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Resumo

Nesse trabalho será estudada a dinâmica de epicentros do modelo Olami-Feder-
Christensen (OFC). Para isso, serão usados conceitos e ferramentas de redes comple-
xas. Será analisado, em particular, o grafo de epicentros consecutivos do modelo,
onde dois eventos subseqüentes são representados por uma aresta direcionada, cuja
origem e vértice incidido representam os respectivos sítios no reticulado. A topolo-
gia desse grafo, que possui invariância de escala e correlação entre os graus, revela
uma dinâmica característica, com atratores temporários, e quase-periodicidade. Essa
dinâmica é comparada com a de terremotos reais, e as limitações do modelo são ava-
liadas. Em particular, foi constatado que a dinâmica governada por atratores tempo-
rários se encontra presente em terremotos reais, porém difere em pontos centrais da
observada no modelo OFC. Além da análise da dinâmica dos epicentros, será feito
um estudo sistemático de dois comportamentos não-triviais do modelo, o que foi ne-
cessário para a análise da dinâmica de epicentros: A identificação e caracterização de
um “efeito de borda” no modelo, e uma separação de escalas de eventos de diferen-
tes tamanhos, que considera também as suas distribuições espaciais. Esses resultados
têm uma relevância importante o estudo do modelo de modo geral. Em particular,
será retomada a análise da criticalidade do modelo, à luz desses critérios.



Abstract

We study the dynamics of the epicenters of the Olami-Feder-Christensen model
of earthquakes (OFC), using the concepts and tools of complex networks. In parti-
cular, we study the graph of consecutive epicenters, where two subsequent events
represent a directed edge, and the source and target vertices represent the respective
sites on the lattice. The topology of this graph, which exhibits scale-invariance and
strong degree correlation, reveals a characteristic dynamics of temporary attractors
and quasi-periodicity. This dynamics is compared to that of real seismicity, and the li-
mitations of the model are assessed. The temporary attractor dynamics is also found
in real earthquakes, however it differs from the one observed in the model in key
points, which will be described in detail. Besides the analysis of the dynamics of the
dynamics of epicenters, we systematically study two non-trivial behaviours of the
OFC model, which was necessary for the study of the epicenters: The identification
and characterization of a “border effect” in the model, and the separation of scales in
the size of events, which takes into account their spatial distribution. These results
have an important relevance to the study of the OFC model in general. In particular,
we will revisit the analysis of the criticality of the model, which takes into account
these criteria.
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Capítulo 1

Introdução

Cada vez mais se tem presenciado a incursão da física no estudo do que se chama de
sistemas complexos. Como esse é um tópico altamente interdisciplinar, que abrange
áreas do conhecimento com paradigmas distintos, como ciências sociais, biologia, e
física, não há consenso na definição precisa do que seria complexidade. Mesmo na
física falta tal definição, e muito mais um formalismo teórico. Porém, independente-
mente de qual definição se usa, em geral os sistemas ditos complexos compartilham
uma característica central: Esses sistemas apresentam um comportamento global ela-
borado, que não pode ser facilmente deduzido a partir de componentes fundamen-
tais.1 Dos sistemas que possuem essa característica, existe uma classe que é de es-
pecial interesse para a física, pois se adequa bem a sua tradição reducionista, que é
a de sistemas que possuem comportamento emergente. Esses sistemas são caracte-
rizados por regras fundamentais simples, fácil de serem descritas, mas cujo compor-
tamento global não pode ser facilmente inferido.2 Alguns dos principais exemplos
desse tipo de fenômeno na física são o caos determinístico [4, 5], sincronização [6],
a comportamento de redes neurais [7], e criticalidade auto-organizada [8–10]. Uma
marca freqüente do comportamento desses sistemas é a dificuldade de previsão, ape-
sar da característica determinística de suas regras fundamentais.

Em particular, a criticalidade auto-organizada (Self-Organized Criticality, ou SOC)
é um tipo de comportamento emergente que tem recebido bastante atenção de pes-
quisadores, devido a sua potencial abrangência. O conceito de SOC foi originalmente
proposto por Bak, Tang e Wiesenfeld [11, 12] como uma tentativa de explicar de ma-
neira única a ocorrência de invariância de escala na natureza. Invariância de escala é
a propriedade de um determinado sistema físico de exibir as mesmas características
independentemente da escala de observação. Essas invariâncias são normalmente ca-
racterizadas espacialmente por distribuições fractais, que tem, em geral, uma forma
auto-similar, observável em qualquer escala. Além disso, podem também ser carac-

1As definições divergem na que se quer dizer por “complexo”. Por exemplo, pode-se dizer que a
dinâmica global é difícil de ser caracterizada e estudada, logo “complicada”, ou que os componentes
fundamentais não são facilmente identificáveis, ou até que existem diversos tipos de componentes e a
própria iteração entre eles é definida através de inúmeras regras, em potencial desconhecidas, que di-
ficultam o modelamento do problema. De maneira geral, é possível encontrar qualquer interpretação
da palavra “complexo” nesse contexto.

2Pode-se dizer, inclusive, despretensiosamente, que essa é a proposta central da física, que tenta
descobrir as regras fundamentais, que, da maneira mais simples possível, regem unicamente o com-
portamento emergente e, nesse sentido, complexo, do universo.
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Capítulo 1. Introdução

terizadas por distribuições que seguem uma lei de potência P(x) ∝ x−γ, que mantém
as mesmas propriedades estatísticas sob qualquer transformação linear de escala do
tipo bx, onde b é uma constante [13]. No caso de séries temporais, muitas vezes
as flutuações também são independentes da escala temporal usada na observação, e
os espectros de potência se comportam, portanto, como 1/fβ, o que é chamado de
“ruído 1/f”. Todas essas características são encontradas freqüentemente na natureza,
como em terremotos [14, 15], incêndios florestais [16], evolução de espécies [17], e
tempestades solares [18]. O que foi proposto por Bak et al., com o conceito de SOC,
é a identificação de uma dinâmica única responsável por tais características nesses
diversos sistemas.

Diz-se que um sistema possui SOC se ele apresentar um estado estatisticamente
estacionário, independente das condições iniciais, onde as grandezas as serem me-
didas são livres de escala, e se distribuem de acordo com lei de potências, como
descrito acima. O sistema deve atingir esse estado de maneira autônoma, i.e. auto-
organizada, sem que haja o ajuste externo de algum parâmetro. Deste modo, o sis-
tema atingiria repetidamente um estado comparável ao de um sistema termodinâ-
mico em equilíbrio, no ponto crítico de uma transição de fase de segunda ordem.
Freqüentemente o conceito de SOC é confinado somente a sistemas que tem como
dinâmica um acúmulo lento e progressivo de alguma grandeza, e eventos dissipati-
vos rápidos, do tipo reação em cadeia. Existem, portanto, em geral, duas escalas de
tempo distintas. A existência de uma escala de tempo mais lenta (que muitas vezes
é definida como sendo arbitrariamente lenta, com uma velocidade de acúmulo no
sistema tendendo a zero), pode então ser interpretada como uma maneira de ajustar
um determinado parâmetro do sistema a um valor específico [19]. Porém, a proposta
inicial de Bak et al. de que a grande maioria das invariâncias de escala observadas na
natureza fossem explicadas unicamente por dinâmicas desse tipo não é considerada
factível atualmente, devido a grande discrepância entre muito dos modelos propos-
tos para modelar SOC e os fenômenos que eles deveriam modelar [20]. Além disso,
ninguém ainda foi capaz de formular uma definição mais precisa da dinâmica de
SOC, e de definir um formalismo matemático adequado.

O exemplo mais paradigmático de SOC é o modelo de pilha de areia de Bak, Tang,
e Wiesenfeld (BTW) [11, 12]. Esse modelo, que tenta, de forma qualitativa, simular
o comportamento de uma pilha de areia, é composto, em sua forma bidimensional,
por um autômato celular definido num reticulado quadrado, onde cada sítio possui
uma variável inteira (número de grãos). Um novo grão é depositado, a cada itera-
ção, aleatoriamente no reticulado. Se o valor de um sítio exceder um certo limiar,
é subtraído 4 do valor desse sítio, e cada um dos 4 vizinhos recebe 1 grão. Se cada
um dos vizinhos exceder o mesmo limiar, o mesmo volta a acontecer, e assim por
diante. É possível mostrar analiticamente que a distribuição de tamanho de eventos
(número de vezes que algum sítio excedeu o limiar, por evento) segue uma lei de
potência, e é portanto invariante de escala. Esse modelo, porém, possui conservação
local de partículas (nenhum grão de areia é perdido num evento). É possível mos-
trar que quando dissipação é incluída no sistema, por meio de uma probabilidade de
um grão não ser transferido para cada uma das direções, a criticalidade do modelo é
destruída, por menor que seja a dissipação [21]. Isso limita severamente a aplicação
do modelo para explicar sistemas macroscópicos reais, que invariavelmente possuem
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Capítulo 1. Introdução

algum tipo de dissipação. Os mecanismos, porém, que levariam a SOC em sistemas
não-conservativos ainda não são bem conhecidos.

