

o grafo ser composto por n − 4 aglomerados de tamanho unitário e dois algomerados de

tamanho dois. Continuar essa enumeração de possibilidades enquanto mais e mais arestas

são adicionadas, além de ser praticamente imposśıvel devido ao crescimento exponencial do

número de possibilidades, também é dispensável, pois é suficiente reconhecer que a diversidade

dos aglomerados formados aumenta com o número de arestas adicionadas. No entanto, essa

diversidade cresce apenas até o aparecimento do aglomerado gigante.

No ponto cŕıtico, os tamanhos dos aglomerados presentes no grafo apresentam di-

versidade máxima e a distribuição dos tamanhos dos aglomerados toma a forma de uma lei

de potência1. Nesse ponto assume-se, portanto, que o grafo é formado por aglomerados de

todos os tamanhos. Essa suposição é tão mais verdadeira quanto maior for o tamanho do

grafo. Na verdade, quando se considera o limite termodinâmico, há aglomerados que têm

desde o tamanho unitário — śıtios isolados — até aglomerados que têm tamanho infinito

— o aglomerado gigante tem um tamanho tão grande quanto o tamanho do próprio grafo.

Observa-se que o maior aglomerado assume a forma de um fractal. Na prática, porém, só

é posśıvel construir computacionalmente grafos de tamanho finito. Ocorre que para muitas

análises o comportamento esperado de um grafo no limite termodinâmico é atingido a partir

de um determinado valor finito para o tamanho. Então qualquer tamanho a começar deste

valor pode ser considerado como infinito para a análise executada (ver discussão na seção 5.4).

O fato de a distribuição dos tamanhos mudar significativamente de acordo com a den-

sidade de arestas, habilita essa distribuição a ser usada como uma propriedade que caracteriza

o estado de um grafo durante seu processo de construção. Convém ressaltar que a análise dessa

distribuição durante a transição de fase é uma prática bem-estabelecida e executada dentro

da abordagem padrão de estudo da percolação através do parâmetro de ordem. No entanto,

naquele contexto há interesse por essa distribuição apenas no ponto cŕıtico da transição, sendo

sua forma em lei de potência usada para reforçar o caráter cont́ınuo2 da transição de fase da

percolação. Em contraste, na abordagem trabalhada nesta tese, essa distribuição é examinada

durante todo o processo de percolação através do cálculo de sua entropia.

1Uma lei de potência é uma função do tipo f(x) = Axα.
2Este é um dos argumentos utilizados para afirmar que a transição explosiva é na verdade cont́ınua.
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Figura 5.5: Entropia H(s) associada à distribuição dos tamanhos dos aglomerados em grafos
aleatórios nos quais ocorre percolação clássica (curva inferior em azul) e explosiva (curva
superior em vermelho). Essa entropia está diretamente associada à diversidade dos tamanhos
dos aglomerados que compõem o grafo. Enquanto a densidade de arestas aumenta, também
aumentam o tamanho médio dos aglomerados e a probabilidade de que um deles desponte
como aglomerado gigante. Existe um valor cŕıtico para a densidade de arestas em torno do qual
o aglomerado gigante surge e ele é indicado através das linhas tracejadas verticais. No caso
da percolação clássica, a entropia atinge seu valor máximo nesse ponto cŕıtico e em seguida
diminui suavemente. No caso explosivo, entretanto, não há coincidência entre o máximo da
entropia (pontilhado vermelho) e ponto cŕıtico. O padrão em forma de degraus após a transição
explosiva é um efeito do tamanho finito do sistema e é caracteŕıstico da regra do produto.
Dados obtidos a partir de 500 grafos com n = 3× 105. Figura adaptada de Vieira (2015).
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Figura 5.6: Para efeito de comparação, apresenta-se a entropiaH(k) associada à distribuição de
conectividades dos śıtios de grafos aleatórios nos quais ocorre percolação clássica e explosiva.
Observe que, enquanto os dados referentes à percolação clássica não dão qualquer indicação
da localização do ponto cŕıtico (tracejado azul), os dados referetes à percolação explosiva
mostram apenas uma ligeira mudança na inclinação da curva no entorno do ponto cŕıtico: a
entropia aumenta um pouco mais rápido. Dados obtidos a partir de 500 grafos com n = 3×105.
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5.2 Entropia da distribuição dos tamanhos dos aglomerados

Com base na discussão anterior, pode-se traçar, em linhas gerais, o comportamento

da entropia H(s) da distribuição dos tamanhos dos aglomerados enquanto as arestas são adi-

cionadas aos grafos. No ińıcio quando não há arestas, isto é, quando há apenas aglomerados

de tamanho unitário, não há incerteza sobre o tamanho de um aglomerado sorteado aleato-

riamente, logo a entropia é zero. A partir do momento em que as arestas são adicionadas,

começam a surgir aglomerados com tamanhos distintos por causa da aglutinação dos aglome-

rados já existentes. Como já não há certeza sobre o tamanho de um aglomerado escolhido ao

acaso, a entropia é maior do que zero. Quanto mais arestas são adicionadas, maior a diversi-

dade dos aglomerados em formação, de modo que o valor da entropia cresce com a densidade

de arestas. Porém, quanto maior o número de śıtios que compõem um aglomerado, maior é

a probabilidade de a próxima aresta adicionada conecte dois śıtios que já pertencem a ele. Se

uma aresta é adicionada para conectar dois śıtios de um mesmo aglomerado, o tamanho de

nenhum dos aglomerados é alterado. Portanto, essa adição de aresta não resulta numa mo-

dificação na distribuição dos tamanhos e, consequentemente, não altera o valor da entropia.

Acontece que enquanto os aglomerados crescem, esse tipo de ocorrência torna-se cada vez

mais provável e a tendência da entropia é aumentar cada vez menos.

No momento em que o aglomerado gigante surge, ele passa a absorver os aglomerados

menores, então a partir desse ponto, espera-se que tanto a quantidade dos aglomerados no

grafo passe a diminuir, quanto a diversidade dos tamanhos deles também diminua. Como

resultado, espera-se que a entropia relacionada a essa distribuição passe a ter uma tendência

de diminuição. Então, ao continuar a adição de arestas até que todos śıtios do grafo estejam

conectados aos pares, chega-se à configuração de um grafo formado por um único aglomerado.