No contexto de SOC em sistemas dissipativos, um modelo que merece destaque
é o Olami-Feder-Christensen (OFC) [15], que foi proposto parar modelar qualitativa-
mente a dinâmica de placas tectônicas e terremotos. Esse modelo, bastante parecido
com o BTW, se diferencia do mesmo em alguns aspectos importantes. O modelo OFC
possui variáveis de estado contínuas, ao invés de discretas, possui uma dinâmica in-
teiramente determinística3, e admite dissipação. Ao contrário do modelo BTW, o
modelo OFC não é facilmente tratável analiticamente, e a maioria dos resultados tem
que ser obtidos numericamente. Outra diferença importante é que o modelo OFC
apresenta evidencias numéricas de criticalidade, mesmo quando existe dissipação.
A questão de criticalidade desse modelo tem sido motivo de polêmica, e gerado um
número considerável de publicações, que apresentam conclusões contraditórias, mas
que, devido à natureza numérica das argumentações, e a inacessibilidade analítica
do modelo, não possibilitam uma afirmação categórica a respeito da existência de
SOC. Em paralelo à questão da criticalidade – que permanece indefinida – o mo-
delo OFC, que, como o modelo BTW, é um simples toy model, construído para cap-
turar a dinâmica mais básica possível de terremotos, mostra uma dinâmica supreen-
dentemente rica, capaz de reproduzir uma variedade de características não-triviais
e ainda não bem entendidas de terremotos reais, como a existência de foreshocks e
aftershocks [22, 23]. Esses dois aspectos tornaram o modelo OFC talvez o modelo de
SOC mais estudado na literatura.

No contexto mais geral de sistemas complexos, uma outra sub-área que tem se po-
pularizando incrivelmente é a de redes complexas [24, 25]. Ela representa o resgate do
que vinha sido estudado por cientistas sociais desde o meio do século passado, sob o
título de redes sociais [26], que representam as estruturas das relações arbitrárias entre
indivíduos ou organizações, num contexto social. Recentemente, após o significativo
aumento computacional, a disponibilidade maior de dados experimentais, e também
o interesse maior da comunidade científica em sistemas complexos em geral, houve
tanto uma contextualização mais abrangente como uma extensão desses conceitos,
que passaram a representar não somente relações sociais, mas também relações per-
tinentes a qualquer outro tipo de sistema, como os biológicos e tecnológicos. Grande
parte desse desenvolvimento foi devido ao interesse de físicos e matemáticos aplica-
dos no assunto, que foram motivados pela existência nessas redes de propriedades
“complexas”, como o fenômeno de “mundo pequeno” (small world), onde dois in-
divíduos quaisquer na rede estão conectados em média por um caminho pequeno
(embora a rede possa ser gigantesca), invariância de escala e auto-similaridade. O
significado de complexidade em redes complexas sofre o mesmo problema de defi-
nição que no contexto mais geral de sistemas complexos (ver nota de rodapé 1, pá-
gina 4). Porém, muito do estudo de redes complexas tem se concentrado em tentar
identificar comportamentos emergentes, onde mecanismos simples de construção de
redes resultariam em alguma das propriedades não-óbvias descritas acima. Alguns
dos mecanismos importantes descobertos foi o de conexão preferencial [27, 28], que
gera redes livre de escala, e o modelo de small world de Watts e Strogatz [29], que
mostra como poucas conexões aleatórias de longo alcance podem ser responsáveis

3Esse ponto do modelo é questionável. Ver seção 2.1.1, página 9.
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Capítulo 1. Introdução

por esse fenômeno.
O objetivo desse projeto é estudar a dinâmica do modelo OFC, usando para isso

conceitos e ferramentas de redes complexas, o que é uma maneira inteiramente nova
de analisar o modelo. O principal resultado do projeto foi, além de providenciar uma
conexão entre redes complexas e dinâmica de criticalidade auto-organizada, uma ca-
racterização mais detalhada de diversas características dinâmicas não-triviais do mo-
delo OFC, que possibilitaram a identificação de diferenças e semelhanças fundamen-
tais do modelo com terremotos reais. Além disso, foi feito um estudo sistemático de
dois comportamentos não-triviais do modelo, que foram necessários par a análise da
dinâmica de epicentros: A identificação e caracterização de um “efeito de borda” no
modelo, e uma separação de escalas de eventos de diferentes tamanhos.

Essa tese está organizada da seguinte maneira: No capítulo 2 será definido o mo-
delo OFC, e apresentado um resumo dos resultados já conhecidos sobre ele na lite-
ratura. Antes do estudo das redes do modelo OFC, será apresentado no capítulo 3
uma análise dos diferentes tipos de eventos existentes no modelo, o que é importante
para os outros estudos, pois possibilita a identificação do “efeito de bordo”, menci-
onada acima, e da separação de escalas de tamanhos de eventos. No capítulo 4 será
apresentada um introdução breve de redes complexas, com as descrições dos con-
ceitos fundamentais. Finalmente, no capítulo 5, será detalhado o estudo da rede de
epicentros consecutivos do modelo OFC, e a comparação da mesma rede obtida com
terremotos reais. Por fim, no capítulo 6, serão apresentadas as discussões finais e
conclusões.

Nos apêndices A e B serão apresentados dois outros trabalhos realizados no de-
correr dessa tese: A rede de recorrências de epicentros (em andamento) e o programagraph-tool de análise estatística de grafos.
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Capítulo 2

O modelo Olami-Feder-Christensen

Neste capítulo será apresentado o modelo Olami-Feder-Christensen (OFC) de terre-
motos. Além da definição, será feito um resumo dos principais resultados já obtidos
sobre o modelo.

2.1 Definição do modelo e principais características

O modelo OFC [15] foi inspirado em um modelo conhecido como “massa-mola”, pro-
posto por Burridge e Knopoff [30]. Ele consiste em uma discretização desse modelo,
tanto espacialmente quanto temporalmente, que gera um autômato celular [31], defi-
nido num reticulado bidimensional.1 O objetivo é modelar, de maneira simplificada,

Figura 2.1.1: Discretização do
modelo BK [30] em um reticu-
lado.

a dinâmica de fricção entre duas placas tectô-
nicas, onde a tensão é acumulada na interface
de maneira não-homogênea, e liberada em even-
tos do tipo avalanche. O modelo se assemelha
ao modelo BTW de pilhas de areia [11, 12], po-
rém tem como principais diferenças o uso de va-
riáveis de estado contínuas, regras de evolução
determinísticas, e um mecanismo de perturba-
ção global. Essa semelhança do modelo OFC
com esse modelo simplificado de pilhas de areia,
que é um arquétipo do conceito de Criticalidade
Auto-Organizada (SOC), vem justamente da ten-
tativa de enquadrar a dinâmica de terremotos a
essa classe de fenômenos.

O modelo é definido em um reticulado quadrado de tamanho L2. Para cada sítio
(i, j) é atribuída uma “tensão” zij, que é escolhida inicialmente de maneira aleatória2

dentro do intervalo [0, zc[. A tensão de cada sítio zij é então aumentada uniforme-

1Como será definido a seguir, a regra de relaxamento zij → 0 do modelo OFC implicaria no bloco
retornar sempre a sua posição de equilíbrio. O modelo OFC implicaria, nesse sentido, além da discre-
tização, num sistema massa-mola imerso em um meio viscoso.

2A princípio, essa é a única aleatoriedade presente no modelo. Ver seção 2.1.1 adiante.
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mente, com uma velocidade v constante qualquer3,

∂zij

∂t
= v. (2.1.1)

Quando um sítio alcança o valor crítico zij = zc, instantâneamente um evento de
relaxamento — o “terremoto” — se inicia, e o aumento uniforme é interrompido. O
sítio (i, j) que inicia o evento é chamado de epicentro. O evento segue, a partir daí, as
seguintes regras: Uma fração α da tensão do epicentro é distribuída igualmente entre
os seus vizinhos, e posteriormente sua tensão é levada a zero,

zij > zc ⇒
{

zi±1,j±1 → zi±1,j±1 + αzij

zij → 0.
(2.1.2)

Esse processo é chamado de “relaxamento” de um sítio. Os relaxamentos con-
tinuam, dando origem a gerações posteriores de sítios que relaxam: Se a tensão de
algum dos vizinhos do sítio que relaxou ultrapassar o valor crítico, zi±1,j±1 > zc, as
mesmas regras de relaxamento são aplicadas para esse sítio. Essas regras são apli-
cadas para cada geração, até que não reste nenhum sítio com tensão zij > zc. Sem
perda de generalidade, pode-se considerar zc = 1, já que qualquer outro valor de zc

se reduz a um mero fator multiplicativo, que não influi na dinâmica. O parâmetro
α determina a quantidade de dissipação local do sistema. Para α = 1/4 o sistema é
localmente conservativo e para α < 1/4 é localmente não-conservativo. O tempo do
modelo pode ser medido pelo número de eventos (iterações), ou pela quantidade de
tensão que se acumula entre os eventos.

Apesar da aparente simplicidade do modelo, ele tem se mostrado muito difícil de
ser tratado analiticamente, o que impossibilitou, pelo menos até agora, a obtenção de
resultados exatos sobre sua dinâmica. Logo, a ferramenta mais empregada tem sido
o estudo numérico4.

2.1.1 Determinismo

As regras dinâmicas definidas acima são, a princípio, inteiramente determinísticas.
Fora o estado inicial aleatório, o sistema progride de maneira não-ambígua, e o mo-
delo é freqüentemente citado como sendo um modelo determinístico de terremotos,
como o modelo Burridge-Knopoff [30], que apresenta SOC. Isso, porém, não é intei-
ramente verdadeiro, pois existe uma situação onde a evolução do sistema é ambígua:
Se dois ou mais sítios atingirem, ao mesmo tempo, a tensão crítica zc, não fica defi-
nido qual deveria iniciar a avalanche. No limite de precisão numérica infinita, logo
após o estado inicial aleatório, isso não deveria ser possível, já que a probabilidade de
existirem dois valores de tensão exatamente iguais é zero. Porém, mesmo no limite
de precisão infinita, numa mesma avalanche, um número arbitrário de sítios pode

3O valor de v determina somente a escala de tempo do sistema, e não tem nenhuma outra influência
na dinâmica. Como o modelo é definido de maneira adimensional, vinculado a nenhuma grandeza
física específica, o valor de v não é, portanto, um parâmetro importante.

4Algumas variantes do modelo foram introduzidas. A principal delas, o modelo de “vizinhos ale-
atórios”, é uma abordagem de campo médio, e a maior parte dos resultados analíticos foram obtidos
somente nesse contexto. Ver seção 2.1.6.
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2.1.2. Caracterização dos eventos Capítulo 2. O modelo OFC

terminar com o mesmo valor de tensão, já que a tensão de qualquer sítio vai a zero
quando esse relaxa (perde-se, localmente, a memória da aleatoriedade inicial). Deste
modo, existe uma tendência à sincronização no sistema, onde um grupo de sítios
pode assintoticamente tender ao mesmo valor de tensão. Esse fato é agravado pela
imprecisão inerente em qualquer análise numérica do modelo. Logo, torna-se neces-
sário definir como progredir caso dois ou mais sítios forem candidatos a epicentro.
O que se faz normalmente, quando se estuda o modelo (e o que será feito nesse tra-
balho), é escolher aleatoriamente entre os candidatos e continuar com as regras de
evolução. Isso, porém, representa claramente a introdução de um ruído no modelo.
Muitas vezes se argumenta que esse ruído tem um efeito negligível, pois não ocorre
com freqüência, quando se usa precisão numérica suficiente. Além disso, no limite
termodinâmico (reticulados muito grandes), epicentros simultâneos poderiam estar
infinitamente distantes entre si, e a ordem das avalanches seria irrelevante. Uma aná-
lise cursória, que não será levada mais a fundo nesse trabalho, mostra, porém, que a
ocorrência de epicentros simultâneos tende a aumentar conforme o sistema alcança o
estado estacionário da dinâmica, devido a auto-organização do sistema.

No limite termodinâmico, com precisão infinita, permanece válido, portanto, con-
siderar o sistema como sendo completamente determinístico. Porém, o modelo ne-
cessita de uma inclusão de ruído quando ele é realizado numericamente, conforme
explicado acima. Os efeitos desse ruído aleatório, que vão além dos efeitos de impre-
cisão numérica, não são normalmente levados em conta quando se estuda o modelo,
e esse aspecto tem sido negligenciado na literatura. Não será diferente nesse trabalho,
pois a remoção dessa fonte de ruído implicaria numa mudança drástica do modelo, e
uma análise detalhada dos seus efeitos fugiriam dos objetivos do trabalho. É necessá-
rio, porém, mencionar essa questão, pois ela pode vir a ser relevante na interpretação
dos resultados do modelo OFC.

2.1.2 Caracterização dos eventos

Existem duas grandezas fundamentais associadas com os eventos (“terremotos“): O

1

1

11 1

1 + α

1 + α

1 + α1 + α 0

0

0

00
4α×

(1 + α)

Figura 2.1.2: Caso ex-
tremo, onde o sítio
que relaxa recebe de
volta o máximo possí-
vel de tensão.

tamanho e a área. O tamanho de um evento é o número
de relaxamentos que ocorrem até que o evento termine.
A área do evento é o número de sítios que participam do
processo. Essas duas grandezas não são idênticas em ge-
ral, pois é possível que um mesmo sítio relaxe um nú-
mero indeterminado de vezes, durante o mesmo evento.
Relaxamentos múltiplos, porém, não são possíveis para
qualquer valor de α. Considere o caso extremo (ver fi-
gura 2.1.2), onde um sítio (i, j) está prestes a relaxar e to-
dos os seus vizinhos tem tensão z = 1. Pelas regras do
modelo, o sítio doaria uma tensão α para cada um dos
vizinhos, que adquiririam uma tensão zi±1,j±1 = 1 + α.
Cada um dos vizinhos iria então relaxar, e doar uma ten-
são α(1 + α) para o sítio original, que ficaria então com
uma tensão final zij = 4α(1 + α). O sítio original rela-
xaria uma segunda vez somente se 4α(1 + α) > 1. É fá-

10



2.1.3. Condições de contorno Capítulo 2. O modelo OFC

cil ver que se o sítio não relaxar uma segunda vez nessa situação, fica impossível
para qualquer sítio relaxar mais que uma vez em qualquer outra situação, para o
mesmo valor de α, já que nessa situação extrema o sítio que relaxou recebe de volta
o maior valor possível de tensão de seus vizinhos. Logo existe um valor de transição
αc = (

√
2 − 1)/2 ≈ 0.207, abaixo do qual é impossível a ocorrência de relaxamentos

múltiplos, e a área de um evento é necessariamente igual ao tamanho.

2.1.3 Condições de contorno

Uma característica importante do modelo são as condições de contorno, que descre-
vem como a dinâmica deve se comportar para os sítios na borda do reticulado. Como
será descrito adiante, as condições de contorno tem um papel decisivo na dinâmica

(a) Abertas (b) Fechadas

(c) Periódicas

Figura 2.1.3: Diferentes condi-
ções de contorno possíveis.

do modelo. Em geral pode se escolher três ti-
pos de condições de contorno (ver figura 2.1.3):
Condições abertas, fechadas, ou periódicas. Com
condições abertas os sítios da borda se compor-
tam como se eles doassem tensão para sítios ine-
xistentes, como se o sistema fizesse parte de um
reticulado maior que não influi no sistema. Isso
significa que os sítios da borda, quando relaxam,
dissipam uma fração α (ou 2α para os 4 sítios
com somente 2 vizinhos) para o exterior, fazendo
que o modelo seja globalmente não-conservativo,
independente do valor de α. Porém, no caso
α = 1/4, o modelo tenderia à conservação global
para L → ∞. Com condições fechadas, o valor de
α dos sítios da borda é alterado para α ′ = 4α/k,
onde k é o número de vizinhos do sítio, e eles do-
ariam toda sua tensão somente para os seus 3 ou
2 vizinhos. Dessa maneira, o sistema permanece-
ria globalmente conservativo para α = 1/4. Por
último, o sistema pode ser definido com condi-
ções periódicas de contorno, onde seria como se
o reticulado estivesse sobre a superfície de um toro, e os sítios da borda estariam liga-
dos com os sítios da borda oposta. Nesse caso, o sistema também seria globalmente
conservativo para α = 1/4.

A escolha das condições de contorno é crucial para a dinâmica do modelo. Quando
condições periódicas de contorno são usadas, o atrator da dinâmica é periódico, com
um período de L2 eventos, onde todos os eventos tem tamanho 1 [32, 33]. Todos
os sítios relaxam, nesse caso, somente quando todos os seus vizinhos já relaxaram.
O período da dinâmica, quando medido na escala de tensão, é então simplesmente
L2(1 − 4α), onde (1− 4α) é a dissipação por evento. Esse comportamento regular, po-
rém, desaparece completamente quando condições de contorno abertas ou fechadas
são usadas. Com condições de contorno abertas, os sítios da borda relaxam em média
mais vezes que os do interior do reticulado, pois o número de vizinhos doadores de
tensão é menor, e o sítio consegue acumular mais continuamente a tensão proveni-
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ente da perturbação global. A existência dessa assimetria causa, a partir do estado
inicial aleatório, uma progressiva auto-organização do sistema, que se propaga da
borda em direção ao centro (ver seção 2.1.4, para uma caracterização do estado tran-
siente). Somente com essa auto-organização o modelo apresenta um comportamento
aparentemente crítico, e são essas, portanto, as condições de contorno mais usadas
quando se estuda o modelo OFC. Alguns autores alegam que as condições fechadas
de contorno levam a resultados qualitativamente semelhantes [22], mas o modelo
não é freqüente estudado com detalhe sob essas condições.5 Nessa tese serão apre-
sentados somente resultados com condições de contorno abertas.