Nesse caso, como só há um aglomerado e seu tamanho é conhecido, não há incerteza sobre

o tamanho dos aglomerados no grafo e a entropia da distribuição dos tamanhos volta a se

igualar a zero. Logo, chega-se à conclusão de que a entropia assume um valor máximo em

algum momento da construção do grafo e esse valor deve ocorrer próximo ao instante em que

o aglomerado gigante emerge. De fato, essa é basicamente a dinâmica observada no caso de

grafos de Erdös-Rényi. Em concordância com esta descrição, a figura 5.5 mostra que para

esses grafos o valor máximo da entropia coincide com o aparecimento do aglomerado gigante,

ou seja, coincide com o ponto cŕıtico.

Contudo, essa dinâmica apresentada para H(s) não se aplica totalmente a grafos

experimentando a percolação explosiva gerada pela adição de arestas segundo a regra do

produto. O fato dessa regra suprimir o crescimento dos aglomerados tem como objetivo adiar

o aparecimento do aglomerado gigante. Então, como a quantidade de arestas adicionadas

antes da formação do aglomerado gigante é maior do que a quantidade adicionada no caso da

percolação clássica, há tempo para que mais aglomerados de tamanhos distintos se formem,

elevando o valor da entropia em comparação com o valor da entropia observada na percolação
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Figura 5.7: Gráfico da distribuição dos tamanhos dos aglomerados em um grafo aleatório
correspondente ao valor máximo da entropia durante a percolação explosiva gerada pela regra
do produto. Esses dados mostram que no ponto em que a entropia atinge seu valor máximo,
os maiores aglomerados são muito pequenos, tendo tamanho muito menor do que o tamanho
total do grafo. Note que esses dados foram obtidos a partir de 500 grafos G(n,m) com
n = 3× 105, portanto mesmo os maiores aglomerados possuem menos 0,1% dos śıtios totais.

clássica. Acontece que, diferentemente do comportamento visto na percolação clássica, o valor

máximo da entropia não coincide com o aparecimento do aglomerado gigante. Na verdade,

conforme mostra a figura 5.5, a entropia antige seu valor máximo antes do limiar da transição

da percolação. É interessante ver que, no momento em que a entropia tem seu valor máximo,

a distribuição dos tamanhos dos aglomerados tem uma forma aproximadamente exponencial,

conforme mostra a figura 5.7. Então, embora no ponto cŕıtico a distribuição dos tamanhos

em lei de potência informe que há a maior heterogeneidade de tamanho dos aglomerados que

compõem o grafo, essa grande diversidade não leva a um valor de entropia maior do que

aquele referente à distribuição grosseiramente exponencial da figura 5.7. A transição de fase

da percolação explosiva somente ocorre depois da adição de ainda mais arestas. Observa-se

que, entre o valor máximo da entropia e o valor referente ao limiar da transição, a entropia

diminui rapidamente, apresentando declividade máxima no entorno do limiar de transição.

Para finalizar essa discussão sobre a entropia de distribuições de probabilidade ligadas

a propriedades dos grafos, é válido reforçar, com base nos dados expostos nas figuras 5.5 e 5.6,

o argumento utilizado para justificar a opção feita pela distribuição dos tamanhos dos aglo-

merados ao invés da distribuição das conectividades dos śıtios para analisar a transição de

fase da percolação através da entropia. A figura 5.6 mostra como a distribuição das conec-

tividades varia durante a adição de arestas. A partir da observação dos dados referentes à

percolação clássica, não é posśıvel ter qualquer inferência sobre a localização do ponto cŕıtico

da transição clássica. No caso da percolação explosiva, há uma indicação da localização do

ponto cŕıtico através de uma sutil mudança na inclinação da curva. É posśıvel perceber que a
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diferença entre as duas entropias aumenta até o limiar da transição explosiva e depois disso

essa diferença passa a diminuir. Apesar disso, é notória a riqueza dos dados apresentados na

figura 5.5 quando comparados aos dados na figura 5.6.

5.3 Transição de fase da percolação através da entropia da informação

Os valores da entropia da distribuição dos tamanhos dos aglomerados têm um forte

descréscimo na região imediatamente anterior ao ponto cŕıtico da percolação explosiva. Esse

aspecto viśıvel nos dados da figura 5.5 apontam como necessária a investigação da derivada

da entropia. Para executar tal investigação, foram calculadas numericamente as derivadas

primeira e segunda da entropia, sendo essas derivadas obtidas de acordo com a descrição a

seguir. Os dados oriundos das simulações das redes são tais que a densidade de arestas varia

uniformemente a passos fixos Δ. Sendo i uma variável inteira positiva que representa o tempo

durante a construção do grafo, Hi é o valor da entropia depois da i-ésima adição de arestas,

ou seja, é o valor da entropia quando a densidade de arestas é i × Δ. Tomando isso como

base, as derivadas foram calculadas usando3

H ′
i =

1

Δ

�
1

12
Hi−2 −

2

3
Hi−1 +

2

3
Hi+1 −

1

12
Hi+2

�

(5.1)

para a primeira derivada e

H ′′
i =

1

Δ2

�

− 1

12
Hi−2 +

4

3
Hi−1 −

5

2
Hi +

4

3
Hi+1 −

1

12
Hi+2

�

(5.2)

para a segunda derivada. Os resultados dos cálculos dessas derivadas sobre a entropia da

distribuição dos tamanhos estão na figura 5.8. Pode-se observar claramente uma reprodução

do caráter abrupto da transição explosiva através do comportamento das derivadas da entropia

no entorno do ponto cŕıtico. A primeira derivada diverge imediatamente antes do valor da

densidade de arestas correspondente ao ponto cŕıtico. Ao mesmo tempo, considerando a pre-

cisão numérica dos dados, a segunda derivada é descont́ınua exatamente na densidade cŕıtica4

de arestas: 0,8885(5), usando a convenção de que o número entre parêntesis é o erro no

d́ıgito menos significativo do valor apresentado. Em completo contraste, no caso da percolação

clássica a derivada da entropia resulta numa curva suave, cuja única caracteŕıstica relevante (e

esperada) é ter valor zero no ponto cŕıtico da transição clássica. Portanto, isso demonstra que

a abordagem proposta para o estudo da transição de fase da percolação através da entropia

da informação pode ser utilizada para se determinar o valor da densidade cŕıtica de arestas

por meio das derivadas da entropia.

3[FORNBERG (1988)]
4Segundo Grassberger et al. (2011), a densidade cŕıtica para a percolação explosiva devida a regra do

produto é 0,888449(2).
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Figura 5.8: Transição de fase da percolação observada a partir das derivadas da entropia da
informação contida na distribuição dos tamanhos dos aglomerados. No gráfico (A), a curva
azul corresponde à derivada da entropia no caso da percolação clássica e curva vermelha é
referente percolação explosiva causada pela regra do produto. Os dados da percolação clássica
têm uma única caracteŕıstica importante: o valor da derivada é zero no limiar da transição
clássica. Os dados da percolação explosiva mostram que a derivada da entropia tende a divergir
para um valor infinitamente negativo imediatamente antes do limiar da transição explosiva.
O gráfico (B) traz os dados da segunda derivada da entropia. Esses dados mostram uma
descontinuidade exatamente no valor correspondente ao limiar da transição explosiva: antes
da transição a segunda derivada é negativa e depois da transição ela é positiva. Os dados da
segunda derivada relativos à percolação clássica não foram mostrados pois todos os valores são
aproximadamente zero, além de também não contribuirem para uma melhor compreesão da
transição da percolação clássica. As oscilações repentinas nos valores das derivadas relativos
à percolação explosiva depois do ponto cŕıtico são efeitos do tamanho finito do sistema. As
densidades de arestas nas quais ocorrem a maximização da entropia e o ponto cŕıtico da
percolação explosiva são 0,8085(5) e 0,8885(5), respectivamente. Enquanto isso, esses dois
eventos ocorrem para a percolação clássica a uma mesma densidade de arestas de valor 0,5.
Dados obtidos a partir de 500 grafos com n = 3× 105. Figura adaptada de Vieira (2015).
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Tabela 5.1: Valores da densidade de arestas correspondentes à entropia máxima (EM) e ao
ponto cŕıtico (PC) em grafos com diferentes tamanhos (n). Esses valores foram compilados a
partir dos dados visualizados nas figuras 5.9 e 5.10. Veja que há um tamanho ḿınimo a partir
do qual os valores não se alteram. Tabela adaptada de Vieira (2015).

Percolação clássica Percolação explosiva
n EM e PC EM PC

104 0,5020(5) 0,8045(5) 0,8880(5)
105 0,5015(5) 0,8085(5) 0,8890(5)
106 0,5000(5) 0,8085(5) 0,8885(5)
107 0,5000(5) 0,8085(5) 0,8885(5)

Tabela 5.2: Diferença relativa entre os valores da entropia máxima para duas curvas consecu-
tivas nas figuras 5.9 e 5.10. Esses dados mostram a convergência para um valor limite. Tabela
adaptada de Vieira (2015).

n Percolação clássica Percolação explosiva

104 → 105 0,49% 0,78%
105 → 106 0,17% 0,09%
106 → 107 0,03% 0,07%

5.4 Insensibilidade ao tamanho do grafo

A finitude dos grafos trabalhados computacionalmente pode levantar dúvidas quanto

à dependência dos resultados da análise da entropia em relção ao tamanho dos grafos. Um

questionamento que pode ser feito é o seguinte: como a diferença entre as densidades de

arestas correspondentes à entropia máxima e ao ponto cŕıtico depende do tamanho do grafo?

Se houvesse alguma dependência dessas densidades com o tamanho do grafo, então a diferença

entre elas poderia ser considerada um efeito de tamanho finito. No entanto, pode-se mostrar

que os valores dessas densidades tornam-se estacionários quando se trabalha com grafos cada

vez maiores. A tabela 5.1 traz dados que revelam a independência dos valores dessas densi-

dades em relação ao tamanho do grafo, quando este é maior do que um tamanho ḿınimo. A

tabela 5.2, por sua vez, é utilizada para mostrar que as curvas compostas pelos dados da entro-

pia tendem a colapsar sobre uma curva-limite. De fato, pode-se observar nas figuras 5.9 e 5.10

que a partir de n ≈ 106 há uma sobreposição das curvas. Isso significa que esse valor já pode

ser considerado como o tamanho infinito para os propósitos da análise executada. Portanto,

essa discussão juntamente com as figuras e tabelas citadas ratificam o fato de que o estudo

da transição de fase da percolação através da entropia da informação não é, em geral, senśıvel

ao tamanho dos grafos em estudo.
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Figura 5.9: Dados mostrando que a análise da percolação clássica através da entropia da dis-
tribuição dos tamanhos dos aglomerados é insenśıvel ao tamanho do grafo a partir de um certo
tamanho ḿınimo. O intervalo de dados é restrito a valores de densidade de arestas próximos
daquele que maximiza a entropia. No gráfico (A) são mostradas curvas correspondentes à
entropia de grafos aleatórios com tamanhos variando de n = 104 (curva mais abaixo na cor
cinza) a n = 107 (curva mais acima na cor azul). Note que quanto maiores são os grafos,
menos espaçadas as curvas se tornam, de modo que as curvas para os dois maiores tamanhos
considerados são praticamente coincidentes. O gráfico (B) exibe a primeira derivada da entropia
(equação 5.1). Ele tem como objetivo mostrar que as curvas da entropia têm formas iguais
na vizinhança do ponto de entropia máxima. De fato, se elas se comportassem distintamente
no entorno desse ponto, as derivadas seriam diferentes. Porém, a despeito das flutuações
observadas, esse gráfico mostra uma sobreposição das derivadas. Esses dados foram obtidos
a partir da simulação de u percolações clássicas em grafos aleatórios de tamanho n de modo
que u× n = 108. Figura adaptada de Vieira (2015).
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Figura 5.10: Dados mostrando que a análise da percolação explosiva (regra do produto) através
da entropia da distribuição dos tamanhos dos aglomerados é insenśıvel ao tamanho do grafo
a partir de um certo tamanho ḿınimo. O intervalo de dados engloba os valores para a densi-
dade de arestas referentes à maximização da entropia e ao ponto cŕıtico. No gráfico (A) são
mostradas curvas para a entropia de grafos aleatórios com tamanhos variando de n = 104 a
n = 107. Tanto sobre o valor de máxima entropia quanto sobre o ponto cŕıtico há um colapso
de todas as curvas, exceto aquela que corresponde ao menor tamanho analisado. Depois do
ponto cŕıtico pode-se ver as curvas se separando. Isso se deve ao tamanho finito do sistema
e é uma consequência daquele padrão em forma de degrau visto na figura 5.5. O gráfico (B)
apresenta a primeira derivada da entropia (equação 5.1). Pode-se ver a sobreposição dos dados
referentes aos tamanhos maiores que n = 104 sobre o valor máximo da entropia. Na vizinhança
do ponto cŕıtico, pelo contrário, os dados mostram que as curvas apresentam comportamen-
tos diferentes, exibindo derivadas mais negativas para os grafos com tamanhos maiores. Essa
derivada somente se apresenta finita por causa do tamanho finito dos grafos analisados, caso
contrário ela teria uma divergência em direção ao infinito negativo. Esses dados foram obtidos
a partir da simulação de u percolações explosivas em grafos aleatórios de tamanho n de modo
que u× n = 108. Figura adaptada de Vieira (2015).
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5.5 Adendo: aplicação a outro modelo de percolação explosiva

Até aqui este texto examinou unicamente a percolação explosiva gerada pela regra do

produto, no entanto, conforme mencionado na seção 3.3 há várias outras regras que alteram

a adição aleatória das arestas levando mudanças abruptas no valor do parâmetro de ordem

durante a transição de fase da percolação. Com o intuito de mostrar que o estudo da percolação

através da entropia da informação não se aplica apenas ao modelo explosivo proveniente

da regra do produto, na presente seção é trabalhado o conjunto de regras proposto por da

Costa et al.5 Essas regras generalizam a percolação clássica em direção à percolação explosiva6,

gerando várias transições diferentes e tendo com caso-limite a transição clássica. A adição das

arestas de acordo com essas regras ocorre da seguinte maneira.