2.1.4 Regime transiente

A partir da configuração inicial aleatória, o sistema passa por um regime transiente,
caracterizado pelo avanço para o interior do reticulado da auto-organização que se
inicia na borda. De acordo com Middleton et al [34], essa auto-organização se pro-
paga com uma lei de potência no tempo, y(t) ∼ t−β(α), com o expoente dependente de
α. Lise [35] relata, porém, observando o tamanho médio dos eventos, um expoente
universal β ≈ 1.3, independente de α. Essa não é necessariamente uma contradição,
já que os diferentes resultados foram obtidos para dois intervalos disjuntos do parâ-
metro α (α > 0.18 em [35] e α 6 0.15 em [34]). De Carvalho et al também estudaram
a evolução do regime transiente [36], e constataram que o comportamento do mesmo
é bastante diferente entre o caso conservativo α = 1/4 e o não-conservativo α < 1/4.
No caso conservativo, o tempo do transiente T(α = 1/4, L) depende de maneira sim-
ples do tamanho do reticulado, T(α = 1/4, L) ∼ 0.15L2. No caso não-conservativo, a
evolução é mais complicada, e possui um termo dependente em L2, e outro que varia
mais rapidamente, de uma maneira que depende de α. Recentemente, uma análise
mais detalhada realizada por Wissel et al [37], que considerou o avanço da distribui-
ção de tensão no reticulado e alguns argumentos de campo médio, sugere que de
fato o expoente β acima depende de α, e eles propõem uma expressão para o tempo
transiente total necessário para o interior do reticulado ser alcançado por completo,
T(α, L) ∼ f(α)Lµ(α), onde f(α) ∼ exp(mα − l − Cαc), e µ(α) ∼ E exp(Dα), onde to-
dos os valores fora L e α são constantes positivas maiores que 1. Isso significa que o
tempo transiente cresceria rapidamente com α → 0. Além disso, o tempo transiente
tem que crescer pelo menos com ∼ L2, que é o número de sítios no reticulado, o que
acaba tornando proibitivo o estudo numérico do estado estacionário de redes gran-
des com α pequeno. Devido a isso é, em geral, difícil encontrar na literatura estudos
do modelo com reticulados L > 1000 e valores de α . 0.1.

A auto-organização iniciada pela borda leva a uma formação de regiões no reticu-
lado com tensões muito próximas, que se assemelham a manchas [33, 37]. Quando o
reticulado inteiro é tomado por esse processo, o interior permanece composto por
essas manchas que permanecem quase “estáticas” por um tempo grande. Na fi-
gura 2.1.4, pode-se ver a progressão dessas manchas para o caso α = 0.12. O tamanho

5Sabe-se, porém, de algumas diferenças importantes, como, por exemplo, o fato do tempo transi-
ente ser menor quando se usa condições fechadas, devido a falta de dissipação na borda [22]. Isso pode
indicar, em potencial, um diferente mecanismo de auto-organização que pode levar a outras diferen-
ças na dinâmica estacionária. Devido a importância das condições de contorno, talvez os detalhes das
diferenças entre as condições abertas e fechadas merecessem mais atenção.
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dessas manchas aparenta ser distribuído de acordo com uma lei de potência do tipo
P(m) ∼ m−η, com η independente de α [37], onde as menores se localizam mais perto
da borda e as maiores no interior do reticulado6.
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(a) α = 0.12, L = 1000, regime
transiente
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estacionário

Figura 2.1.4: Regime transiente e estacionário do modelo OFC, para α = 0.12,
e dois tamanhos do reticulado. A legenda mostra os valores da tensão de
cada sítio em escala de cores.

A maneira mais tradicional de identificar e separar o regime transiente do esta-
cionário da dinâmica é a análise da estatística de tensões no reticulado ao longo do
tempo. Em particular, mede-se a evolução da tensão média, e do desvio padrão em
torno da mesma. Quando ambas grandezas se tornam estáveis, o sistema se encontra
no regime estacionário. Na figura 2.1.5 pode ser vista tal evolução para α = 0.22.

2.1.5 Regime estacionário

Após o regime transiente, o sistema se encontra no regime estacionário, onde suas
propriedades estatísticas não variam com o tempo. A principal característica do mo-
delo nesse regime é a distribuição de tamanho de eventos, que exibe uma lei de po-
tência aparente para vários valores de α (ver figura 2.1.6). Esse resultado é tido como
principal sucesso do modelo, pois reproduz a lei empírica de Gutenberg-Richter [38]
de tamanhos de terremotos (ver seção 2.1.7). Além disso, a presença de invariância
de escala, representada pelas leis de potência não impostas pela construção do mo-
delo, o classificaria como exibindo SOC. Os dois objetivos principais do modelo —
modelar terremotos e fazê-lo pela ótica de SOC — teriam sido, portanto, alcançados.

A maior parte do esforço feito no estudo desse modelo tem girado em torno dessa
conclusão, que permanece controversa. Em geral, os pontos abordados são os seguin-
tes:

6Como as manchas maiores estão no interior do reticulado, se o tamanho m das manchas no interior
tender a m → ∞, para L → ∞, isso implicaria que o sistema e encontraria completamente sincroni-
zado no limite termodinâmico. Porém, não foi feita uma análise detalhada em [37] da distribuição de
tamanhos das manchas em função do tamanho L do reticulado.
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Figura 2.1.5: Evolução da estatística de tensões do modelo OFC, para L = 300

e α = 0.22, ao longo do tempo. A mudança mostra a transição do regime
transiente para o estacionário.
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Figura 2.1.6: Distribuição de tamanho de eventos para diversos valores de
α e L = 1000. Os segmentos de reta representam leis de potência do tipo
P(s) ∼ s−τ, com expoente indicado na legenda.

1. Há dúvidas se, de fato, o modelo OFC é crítico. No caso conservativo, α = 1/4,
há evidencias suficientes de criticalidade. Porém, no caso dissipativo α < 1/4,
existem resultados contraditórios, e a questão permanece em aberto.

2. A distribuição de tamanho de eventos não pode ser a única usada para descre-
ver a dinâmica de terremotos. Existe uma série de outras características robus-
tas presentes na estatística de terremotos, como a distribuição espaço-temporal
de epicentros, que deveriam pertencer ao comportamento emergente de mode-
los auto-organizados, para que esses possam ser considerados bem-sucedidos.
O modelo OFC reproduz, inclusive de maneira surpreendente, vários desses
comportamentos, porém não todos.

Esses pontos serão mais detalhados a seguir, através de um resumo das proprie-
dades já conhecidas do comportamento do modelo no regime estacionário.
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Distribuição de tamanhos de eventos

A característica mais central do modelo é a distribuição de tamanhos de eventos, que
o relaciona de maneira mais direta com a fenomenologia de terremotos reais, mais
especificamente com a lei de Gutenberg-Richter para a distribuição de magnitudes
de terremotos [38]:

P(m) = β ln(10)10−β(m−md), (2.1.3)

onde P(m) é densidade de probabilidade de um terremoto ocorrer com magnitude
m, e β é um valor em geral em torno de 1. O limite inferior md é escolhido para que
P(m) seja normalizada em 1, somando-se para todas as magnitudes acima de md.

A magnitude m de um terremoto real é uma medida da energia liberada pelo
evento, e é definida como o logaritmo da maior amplitude das ondas obtidas por um
sismógrafo [38]. Logo, no modelo OFC, o análogo da magnitude é definido como

m ∝ log10(s), (2.1.4)

onde s é o tamanho do evento, definido como o número total de relaxamentos. Desta
forma, a lei de Gutenberg-Richter é representada no modelo OFC por uma distribui-
ção de tamanhos s que segue uma lei de potência da forma

P(s) = Cs−β, (2.1.5)

onde C é uma constante de normalização. Como pode ser visto na figura 2.1.6, uma
primeira análise do modelo revela que uma lei de potência é observável para essa
distribuição, para vários valores de α. O expoente β ≈ 1.8 dessa distribuição não
parece variar significativamente com α < 1/4, sendo diferente somente para o caso
conservativo α = 1/4, tendo o valor β ≈ 1.3. Naturalmente, é observado um cut-off
para tamanhos grandes, o que é devido, a princípio, ao tamanho finito do sistema.

A análise da robustez dessa lei de potência deve levar em consideração a variação
dessa distribuição não somente com o valor de α, mas também com o tamanho do
sistema L. Em particular, espera-se que o comportamento do sistema exiba finite size
scaling (FSS):

PL(s) ∼ L−βG
( s

LD

)

, (2.1.6)

onde G é uma função de escala adequada, e β e D são expoentes críticos que gover-
nam a variação de escala da distribuição. O sistema deve obedecer esse ansatz para
que no limite termodinâmico L → ∞ exista uma lei de potência sem cut-off, e que
esse seja identificado como causado somente pelo tamanho finito de L.