• Antes de adicionar cada aresta, escolha aleatoriamente dois conjuntos compostos por m

śıtios.7

• Avalie o tamanho de todos os aglomerados dos quais fazem parte os śıtios escolhidos.

• Adicione a aresta conectando o śıtio de cada conjunto pertencente ao menor aglomerado.

Note que o caso m = 1, ou seja, dois conjuntos unitários de śıtios, reproduz o modelo

clássico que adiciona arestas de forma completamente aleatória. Esse é, portanto, o caso-

limite do modelo correspondente à percolação clássica. Por outro lado, os casos m > 1

levam a percolações do tipo explosiva. Quanto maior o valor de m, mais retritiva é a adição de

arestas, tendendo a privilegiar cada vez a conexão entre os aglomerados menores. Os resultados

das simulações de processos de percolação para alguns valores de m são apresentados nas

figuras 5.11 e 5.12. Na primeira delas as transições são observadas através do parâmetro de

ordem, e na segunda através da entropia da distribuição dos tamanhos dos aglomerados e suas

derivadas. Pode-se ver que, assim como a regra do produto, este outro modelo explosivo leva a

transições de fase cujo ponto cŕıtico não ocorre na mesma densidade de arestas que maximiza

a entropia.

As figuras revelam que quanto maior m, mais o ponto cŕıtico da transição de fase é

retardado em comparação à transição clássica. Além disso, a diferença entre as densidades de

arestas correspondentes aos pontos cŕıticos para sucessivos valores de m tendem a diminuir,

de modo que espera-se um colapso dos valores das densidades cŕıticas em cima do valor 1.

Mas, quando m tem valor muito alto, comparável ao tamanho do próprio grafo, as arestas

passam a ser adicionadas deterministicamente. Na verdade, espera-se que toda adição conecte

os menores aglomerados presentes no grafo a cada instante. Neste caso, o cálculo da entropia

da distribuição dos tamanhos dos aglomerados não leva a uma compreensão mais apurada

da estrutura interna do grafo, visto que os tamanhos dos aglomerados são completamente

5[DA COSTA et al. (2010)]
6Embora não sejam capazes de reproduzir o modelo explosivo de Achlioptas et al. (2009) regido pela regra

do produto.
7Nesta seção, a variável m não faz alusão à quantidade de arestas nos grafos e sim à quantidade de śıtios

em cada conjunto.
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Figura 5.11: Grafos aleatórios em processos de percolação induzidos pela adição de arestas
segundo as regras de da Costa et al. Essas regras impõe que antes da adição de cada aresta,
sejam formados dois conjuntos de m śıtios escolhidos aleatoriamente e que a aresta conecte
os śıtios de cada conjunto correspondentes aos menores aglomerados. Veja que o valor de m
determina o quanto abrupta é a transição. Quando m = 1 a transição é cont́ınua, sendo na
verdade a recuperação da transição clássica como um caso-limite desse modelo. Já quando
m > 1 as transições são tão mais abruptas quanto maior o valor de m. Dados obtidos a partir
de 500 grafos com n = 3× 105.

conhecidos. Portanto, a abordagem aqui apresentada, que se utiliza da entropia da informação,

não tem utilidade nesse caso. O ambiente proṕıcio para sua aplicação é aquele no qual há um

grau de aleatoriedade envolvido nas adições das arestas durante a construção dos grafos.
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Figura 5.12: Uso da entropia da informação para estudar as transições de fase provenientes das
regras de da Costa et al. São consideradas as transições referentes a três valores dem, incluindo
m = 1, o qual representa a reprodução da transição clássica. O gráfico (A) mostra a entropia
relativa a cada transição. Quanto maior é m, maiores são o valor máximo da entropia e as
densidades de arestas associadas ao ponto em que a entropia é maximizada e ao ponto cŕıtico.
Nos gráficos (B) e (C) estão a primeira e a segunda derivadas da entropia, respectivamente,
calculadas de acorodo com as equações 5.1 e 5.2. Para os casos explosivos (m = 2 e m = 4),
observa-se a ocorrência de uma divergência da primeira derivada imediatamente antes do ponto
cŕıtico e uma descontinuidade da segunda derivada exatamente no ponto cŕıtico. As densidades
de arestas nas quais ocorrem a maximização da entropia e o ponto cŕıtico são 0,8575(5) e
0,9235(5) para m = 2, e são 0,9840(5) e 0,9950(5) para m = 4, respectivamente. Dados
obtidos a partir de 500 grafos com n = 3× 105. Figura adaptada de Vieira (2015).
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Caṕıtulo 6

Considerações finais

Dentro da F́ısica Estat́ıstica, a Teoria da Percolação é um campo de estudo bem-

estabelecido e suas principais propriedades são conhecidas de longa data.1 Sua grande impor-

tância reside no fato de ser a estrutura teórica mais simples que pode ser usada para modelar

sistemas cujas interações entre seus constituintes resultam numa transição de fase. O proce-

dimento padrão adotado para a investigação da percolação e sua transição de fase é o estudo

do parâmetro de ordem2. A motivação para o estudo apresentado nesta tese foi responder à

indagação a respeito da existência de uma alternativa a esta forma padrão de investigação

da percolação capaz de reproduzir os resultados fundamentais. Basicamente, buscou-se um

método de se analisar a transição de fase da percolação sem o uso expĺıcito do parâmetro de

ordem e, para tanto, o modelo básico de percolação em grafos aleatórios foi utilizado como

protótipo. A abordagem utilizada para atacar esse questionamento foi investigar a percolação

nos grafos aleatórios a partir da distribuição de probabilidades associada a uma de suas pro-

priedades. O método alternativo proposto tomou como base a análise da distribuição dos

tamanho dos aglomerados presentes no grafo através da entropia da informação. A discussão

e os resultados apresentados no caṕıtulo 5 revelam que a resposta à indagação inicial é sim.

6.1 Resultados

Os fatos mais relevantes à abordagem proposta são os seguintes.

1. Observa-se que enquanto arestas são adicionadas ao grafo, sua estrutura se altera e uma

forma de se ter conhecimento do estado dessa estrutura é através da distribuição dos

tamanhos dos aglomerados. Portanto, a distribuição dos tamanhos dos aglomerados pode

ser utilizada como um parâmetro3 que caracterizada o estado no qual os grafos se en-

contram durante sua construção. As alterações nessa distribuição revelam a ocorrência

da transição de fase. De fato, verifica-se que enquanto a densidade de arestas é baixa a

1Conforme Araújo et al. (2015, p. 2307), o interesse dos f́ısicos pela percolação data do ińıcio da década
de 60, após trabalhos de Michael Fisher e John Essam.

2Ver seção 3.1.
3Não confundir com o parâmetro de ordem.
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distribuição é do tipo exponencial, ao passo que no limiar da transição seu aspecto é do

tipo lei de potência.

2. A tarefa primordial relativa ao estudo de uma transição de fase é a determinação do seu

ponto cŕıtico. Para a transição de fase da percolação, esse ponto cŕıtico é determinado

por uma densidade cŕıtica de arestas a partir da qual surge um aglomerado com tamanho

comparável ao tamanho total do grafo investigado. O método proposto é capaz de deter-

minar a densidade cŕıtica tanto da transição clássica quanto da transição explosiva a partir

das derivadas da entropia. Enquanto o ponto cŕıtico da transição clássica é especificado

pela primeira derivada da entropia com valor igual a zero, o ponto cŕıtico da transição ex-

plosiva pode ser encontrado tanto pela divergência presente na primeira derivada, quanto

pela descontinuidade na segunda derivada.

3. O próprio valor da entropia é um aspecto adicional associado a essas transições de fase

e não acesśıvel através do estudo espećıfico do tamanho relativo do maior aglomerado

(parâmetro de ordem). A forma como a entropia varia durante a adição das arestas expõe

de forma simples (através de um valor númerico) como a distribuição dos tamanhos dos

aglomerados se altera durante o processo de percolação. Isto é, a entropia é uma maneira

adequada de se quantificar as mudanças na estrutura do grafo durante a transição de

fase. O valor da entropia da distribuição dos tamanhos é uma espécie de medida da

diversidade dos tamanhos dos aglomerados presentes no grafo. Quanto maior a diversidade

de tamanhos, maior é a incerteza no tamanho de um aglomerado sorteado ao acaso, maior

é a entropia. Um resultado inesperado do uso da entropia é a relação entre o valor máximo

da entropia e o ponto cŕıtico. No caso da percolação clássica, a densidade de arestas que

maximiza a entropia é a mesma que define o ponto cŕıtico. Já no caso da percolação

explosiva, a densidade de arestas que maximiza a entropia é menor do que a densidade

que define o ponto cŕıtico. Essa relação não pode ser observada através da abordagem

padrão e, por ser um resultado novo, ainda não se sabe quais suas implicações para a

comparação entre as transições clássica e explosiva. O fato notório é que ela é mais uma

das caracteŕısticas que reforçam o contraste entre esses dois tipos de transição.

4. O método proposto não é muito senśıvel ao tamanho dos grafos simulados. Na verdade,

quando o tamanho dos grafos analisados é maior do que um certo valor, as curvas que

mostram o valor da entropia durante todo o processo de adição de arestas convergem

para uma única curva. Essa curva para a qual convergem, representa o comportamento

ao se considerar o limite termodinâmico. Então, mesmo não sendo posśıvel a construção

computacional de um grafo de tamanho infinito, é posśıvel acessar seu comportamento a

partir de grafos finitos de tamanhos adequados. Soma-se a esse fato a observação de que

a convergência dos valores medidos a partir do método da entropia é rápida, ou seja, o

tamanho finito que reproduz o comportamento no limite termodinâmico não requer um

custo computacional muito alto.
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Esses fatos mostram que a utilização da entropia da informação para a investigação das

transições de fase de sistemas percolativos é uma alternativa adequada à abordagem padrão.

Além de recuperar resultados básicos da teoria da percolação, ele também acrescenta elementos

à discussão acerca da natureza da transição de fase explosiva.

6.2 Perspectivas

Deve-se ressaltar que este trabalho não está finalizado. Da forma como está apresen-

tado aqui, seu foco está na análise numérico-computacional do método proposto. Devido às

dificuldades que surgem em um tratamento anaĺıtico quando um processo de escolha está en-

volvido4, o tratamento numérico-computacional mostra-se como a forma mais apropriada para

um primeiro estudo. Deste modo, a reprodução do presente estudo a partir de um tratamento

algébrico e anaĺıtico é uma continuação imediata deste trabalho. Além disso, para incrementar

os resultados já obtidos, faz-se necessária uma análise mais criteriosa da divergência obser-

vada na primeira derivada da entropia relacionada à transição explosiva. Pode-se, por exemplo,

tentar caracterizar a forma dessa divergência através de um parâmetro de escala e investigar

uma relação entre o expoente cŕıtico associado a essa divergência e os expoentes já conheci-

dos para a percolação clássica. Uma caracteŕıstica peculiar da transição explosiva gerada pela

regra do produto e viśıvel através da figura 5.8 é a presença de oscilações bruscas na primeira

derivada da entropia, causando a formação de vales estreitos. Uma análise prelimiar revela

que a distância entre eles tende a diminuir exponencialmente quando se aproximam do ponto

cŕıtico. Uma análise a ser feita posteriormente terá como objetivo determinar a localização do

ponto cŕıtico a partir do posicionamento desses vales.

O fato de as derivadas da entropia dos tamanhos dos aglomerados estarem associadas

ao ponto cŕıtico da transição de fase no caso das percolações clássica e explosiva em redes

aleatórias não significa que isso possa ser imediatamente generalizado para outros sistemas.

Em trabalhos subsequentes, a abordagem baseada na entropia da informação apresentada no

caṕıtulo 5 será aplicada para analisar a percolação em outros tipos de grafos, por exemplo,

as redes regulares quadrada e cúbica. Além disso, pretende-se testá-la em sistemas diversos

como alguns modelos de processos de contato e o modelo de Ising para sistemas magnéticos.

Os resultados desses trabalhos serão utilizados para definir o escopo da aplicabilidade da

abordagem baseada na entropia.