Um ansatz alternativo ao FSS, que pode ser mais adequado a fenômenos exibindo
SOC, é um ansatz de “multi-escala” (multiscaling) [39], onde a distribuição de tama-
nhos deve possuir a seguinte variação de escala:

log PL(s/s0)

log(L/l0)
= F

(

log s/s0

log L/l0

)

, (2.1.7)

onde s0 e l0 são parâmetros que tipicamente refletem fenômenos de pequena escala,
associados ao reticulado (ver figura 7 em [39]), e F é uma função de escala adequada.
Para o modelo OFC, normalmente toma-se s0 = l0 = 1, e assume-se PL(s) ∼ s−τ(α), de
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modo que log PL/logL ∼ −τ(α) log s/ log L. Se, de fato, PL(s) é uma lei de potência, e
a equação 2.1.7 vale, então a curva

log PL

log L
+ τ(α)Dav, (2.1.8)

onde Dav = log s/logL é a “dimensão da avalanche”, deve convergir para uma linha
reta, com inclinação 0 se τ(α) for escolhido corretamente.

Uma análise de ambos os ansatz foi feita por Lise e Paczuski [40], para o modelo
OFC com L ∈ [32, 512] e α ∈ [0.15, 0.21]. Os resultados apresentados para essa faixa
de parâmetros mostram que o modelo não exibe FSS, pois não existe uma função uni-
versal G que colapse as distribuições conforme a equação 2.1.6. Esse comportamento
é devido à ocorrência de avalanches grandes, da ordem do tamanho do sistema, com
freqüência maior, para maiores valores de L, do que o esperado com FSS. Essa ocor-
rência maior de avalanches grandes, porém, quando analisada pelo ansatz da equa-
ção 2.1.7 em [40], leva a conclusão que o modelo OFC exibe SOC, com uma distribui-

(a)

(b)

(c)

Λ

Figura 2.1.7: Diferentes tipos
de eventos considerados em
[41].

ção de lei de potência universal P(s) ∼ s−1.8.
Para a faixa de parâmetros estudada em [40], a
curva (2.1.8) se aproxima de um linha reta con-
forme o valor de L aumenta, com inclinação 0

para τ(α) = 1.8, e o valor máximo de Dav se
aproximando de 2. Posteriormente, os mesmos
autores analisaram mais a fundo a violação de
FSS neste modelo [41]. Dessa vez, foi feita uma
distinção entre três tipos de eventos, de acordo
com onde eles ocorrem no reticulado: Foi con-
siderada uma sub-região interna, de tamanho li-
near Λ < L, centrada no centro do reticulado;
os eventos foram categorizados como: (a) intei-
ramente confinados na região Λ, (b) iniciados na
região Λ, mas que, possivelmente, ultrapassem
para o resto do reticulado, (c) iniciados em qual-
quer posição do reticulado. Os resultados apre-
sentados em [41], também para L ∈ [32, 512] e
α ∈ [0.15, 0.21], mostram que, quando somente
eventos do tipo (a) ou (b) são considerados, o sistema exibe FSS, para Λ ∈ [32, 512],
com expoentes críticos β = 3.6 e D = 2, independentes de α, e uma lei de potência
universal, com expoente −1.8 (ver figura 2.1.6b, página 14). Isso indica que os eventos
grandes, da ordem do tamanho do reticulado, responsáveis por destruir o FSS, se ini-
ciam numa região próxima à borda do sistema.7 Portanto, o cenário de SOC também
é confirmado por FSS, quando eventos próximos a borda são desconsiderados.8

7Essa assimetria aparenta estar relacionada com a maneira com a qual o sistema se auto-organiza
no regime transiente, começando pela borda e progredindo para o interior do sistema (ver seção 2.1.4).

8Em [41] não é feita uma análise do valor máximo de Λ, para cada valor de L, com o qual FSS não é
violado. Dessa maneira não é possível concluir se o sistema exibe FSS assintoticamente, e conseqüen-
temente SOC, para L → ∞. Essa análise é feita na seção 3.1, página 23, onde é mostrado que esse
“efeito de borda” é independente do tamanho L do sistema.
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Boulter e Miller [42] retomaram a análise de multi-escala feita em [40], dessa vez
com uma faixa de parâmetros mais abrangente: L ∈ [128, 1000] e α ∈ [0.13, 0.25]. Eles
chegaram a conclusões que contradizem o que foi apresentado em [40], pois, para a
nova faixa de valores de L, a curva (2.1.8) não se aproxima de uma linha reta para
nenhum valor de α < 1/4. Somente no limite conservativo, α = 1/4, o sistema exibe
o comportamento previsto pela equação 2.1.7, compatível com uma distribuição de
tamanhos seguindo uma lei de potência com expoente ≈ 1.25. Os autores de [42]
atribuem as diferenças entre os resultados ao pequeno tamanho L 6 512 dos reticu-
lados estudados em [40], pois o desvio de um linha reta da curva (2.1.8) se acentua
conforme L aumenta. Os mesmos autores, porém, não fazem a distinção de eventos
feita em [41], de acordo com onde eles ocorrem no reticulado (ver figura 2.1.7), o que
poderia afetar os resultados.

Taxa de ramificação

A criticalidade do modelo OFC pode ainda ser analisada de uma maneira diferente,
que não envolve a variação de escala da distribuição de tamanhos de eventos. Essa
maneira consiste em mapear o modelo OFC em um processo ramificado, como já foi
feito para alguns modelos exibindo SOC, sem correlações espaciais e no limite termo-
dinâmico [43]. Um processo ramificado é um processo Markoviano, definido como
uma seqüência de variáveis aleatórias {Xj}

∞
j=0, onde Xj representa o número de indiví-

duos na j-ésima geração. A cada geração, cada indivíduo gerado na geração anterior
tem uma probabilidade pi de gerar i descendentes, que independe de geração atual.
A taxa de ramificação, σ =

∑∞
i=0 ipi, é o número médio de descendentes por indiví-

duo. Essa taxa define se um processo ramificado pode ser sub-crítico (σ < 0) crítico
(σ = 1), ou super-crítico (σ > 1). O número final médio S de indivíduos num ensem-
ble de processos ramificados, iniciados com X0 = 1, é relacionado com σ por (ver, por
exemplo, [44])

S =

{
1

1−σ se σ < 1

∞ se σ > 1.
(2.1.9)

O modelo OFC pode ser mapeado em um processo ramificado, considerando cada
sítio que relaxa como um indivíduo, que pode gerar descendentes, se alguns de seus
vizinhos também relaxarem. Como existem correlações espaciais no modelo OFC,
e cada sítio tem probabilidades diferentes de gerarem descendentes9, é considerada
somente a taxa de ramificação média, definida como sendo a média do número de
descendentes por relaxamento, para todos os sítios do reticulado, por um tempo su-
ficientemente grande para que o valor se estabilize. Cada avalanche n no modelo
OFC tem uma taxa de ramificação média

σn =
∑

b

b
Nn(b)

∑
b Nn(b)

=
sn − 1

sn
, (2.1.10)

onde Nn(b) é o número relaxamentos que criaram b ∈ [0, 4] descendentes, e sn é o ta-
manho final da avalanche. A taxa de ramificação final do sistema é obtida somando-

9Além disso, no modelo OFC, é possível que um sítio relaxe depois de receber tensão de mais de
um sítio, o que tornaria esse sítio descendente de mais de um individuo.
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se em todas as avalanches, cada uma com peso igual a seu tamanho,

σ(α, L) =

∑
n σnsn

∑
n sn

= 1 −
1

〈s(α, L)〉 , (2.1.11)

onde 〈s(α, L)〉 é o tamanho médio das avalanches.
Logo, para que o modelo OFC seja crítico, de acordo com a equação 2.1.11, o

tamanho médio de avalanches 〈s(α, L)〉 deve crescer continuamente com L, para que
no limite termodinâmico L → ∞, o valor da taxa de ramificação média σ(α, L) tenda
a 1.