Para finalizar, espera-se que este trabalho, cujo foco foi a revisão de um problema

clássico — a percolação — por meio de uma nova abordagem, atue como um elemento

incentivador para a realização de novos estudos de sistema percolativos a partir de pontos de

vista não-canônicos. Esses estudos e os novos métodos aplicados neles certamente enriquecerão

nossa compreensão a respeito das transições de fase da percolação.

4Como um exemplo claro dessas dificuldades, compare a dedução do ponto cŕıtico para a percolação clássica
tal como expressa na seção 3.2, com a dedução feita por Bohman e Frieze (2001) para o ponto cŕıtico da
percolação gerada pelo processo de Achlioptas que dá prioridade à conexão de pares de śıtios isolados.
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Dispońıvel on-line em <http://arxiv.org/pdf/1411.6055v7.pdf>, visualizado em

26 nov. 2015.



53
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parâmetro de ordem, 2, 6, 12

percolação clássica, 12
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densidade cŕıtica de arestas, 38

regra do produto, 16

regras de da Costa et al., 43



54

processo de Achlioptas, 16

segunda lei da termodinâmica, 24
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Abstract. We study the Shannon entropy of the cluster size distribution in classical as well as explosive
percolation, in order to estimate the uncertainty in the sizes of randomly chosen clusters. At the critical
point the cluster size distribution is a power-law, i.e. there are clusters of all sizes, so one expects the
information entropy to attain a maximum. As expected, our results show that the entropy attains a
maximum at this point for classical percolation. Surprisingly, for explosive percolation the maximum
entropy does not match the critical point. Moreover, we show that it is possible to determine the critical
point without using the conventional order parameter, just analysing the entropy’s derivatives.

1 Introduction

Percolation [1,2] is used to model diverse phenomena,
ranging from porous media to social interactions. There
is a well-known phase transition associated with perco-
lation. At the critical point, the giant cluster emerges,
comparable in size to the entire network. The classical
network model developed by Erdös and Rényi [3] (ran-
dom network) has a smooth continuous phase transition,
as shown in Figure 1. In this model edges are randomly
arranged between the nodes in the network. It was be-
lieved until recently that all percolation transitions were
continuous. However, the discovery of explosive percola-
tion [4] led to questions regarding the continuous nature
of the percolation phase transition [5–12].

The key idea behind explosive percolation is to add
edges in a manner to delay the onset of the percolation
transition. A specific choice is made before the addition of
each new edge. This choice process has the aim of delay-
ing the formation of the giant cluster. As a consequence, it
grows very suddenly at birth, leading to an abrupt phase
transition. The first proposed mechanism was called the
product rule (PR) [4], which works as follows. Two node
pairs are selected and an edge is placed between the pair
whose product of the number of nodes in the connecting
clusters is the smallest. The explosive percolation caused
by the PR is shown in Figure 1. Actually researches agree
that the explosive percolation transition is continuous, but
with unusual characteristics [12]. In fact, explosive perco-
lation is not yet completely understood and continues to
be an area of intense research [13].

Looking for a method of studying phase transitions
of percolating systems without the explicit use of order

a e-mail: tiagotmv@gmail.com
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Fig. 1. Illustration of percolation phase transitions in ran-
dom networks (non-lattice). Note the smooth growing curve
for the classical percolation and the step-shaped curve for the
explosive percolation (product rule – PR). The plot shows the
fraction of nodes in the networks’ largest cluster vs. the den-
sity of edges, i.e. the ratio between the number of edges and
the number of nodes. These results, and all others hereafter,
except when it is explicitly mentioned, are based on simulation
of 500 percolation transitions of each type over networks with
3 × 105 nodes.

parameter, we analyze the Shannon entropy associated
with the cluster size probability distribution. By doing so,
we note that it is possible to determine the critical point
through the entropy’s derivatives. In addition, we find a
previously unknown (and unexpected) property of explo-
sive percolation: in contrast with classical percolation, its
critical point does not correspond to a maximum of the
Shannon entropy of the cluster size distribution.
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2 Information entropy of the cluster size
probability distribution

We propose a new way of observing and studying per-
colation phase transitions. Our method is capable of de-
termining the transition point even without the specific
study of the order parameter (relative size of the network’s
largest cluster for classical percolation on random net-
works [1,11]). Although other mechanisms towards abrupt
percolation transition have been proposed [14–16], in this
article we focus only on: (i) the product rule (PR) and (ii)
the rule developed by da Costa et al. [5,11] (dCR). The ex-
plosive percolations resulting from these two mechanisms
and the classical percolation were simulated and we an-
alyzed them through the alternative approach described
below.

Our new method to observe percolation phase transi-
tions is based on information theory. We use the Shannon
entropy [17], that is defined as

H = −K
�

i

(pi log2 pi) , (1)

in which the set {pi} is a probability distribution and K is
a constant. It is a function whose output is a type of mea-
sure of information contained in the probability distribu-
tion {pi}. While we arrange edges in the network, clusters
are formed so that the cluster size probability distribution
changes during this process. The cluster size distribution
has the following meaning: at a given moment t the net-
work has nt(1) clusters with size 1 (single nodes), nt(2)
clusters with size 2, and so on. After normalization, we
have the probability distribution. Thus, at each moment,
this distribution can be used to characterize the current
state of the network. We employ the Shannon entropy to
analyze the information content of this distribution.

The Shannon entropy is such that the more flat or uni-
form the probability distribution (that is, tending to the
equiprobability), the higher the entropy H . Thus when
there are only single-node clusters, we obtain H = 0.
There is no uncertainty about the size of the clusters (i.e.
they all have size 1). As edges are added to the network,
the entropy starts to increase because of the emergence of
new clusters with different sizes. However, there is a mo-
ment when the network is populated by several clusters
of various sizes and the cluster size distribution attains
its widest form, so H reaches a maximum. At the criti-
cal point the system becomes scale-free and a cluster with
size comparable to the size of the network emerges. This
moment announces the giant cluster onset and the per-
colation transition. Thereafter, the giant cluster starts to
absorb other clusters, thereby decreasing the amount of
clusters and also the variety of different sizes. Therefore,
one expects that H decreases after the critical point. This
is basically the dynamics observed for the classical per-
colation, while that resulting from the explosive rules has
more ingredients.