A variação da taxa de ramificação média σ(α, L) do modelo OFC com L e α foi
analisada por de Carvalho e Prado [45], para L ∈ [100, 1000] e α ∈ [0.15, 0.25], que
constataram que, para α < 1/4, o valor de σ(α, L) tende a um valor menor do que
1 para L → ∞. O sistema seria crítico (limL→∞ σ(α, L) = 1) somente no caso con-
servativo, α = 1/4. Como, porém, os valores assintóticos de σ(α, L) para L → ∞ se
aproximariam razoavelmente de 1, para vários valores de α < 1/4, os autores de [45]
classificaram o modelo como “quase crítico”, pois as propriedades numéricas são,
para fins práticos, indistinguíveis de um sistema verdadeiramente crítico. Dessa ma-
neira, o modelo OFC poderia ainda servir para modelar fenômenos livre de escala,
observados experimentalmente. As conclusões de [45] geraram uma certa contro-
vérsia, e Christensen et al alegaram em [46] que os resultados apresentados por de
Carvalho et al não invalidariam a criticalidade do sistema, se fosse usado um ansatz
apropriado para a forma com a qual a taxa de ramificação varia com L e α,

σ(α, L) = 1 −
a

A(α)Lη(α)
, (2.1.12)

onde A(α) e η(α) são funções apropriadas, dependentes de α, ao invés da extrapo-
lação linear suposta em [45]. De Carvalho et al responderam em [47] que de fato
a questão de criticalidade no modelo ainda está em aberto, mas salientaram que o
uso do ansatz da equação 2.1.12 pode não ser conclusivo, pois uma mesma análise da
taxa de ramificação do modelo OFC com vizinhos aleatórios (ver seção 2.1.6), que se
sabe analiticamente ser crítico somente para α = 1/4, não exclui a possibilidade do
sistema ser crítico para α < 1/4, o que se sabe que é falso.

Miller e Boulter [48] também analisaram a taxa de ramificação do modelo OFC,
porém fizeram distinção entre os diferentes sítios do reticulado, calculando a taxa
de ramificação das diferentes “camadas” do reticulado, começando pela borda mais
externa e progredindo para o centro. Os autores constataram que a taxa de ramifica-
ção dos sítios aumenta conforme esses se encontram mais no interior do reticulado.
Eles argumentaram que os sítios mais próximos do centro representariam melhor o
comportamento do sistema no limite termodinâmico, onde todos os sítios estariam
a um distância infinita da borda. Apesar desse aumento da taxa de ramificação, foi
também concluído em [48] que o sistema exibe σ(α, L) < 1 para α < 1/4 no limite
L → ∞. O modelo OFC cairia, portanto, somente na classe de “quase-criticalidade”
proposta em [45].

Distribuição de tensão no reticulado

Diversas vezes foram estudadas propriedades da distribuição de tensões no reti-
culado do modelo OFC para tentar extrair conclusões relevantes sobre o modelo.
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De particular importância foi a análise feita por Drossel [33], para α ∈ [0.05, 0.1] e
L ∈ [100, 200], onde foi mostrado que a precisão numérica tem um papel importante
na dinâmica do modelo, e conjecturou-se que, com precisão infinita, o sistema se-
ria dominado por avalanches de tamanho 1 somente, pelo menos para valores de
α ≈ 0.1. Um estudo mais detalhado foi feito posteriormente em [49], através da
distribuição de diferenças de tensão de sítios vizinhos, e também a distribuição de
valores super-críticos de tensão. Os autores alegaram, nesse trabalho, que existe um
valor específico αX ≈ 0.14 que separa dois comportamentos qualitativamente distin-
tos dessas duas propriedades. De acordo com [49], sistemas com α < αX possuiriam
somente eventos de tamanho 1 no limite termodinâmico. Porém, nesse caso, os vi-
zinhos do sítio que relaxou poderiam ter tensão arbitrariamente perto de 1, que tor-
naria a avalanche maior, se a precisão numérica for limitada (o que é sempre o caso
em simulações numéricas). Essa dependência em precisão infinita não desqualifica-
ria o modelo em explicar invariância de escala em sistemas reais, pois nesse caso a
presença garantida de ruído faria o mesmo papel da falta de precisão numérica.

A análise da distribuição de tensão do modelo foi levada mais adiante por Wissel
e Drossel [37], que analisaram a distribuição espacial de tensões, tanto no regime
estacionário quanto no transiente, para L ∈ [64, 512] e α ∈ [0.03, 0.18]. Baseando-se na
distribuição de tamanhos de regiões com valor similar de tensões (ver figura 2.1.4b),
e supondo que os eventos subseqüentes a um evento específico tendem a pertencer
a mesma região, e que a distribuição de tamanhos de eventos dentro de uma região
específica é uma lei de potência com um cut-off da ordem do tamanho da região, os
autores de [37] chegaram na seguinte expressão para a distribuição de tamanhos de
eventos do modelo OFC:

P(s) ∼ s−τ(α)−σ(α) log s, (2.1.13)

onde τ(α) e σ(α) são expoentes que dependem de α. Deste modo, a distribuição de
eventos não seria uma lei de potência, devido ao termo logaritmo na equação 2.1.13.
Apesar dessa expressão ser capaz de ajustar alguns dados apresentados em [37], as
várias suposições feitas para alcançá-las não foram verificadas explicitamente.

Considerações sobre a existência de criticalidade do modelo

Analises numéricas somente nunca determinarão, com exatidão, se o modelo OFC
possui estatística de tamanho eventos que segue uma lei de potência, no limite ter-
modinâmico. Além dessa limitação inerente, métodos usuais como identificação de
finite size scaling e análise da taxa de ramificação, que é o melhor que se poderia obter
nessas circunstâncias, esbarram em características peculiares do modelo. Em geral,
uma análise sistemática do modelo que venha responder a questão da criticalidade,
teria que levar em consideração, simultaneamente, os seguintes aspectos: 1) Dado
um valor de L e α, tem que se ter certeza que o regime estacionário foi alcançado;
2) O tamanho de L tem que ser grande o suficiente, para que os efeitos da borda
do sistema sejam desprezíveis, ou alternativamente, que esses sejam identificados e
isolados da análise; 3) Os comportamentos para diferentes valores de L devem ser
comparados, o suficiente para que seja possível inferir o comportamento de L → ∞;
4) Alcançado o regime estacionário, um número suficiente de eventos tem que ser
considerado, até que a estatística obtida se estabilize. Desses critérios, o que é mais
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freqüentemente negligenciado na literatura é o segundo, que diz respeito a efeitos
de superfície do modelo, que são bastante presentes. Esses efeitos, impossibilitam
que conclusões úteis possam ser tomadas quando o tamanho do reticulado é muito
pequeno. Uma análise detalhada desse efeito de superfície será feita no capítulo 3.
Em particular estudos feitos com reticulados de tamanho L . 200 muitas vezes não
contém nada além desse efeito. Mesmo em reticulados maiores L ∼ 1000, muitas ve-
zes os resultados obtidos são muito diferentes quando eventos próximos à borda são
desconsiderados. Como foi mostrado em [48] e também será mostrado, de maneira
diferente, no capítulo 3, eventos que não são afetados por esse efeito de superfície
se aproximam mais do cenário de criticalidade. Porém, a conclusão mais provável,
de acordo com [48] (onde os critérios acima foram obedecidos), é de que o sistema
não é de fato crítico para α < 1/4, e se enquadra somente no cenário de “quase-
criticalidade”, proposto em [45].

2.1.6 Campo médio: Vizinhos aleatórios

O modelo OFC, como muitos modelos construídos para estudar SOC, é fácil de ser
implementado. Porém, é extremamente custoso obter resultados exatos sobre o mo-
delo, devido a predominância de correlações espaciais. Logo, o primeiro passo em
tentar obter resultados analíticos é simplificar de alguma maneira essas correlações,
para que elas sejam tratáveis. A maneira mais direta de se fazer isso é removê-las
por inteiro, fazendo um tratamento de campo médio do sistema. Para isso a regra de
evolução do sistema (equação 2.1.2, página 9) é modificada para

zi > zc ⇒
{

zjk → zjk + αzi, k = 1, . . . , n
zi → 0,

(2.1.14)

onde n é um número inteiro arbitrário, e cada um dos n sítios é escolhido aleatori-
amente, cada vez que a regra deve ser aplicada. Dessa maneira o reticulado efeti-
vamente desaparece, e o modelo deixa de ser definido espacialmente. Esse modelo
ficou conhecido na literatura como modelo com “vizinhos aleatórios”.

Um tratamento analítico desse modelo foi feito por Bröker e Grassberger [50],
que obtiveram resultados exatos para a estatística de tamanhos de eventos. O mo-
delo OFC com vizinhos aleatórios possui criticalidade, com distribuição de tama-
nhos seguindo uma lei de potência com expoente 3/2, somente no caso conservativo
α = 1/n. Para qualquer valor de α < 1/n, a distribuição de tamanhos decai muito
mais rápido que uma lei de potência.

A existência, portanto, de leis de potência aparentes, para o caso não-conservativo
do modelo OFC no reticulado, mostra que as correlações espaciais fortalecem a criti-
calidade do modelo, independentemente se o modelo nesse caso é de fato crítico.

2.1.7 Semelhança com terremotos reais: Lei de Omori

Além da lei de Gutenberg-Richter [38], terremotos são governados por outra lei em-
pírica chamada de lei de Omori [51], que foi identificada pela primeira vez há mais de
100 anos. Essa lei diz que, após um terremoto suficientemente grande, a freqüência
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de terremotos subseqüentes N(t) decai com o tempo t de acordo com

N(t) =
K

(c + t)θ
, (2.1.15)

onde K e c são constantes, e θ ≈ 1 para terremotos em diversas partes do mundo.
Os terremotos que decaem dessa maneira são chamados de aftershocks, e o terremoto
originário, de mainshock. Existe também o que é chamado de lei de Omori inversa
[52–54],

N ′(t) =
K ′

(c − t)θ
, (2.1.16)

onde θ ′ / θ, que governa a ocorrência de foreshocks, i.e., terremotos que precedem
outros terremotos, com freqüência dada pela equação 2.1.16. Essa propriedade, po-
rém, é mais difícil de ser detectada, sendo necessário que seja feita a média da ati-
vidade imediatamente antes de muitos mainshocks, ao contrário dos aftershocks, que
são facilmente identificáveis para somente um evento. Além disso, o número Na de
aftershocks está vinculado com a magnitude m do mainshock por

Na(m) ∼ 10βm, (2.1.17)

onde β ∈ [1/2, 1] (ver [55]).
As propriedades de terremotos descritas acima são unicamente temporais. Mui-

tos estudos, porém, relataram a existência de difusão de aftershocks [56, 57], e de mi-
gração de foreshocks [52,58,59], que representam, respectivamente, a expansão da área
afetada por aftershocks em torno do mainshock, e a aproximação da ocorrência de fo-
reshocks em torno do mesmo. Porém, a maneira exata de como isso acontece ainda
não é bem conhecida.

Hergarten e Neugebauer descobriram [22] que o modelo OFC exibe a lei de Omori
e lei de Omori reversa, para foreshocks e aftershocks, respectivamente. Esse resultado
é surpreendente, por ser esse um modelo tão simples. Algumas das explicações para
a lei de Omori incluem a transferência de estresse [60, 61], migração de fluidos [62]
e processos físico-químicos [63], nenhum dos quais existem no modelo OFC. Os ex-
poentes das equações 2.1.15 e 2.1.16 relatados em [22] variam com o parâmetro α,
sendo maiores quanto maior for a dissipação. Quando não há dissipação, α = 1/4,
e o modelo é comprovadamente crítico, ele não exibe ocorrência de foreshocks ou af-
tershocks. Posteriormente, Helmstetter et al fizeram uma análise mais detalhada do
modelo OFC [23], e constataram que todas as propriedades da lei de Omori são pre-
sentes, ao menos de forma qualitativa. Essas propriedades incluem a variação da taxa
de ocorrência com o tamanho do evento (equação 2.1.17), e a difusão de aftershocks
descrita acima, representada pelo crescimento da zona de aftershocks, em função do
tamanho do evento, de acordo com uma lei de potência.
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Capítulo 3

Caracterização de eventos do modelo
OFC

Neste capítulo serão analisadas algumas características dos eventos (avalanches ou
“terremotos”) do modelo OFC, que serão usadas para classificá-los em tipos quali-
tativamente distintos. O objetivo é mostrar que existe uma escala característica de
eventos no modelo. Eventos abaixo dessa escala exibem uma série de propriedades
que os separam dos da escala acima. Os eventos maiores, acima dessa escala, são in-
distinguíveis, independentemente da escala de observação. Além disso, pretende-se
mostrar que existem eventos que estão vinculados a um “efeito de borda” do reticu-
lado, que também possuem características distintas, e que desapareceriam no limite
termodinâmico. Essa análise remete, em alguns pontos, a alguns resultados já conhe-
cidos, mas é, no todo, um estudo completamente original e sistemático, sem paralelo
na literatura.

Como apresentado no capítulo 2, a proposta central de SOC é que eventos de di-
ferentes tipos, onde os tipos são, em geral, caracterizados por diferentes tamanhos ou
intensidades, são gerados por uma dinâmica única, livre de escala, que resulta numa
distribuição de tamanhos ou intensidades que segue uma lei de potência. Essa dinâ-
mica única significaria que eventos de diferentes tamanhos seriam qualitativamente
iguais, já que não haveria regras diferentes para determinar um tamanho específico
de evento. Porém, outras características relacionadas aos tamanhos dos eventos po-
dem, a principio, variar de maneira arbitrária, o que possibilitaria a identificação de
escalas e tipos distintos de eventos, apesar das regras serem as mesmas para todos
eles. Além disso, a dinâmica auto-organizada poderia se aplicar somente para parte
dos eventos, que poderiam ser, então, divididos entre os que representam SOC e os
que não representam.

O modelo OFC, que possivelmente exibe SOC (ver capítulo 2), é definido num
reticulado bidimensional, e possui uma dinâmica que é fortemente dependente de
correlações espaciais. A maneira que os eventos se dispõem espacialmente pode ser
usada, então, para caracterizar melhor eventos de diferentes tamanhos. A seguir será
detalhado o estudo de dois tipos de características espaciais, que serão de particular
relevância para os estudos que virão em seqüência, e também para a análise do mo-
delo em geral: A distribuição espacial de epicentros (seção 3.1) e a extensão espacial
dos eventos (seção 3.2). Por último será avaliada a relevância dessa diferenciação na
análise da taxa de ramificação média dos eventos (seção 3.3).

22



3.1. Distribuição espacial de epicentros Capítulo 3. Eventos do modelo OFC

3.1 Distribuição espacial de epicentros

As condições de contorno na dinâmica do modelo OFC são cruciais para o resultado
obtido (ver seção 2.1.3, página 11). Quando a simetria espacial é preservada, usando-
se condições periódicas de contorno, o sistema exibe comportamento sincronizado,
onde cada sítio do reticulado relaxa em seqüência, e todos os eventos são de tamanho
s = 1. Somente quando uma assimetria espacial é incluída no sistema, através de con-
dições de contorno abertas ou fechadas, o sistema exibe um comportamento rico, com
as características que já foram discutidas. Sabe-se, inclusive, que a auto-organização
do sistema se inicia pela borda do reticulado (ver seção 2.1.4), e que eventos próximos
à borda são qualitativamente distintos (ver seção 2.1.5).

A maneira, que é proposta neste trabalho, de determinar a dependência dos even-
tos da assimetria espacial introduzida pela borda é medir a freqüência de epicentros
no reticulado, no regime estacionário. Como foi explicado na seção 2.1.3, essa análise
será restrita a condições de contorno abertas. A contagem de epicentros num reticu-
lado de tamanho L = 1000, para diversos valores de α pode ser vista na figura 3.1.2.
O que se observa, imediatamente, é que, para qualquer taxa de dissipação, a maior
parte dos eventos se inicia próximo à borda. Esse efeito (essa “atração” para a borda),
que será denominado “efeito de borda”, muda abruptamente quando uma pequena
quantidade de dissipação é incluída no sistema (comparar figuras 3.1.2a e 3.1.2b). No
caso conservativo α = 1/4, a distribuição é mais uniforme e completamente dife-
rente dos demais. Mesmo para uma dissipação muito pequena, como α = 0.249, o
comportamento se torna completamente diferente, com um forte efeito de borda (ver
figura 3.1.2b). A partir daí, para α < 1/4 o efeito de borda diminui gradativamente
conforme a dissipação aumenta.

Esse efeito de borda pronunciado leva à questão de como deve se comportar o
modelo no limite termodinâmico. Para L → ∞, qualquer efeito vinculado com a

Figura 3.1.1: Região do
reticulado considerada
para análise do efeito de
borda.

borda do reticulado, O(L), deve ser desprezí-
vel em comparação com o interior do reticulado,
O(L2). Resta saber, portanto, como o efeito de
borda varia com o tamanho L do reticulado. Essa
dependência pode ser determinada pela taxa mé-
dia de ocorrência de epicentros, em função da
distância à borda. Para evitar efeitos de quina,
foram considerados todos os eventos contidos na
área do reticulado mostrada na figura 3.1.1, onde
a região interna considerada representa uma fra-
ção de 1/3 do comprimento total, e 5/9 da área
total. A taxa média de ocorrência foi obtida
calculando-se a taxa de ocorrência em cada sítio
da área especificada, e posteriormente a media
da taxa para todos os sítios a uma mesma dis-
tância x da borda mais próxima. Os resultados
para diversos valores de α e tamanho do reticu-
lado L podem ser vistos na figura 3.1.4. Pode-se
ver, claramente, que para todos os valores de L a
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dependência com a borda é a mesma. Além disso, para α 6 0.24, pode-se identificar
uma distância, a partir da qual o efeito de borda se torna desprezível, e a ocorrên-
cia de epicentros é aproximadamente constante em função da distância da borda. Na
figura 3.1.4 está marcado, para todos os valores de α, a distancia LB = 100, que foi jul-
gada suficiente para desconsiderar a maior parte dos eventos relacionados ao efeito
de borda, para α 6 0.24. Uma comparação direta entre os diferentes valores de α

pode ser feita pela figura 3.1.3.