Figure 2 shows graphically what we have discussed
above. We have used equation (1) with K = 1 and re-
peatedly calculated the entropy after a fixed number of
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Fig. 2. Shannon entropy (Eq. (1) with K = 1) of the clus-
ter size probability distribution vs. density of edges. The red
data are the result for networks whose edges are added through
PR, while the black data are the result for networks undergoing
the classical percolation. The dashed lines mark in which value
for the density of edges the percolation transition occurs: accu-
rately at 0.5 for classical percolation (black) and around 0.8885
for explosive percolation (red). We observe that the maximum
value for the entropy matches the classical percolation’s criti-
cal point. Looking at explosive percolation data, the maximum
entropy (red dotted line) occurs after that for classical perco-
lation and, more important, the transition does not happen at
the maximum entropy but afterwards. The value for the den-
sity of edges at the maximum entropy for the explosive case
is 0.8085(5). The step-shaped pattern observed after the tran-
sition point is a manifestation of the finite size of the system
and is a characteristic of the PR mechanism.

edges has been added to the networks. The result for clas-
sical percolation follows the expected behavior and the
maximum entropy matches the critical point. However,
the result for explosive percolation does not. The explo-
sive transition happens only after the addition of yet more
edges. Figure 2 shows that the PR leads the networks to
a configuration of maximum entropy, although the giant
cluster still has not been born. Between the point of max-
imum entropy and the critical point the entropy declines
rapidly.

We emphasize that the critical point is marked by a
power-law cluster distribution (not shown), which means
that there are clusters of all sizes, with scale-free behavior.
Nevertheless our simulations show clearly that the critical
point does not maximize the entropy. How can this be?
We note that the size of the clusters at the maximum
entropy configuration is limited, tending to be negligible
for networks composed by a very large amount of nodes.
Moreover, because the information entropy of cluster size
distribution is related with the uncertainty to guess the
size of a randomly chosen cluster, we conclude that it is
harder to guess the size of a cluster before the transition
than at the transition.

The data exposed in Figure 2 alone is not enough to ex-
plain the positioning of the explosive percolation’s critical
point based on the Shannon entropy analysis. Neverthe-
less, we note that the uncertainty falls quickly before the
transition. So, we calculate the entropy’s first and second
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Fig. 3. In (A) the entropy H ’s first derivative in which there
are data for the PR (red) and for classical percolation (black).
While the classical percolation data form a smooth curve, the
PR data has a striking downward peak just before the critical
point. In (B) the H ’s second derivative. Because the second
derivative does not contribute to the analysis of the classi-
cal percolation data, we show only this derivative for the PR
case. Considering the numerical accuracy of our data, we ob-
serve that the occurrence of the maximum value for the second
derivative matches the percolation transition [6] within the er-
ror interval.

derivatives to see how they behave in the vicinity of the
transition. The numerical derivatives are shown in Fig-
ure 3 and were obtained as follows. Because in our simu-
lations the density of edges varies uniformly, we represent
the step between each subsequent addition of edges by Δ
(constant). With Hi representing the entropy after the ith
addition of edges (i.e. at density i × Δ), we calculate the
derivatives using [18]

H �
i =

1
Δ

�
1
12

Hi−2 −
2
3
Hi−1 +

2
3
Hi+1 −

1
12

Hi+2

�
(2)

for the first derivative and

H ��
i =

1
Δ2

�
− 1

12
Hi−2 +

4
3
Hi−1 −

5
2
Hi +

4
3
Hi+1

− 1
12

Hi+2

�
(3)

for the second derivative. Such as expected, the curve rel-
ative to the classical percolation is smooth (hence the sec-
ond derivative was suppressed). However, the striking fea-
ture is the sharpened curves for the explosive case. It is
possible to see the explosive behavior being reproduced.
In Figure 3A we see a sharp minimum just before the tran-
sition. The fast decreasing in the entropy is caused by the

agglutination of smaller clusters. This results in clusters
somewhat larger, what increases the amount of clusters of
different sizes and decreases the probability associated to
the majority of them. This dynamics reduces the entropy
relative to the cluster size distribution. At this stage there
are favorable conditions for the emergence of the largest
cluster and the PR prevents it by favoring that smaller
clusters would coalesce. However, there is a moment when
arrange edges between different clusters becomes harder
and more edges are arranged internally to a same cluster.
So, because the cluster size distribution undergoes less
changes, the entropy starts to decrease more slowly and
the first derivative exhibits a strongly vertical slope. In
that moment, it becomes impossible to prevent the largest
cluster growth and it initiates to swallow the others. In
Figure 3B we see the entropy’s second derivative. The oc-
currence of its maximum value coincides with the percola-
tion transition. Therefore, we conclude that the transition
occurs just after the entropy ceases to fall quickly.

The application of our method to the explosive perco-
lation caused by the dCR is shown in Figure 4. This rule
imposes that edges are added as follows: (i) choose two
sets of m nodes; (ii) for each set, select the node in the
smallest cluster; and (iii) put an edge connecting these
two nodes. While the case m = 1 recovers the classical
percolation, if m > 1 we obtain explosive percolations.
Such as the explosive percolation via PR, the point of
maximum value for the entropy H occurs before the per-
colation transition. The critical point is indicated by the
maximum value for the entropy’s second derivative, as be-
fore. We can see that the higher is m, the more retarded
are these instants (maximum entropy and critical point)
in comparison to the classical percolation. Furthermore,
these points become closer when m is increased, such that
they should coincide when the value of m is too high.
However, if m is comparable to the size of the network,
the edges will be added deterministically. They will al-
ways connect the two smallest clusters in the network at
every moment. In this case, the cluster size distribution
is fully known and calculate its Shannon entropy will not
give us more insights about the network structure. There-
fore, our approach only applies when there is an amount
of randomness involved.

3 The information entropy analysis is not
sensitive to network size

Questions may be raised about what happens with the
maximum entropy when the number of nodes in the net-
works increases. Will the entropy related to classical per-
colation keep its smooth appearance when the network
size grows? Would it be the mismatch between maximum
entropy and critical point only an effect of the finite size of
the system? In order to answer such questions, we apply
our method to networks composed by different amounts of
nodes. We restrict this study to classical and PR percola-
tions and the results for them are shown in Figures 5 and 6,
respectively. In Table 1, we compile data indicating that
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Fig. 4. An alternative way to observe percolation transitions
generated via the dCR. These curves show the behavior of the
entropy H (A) and its derivatives (B and C) when we increase
the density of edges. Ordering from the curve whose maximum
is more to the left in (A): m = 1 (black), m = 2 (red) and
m = 4 (blue). The higher is the value of m, the more restric-
tive is the edges addition. While m = 1 recovers the classical
percolation, m > 1 leads to explosive ones. The occurrences of
the maximum entropy and of the critical point are retarded by
higher m, so the abrupt character becomes more strong. The
separation between these two moments is apparent, however
they become closer for higher m. While the maximum entropy
occurs at 0.8575(5) and the percolation transition at 0.9235(5)
for m = 2, these same points are 0.9840(5) and 0.9950(5) for
m = 4, respectively. In (B) and (C), we restricted the data
shown for m = 4, otherwise the data for m = 2 would not be
visible properly. Specifically in plot (C), we suppress the data
for m = 1, because it would be approximately zero all time.

the maximum entropy point and the critical point con-
verge to well-determined values when the amount of nodes
is increased. In turn, Table 2 contains the relative differ-
ence between the value of maximum entropy for growing
sizes. It underlies our argument on the convergence of en-
tropy toward a limiting behavior while we grow the size
of the network systematically, as described below.

The analysis of the data relative to classical percola-
tion is straightforward, because we need to focus essen-
tially on one point of the graph. Figure 5A shows the
curves getting closer while the size (N) of the system is
increased, so that the two topmost curves are virtually
coincident. This pattern, summarized in Table 2, allows
us infer that there is a limiting curve for which all others
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N = 107
N = 106
N = 105
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Fig. 5. In (A) the entropy H for networks with different num-
ber of nodes (N) undergoing the classical percolation. The plot
is restricted to a data interval around the maximum entropy.
Ordering from the lowermost curve: N = 104 (gray), N = 105

(orange), N = 106 (green) and N = 107 (blue). These data
show that the entropy of networks with N > 106 collapses
over the same limiting curve. However, we note that even net-
works with N < 106 preserve the same form for the entropy
curve, such that the maximum entropy still occurs in the vicin-
ity of critical point. This little gap between the maximum en-
tropy and the critical point for N < 106 is a visible effect of
the finite size of the system. From these data, we infer that
the behavior of the entropy in the limit of infinite size does
not differ significantly from that for N = 107. In (B) the H ’s
first derivative. Despite the observed fluctuations, it is easy to
see that the derivative becomes zero at the critical point. The
dashed vertical line marks the value of edges density at the
maximum entropy and at the critical point at the same time.
These results are based on simulation of n classical percolation
transitions for each N such that n × N = 108.

tend when N increases towards infinite. Moreover, we ex-
pect that this limiting curve is located very close to that
for N = 107. In Figure 5B, the H ’s first derivative data in-
dicate that the curves have the same aspect, so that none
of them is sharper around the maximum entropy point
than the others. In spite of fluctuations, it is easy to see
that the value of the derivative at each point is the same
for the studied sizes, being only slightly different to the
smaller one (N = 104).

In the PR case, the analysis must be more careful, since
the maximum entropy and the critical point do not match.
In this way, observing Figure 6, we note that the maximum
entropy and the critical point remain well-determined
graphically when the size of the networks varies. Further-
more, we see that the gap between them does not change
while N increases, such as the data in Table 1 demon-
strate. The curves in Figure 6A reveal that our method is
not sensitive to the network size, since it is greater than
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Table 1. Values of edges density corresponding to the maxi-
mum entropy (ME) and to the critical point (CP) in networks
with different number of nodes (N), compiled from the data
plotted in Figures 5 and 6. There is a minimum size above of
which these values coincide.

Classical percolation Explosive percolation (PR)
N ME and CP ME CP

104 0.5020(5) 0.8045(5) 0.8880(5)
105 0.5015(5) 0.8085(5) 0.8890(5)
106 0.5000(5) 0.8085(5) 0.8885(5)
107 0.5000(5) 0.8085(5) 0.8885(5)

Table 2. Relative difference between the value of maximum
entropy for two consecutive curves in Figures 5 and 6. These
data show the convergence towards a limiting value.

N Classical Explosive (PR)

104 → 105 0.49% 0.78%
105 → 106 0.17% 0.09%
106 → 107 0.03% 0.07%

a given minimum size, which we estimate to be around
105 nodes. Although effects of finite size of the networks
may be observed, especially after the percolation transi-
tion, they do not affect the positioning of the maximum
entropy point and the determination of the critical point.
Indeed, the data for sizes above this minimum size indi-
cate a collapse on the same limiting curve (see Tab. 2).
Thus, we infer that at the limit in which the system has
an infinite size, the shape of the curve for the entropy H
will not change from this limiting curve. In Figure 6B,
we show that while N increases, the first derivative be-
comes sharper and its minimum tends to coincide with the
percolation transition. In fact, we point out that the gap
between the minimum of the first derivative and the maxi-
mum of the second derivative disappears when the system
size becomes too large.

4 Conclusion

In summary, we have developed a new method for study-
ing percolation phase transitions, which makes use of
the Shannon entropy of the cluster size distribution. Al-
though the study of the order parameter is the canonical
way to observe phase transitions of percolating systems,
some aspects of the network evolution toward the perco-
lation transition are not apparent via this conventional
approach. An immediate and unexpected output of our
approach is that the explosive percolation transition does
not occur at the maximum of entropy. This adds up to
other characteristics of explosive percolation contrasting
with classical percolation. Although the network is popu-
lated by clusters of all sizes at the critical point, there are
other configurations with even higher entropy of cluster
sizes, if edges are added following explosive mechanisms.
We show that it is possible to determine the critical point
of classical and of explosive percolations on random net-
works only through the Shannon entropy’s derivatives. In
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Fig. 6. In (A) the entropy H for networks with different N and
whose edges are added through PR. The plot is restricted to a
data interval including the maximum entropy and the critical
point. The color scheme and the relative position of the curves
are analogous to that of Figure 5. Only the data for networks
with N = 104 do not collapse over the same curve. Considering
this, we infer that there is a limiting curve corresponding to
the behavior of the entropy when the networks size tends to
the limit of infinite size and we suppose that this curve does
not differ significantly from that for N = 107. In (B) the H ’s
first derivative. These data reveal that the occurrence of the
minimum for the first derivative is shifted towards the criti-
cal point while N increases. For N = 107 we find that this
minimum for the first derivative and the maximum value for
the second derivative (not shown) coincide, and they occur at
the percolation transition. The decline of the H ’s first deriva-
tive for N = 105 after the critical point is a manifestation of
the finite size of the system. The left dashed line marks the
value of edges density in which H is maximum and the right
dashed line marks the critical point. These results are based
on simulation of n PR percolation transitions for each N such
that n × N = 108.

addition, our computational analysis demonstrates that
this approach has a fast convergence to the expected be-
havior to a system in the limit of infinite size. In this
context, we hope that our results motivate further studies
about percolating systems from non-canonical viewpoints
with the aim of increasing our understanding of percola-
tion transitions, both classical as well as explosive.

The authors thank the financial support of CNPq.
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