(a) α = 0.25 (b) α = 0.249 (c) α = 0.24

(d) α = 0.22 (e) α = 0.20 (f) α = 0.18

(g) α = 0.16 (h) α = 0.14

Figura 3.1.2: Contagem (normalizada) de epicentros no reticulado para L =

1000, e diversos valores do parâmetro de dissipação α.

Como tinha sido já observado por Lise e Paczuski [41], os eventos mais próximos
da borda são responsáveis pela quebra de Finite-Size Scaling (FSS), conforme discu-
tido na seção 2.1.5. A violação de FSS é devida a um excesso de eventos de tamanho
maior, da ordem do tamanho do sistema. Logo, é relevante avaliar a dependência do
efeito de borda discutido até agora com o tamanho dos eventos. Na figura 3.1.5 estão,
então, mostrados os mesmos resultados da figura 3.1.4, porém, somente para eventos
de tamanho s > 100. Como pode-se ver, o efeito de borda é de fato diferente para
eventos maiores. As mesmas conclusões, porém, permanecem: O efeito independe
de L e se torna desprezível no interior do reticulado. Na figura 3.1.6 estão apre-
sentadas as taxas de ocorrências de eventos de diversos tamanhos, para L = 1000.
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Figura 3.1.3: Taxa média de ocorrência de epicentros 〈Nx/N〉, em função da
distância x da borda mais próxima, para L = 1000 e diversos valores de α. A
curva para α = 0.249 varia de maneira mais acentuada do que as demais, e
pode ser vista separadamente na figura 3.1.4b.

Observa-se que a diferença entre os eventos de diferentes tamanhos é tão mais acen-
tuada quanto maior for a dissipação. Uma análise mais detalhada do comportamento
de eventos de diferentes tamanhos será apresentada na seção 3.2.

Uma conclusão importante da caracterização detalhada que foi feita desse efeito
de borda, que não depende do tamanho do sistema, é que a distância necessária para
ignorá-lo por completo, Lb ∼ 100, invalida o estudo do modelo com redes peque-
nas, L . 300. Redes desse tamanho seriam dominadas por eventos pertencentes ao
efeito de borda. Como esse efeito independe do tamanho do sistema, ele deve ser
desprezível no limite termodinâmico, onde dominaria a ocorrência de epicentros no
interior do reticulado. Uma parte significativa da literatura sobre o modelo OFC se
baseia em resultados obtidos com reticulados onde o efeito de borda é dominante.
Mesmo quando o reticulado é grande o suficiente para que a ocorrência de epicen-
tros no interior seja significativa, para os valores de L acessíveis computacionalmente
atualmente, muitas vezes a maior parte dos eventos ainda acorre bem próximo à
borda (conforme a figura 3.1.2, obtida para L = 1000). Esses eventos são raramente
excluídos ou analisados à parte na maioria dos estudos já publicados sobre o modelo.
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Figura 3.1.4: Taxa média de ocorrência de epicentros 〈Nx/N〉, em função da
distância x da borda mais próxima, para diversos tamanhos L e valores de α.
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Figura 3.1.5: Taxa média de ocorrência de epicentros 〈Nx/N〉, em função da
distância x da borda mais próxima, para diversos tamanhos L e valores de α,
somente para eventos de tamanho s > 100.
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Figura 3.1.6: Taxa média de ocorrência de epicentros 〈Nx/N〉, em função da
distância x da borda mais próxima, para tamanho L = 1000, diversos valores
de α, e de tamanho de eventos s.
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3.2 Propriedades espaciais dos eventos

Eventos de diferentes tamanhos se distribuem espacialmente no reticulado de acordo
com a disposição de tensões num dado instante, que possui uma estrutura auto-
organizada não-óbvia (ver figura 2.1.4). Eventos bem pequenos, s ∼ 1, possuem um
número limitado de configurações espaciais possíveis, e, por isso, não são fortemente
dependentes das correlações espaciais existentes no reticulado. Sabe-se, por exem-
plo, que eventos de tamanho s = 1 não necessitam de nenhuma auto-organização, já
que ocorrem de maneira trivial quando α = 0. Eventos de tamanho s = 2, por exem-
plo, não devem ser muito diferentes. Eventos grandes, porém, podem se distribuir
espacialmente de maneira quase arbitrária, e possuem uma disposição no reticulado
que reflete diretamente as correlações espaciais de tensão. Deve existir, portanto,
uma transição no comportamento dos eventos, conforme maior for o tamanho destes.
Nesse sentido, não se pode dizer que o comportamento do sistema é completamente
livre de escala. Resta somente tentar identificar uma escala específica, acima da qual
o comportamento dos eventos não varie mais com o tamanho. Eventos abaixo desse
limite inferior seriam qualitativamente distintos dos que estão acima, e somente es-
ses, portanto, teriam comportamento que poderia ser considerado livre de escala.

As propriedades espaciais que serão consideradas para tentar identificar essa tran-
sição se baseiam em considerar o menor retângulo necessário para conter todos os
sítios que participaram do evento, e são as seguintes (ver figura 3.2.1): 1) Distância
|~R| do epicentro ao centro do retângulo (“distância de difusão”1), 2) A razão ∆x/∆y

do retângulo envolvente (a deformação do evento)2, e 3) A razão entre a área do
retângulo e área do evento, ∆x∆y/a (a esparcidade do evento).

∆x

∆y

|~R|

Figura 3.2.1: Propriedades geométricas dos eventos: A distância de difusão,
|~R|, a deformação do evento, ∆x/∆y, e a esparcidade do evento, ∆x∆y/a,
onde a é a área do evento.

1Essa distância é comparável ao “raio de giro” [64], se fosse considerado o centro de massa do
evento, ao invés do centro do retângulo. Essa distância é estudada usualmente em problemas de
caminhantes aleatórios [64] e animais de reticulado [65].

2É importante notar que a orientação nesse caso não é importante, e ∆x representa sempre o maior
lado do retângulo.
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3.2.1 Avalanches aleatórias

Antes de analisar a distribuição espacial dos eventos do modelo OFC, é útil saber o
que seria esperado para um evento aleatório ocorrendo no reticulado, que não depen-
desse de correlações espaciais. Como o número de configurações possíveis também
aumenta com o tamanho dos eventos nesse caso, simplesmente pelo fato do evento
ocorrer num reticulado, também deverá existir uma transição no comportamento dos
eventos. Obtendo essa transição, seria possível verificar quanto os eventos do modelo
OFC diferem espacialmente de eventos aleatórios.

A evento aleatório a ser considerado aqui é uma variação do problema conhecido
como caminho aleatório discreto sem retorno (self-avoiding random walk [64]), onde
um andarilho começa numa posição específica de um reticulado, e a cada passo, se
move em qualquer direção, com igual probabilidade, mas sem voltar para uma posi-
ção pela qual ele já passou anteriormente3. Essa limitação muda fundamentalmente
o processo, que deixa de ser Markoviano, i.e., um determinado passo do caminho
depende de todos os passos anteriores. Essa diferença faz com que nesse caso, ao
contrário do problema do caminhante aleatório usual, seja muito mais difícil a obten-
ção de resultados analíticos, e a maioria dos resultados existentes na literatura foram
obtidos somente numericamente [64].

Existem algumas diferenças importantes entre caminhos aleatórios usuais e sem
retorno. Como o andarilho não pode retornar a uma posição anterior (o que é cha-
mado de “exclusão de volume”), o movimento desse tende a se expandir mais para
longe da origem, com alguma direção que é privilegiada na fase inicial do caminhada,
o que torna a difusão não-esférica [64]. A distância quadrática média do andarilho à
origem cresce com

〈R2〉 ∼ n1.5, (3.2.1)

para n ≫ 1, onde n é o número de passos. Isso difere de caminhos aleatórios com
retorno, onde a dependência em n é linear. Além disso, o caminho aleatório sem
retorno pode simplesmente terminar, se o andarilho ficar “preso”, sem nenhuma di-
reção possível para prosseguir. De fato, o número médio de passos até que isso acon-
teça é ∼ 71, para o caso bidimensional [64].

A modificação feita aqui para a comparação com o modelo OFC é a possibilidade
de ramificação, onde um determinado andarilho pode dar origem a outros andarilhos
em todas as direções possíveis, cada um com probabilidade p. Para p = 0 recupera-
se o problema do caminhante aleatório sem retorno usual. Na figura 3.2.2 podem ser
vistos alguns caminhos (avalanches) aleatórios para alguns valores de p. Conforme
maior o valor de p, maiores e mais densos são, em média, os eventos.

As propriedades espaciais de interesse podem então ser medidas numericamente
para os diversos valores de p, conforme mostra a figura 3.2.3. Observa-se que a inclu-
são de ramificação, quando p > 0, modifica fundamentalmente o comportamento do
processo. A distância de difusão, para p = 0, varia com o mesmo expoente que a dis-
tancia média do andarilho (equação 3.2.1). Esse expoente diminui, porém, conforme
p aumenta. A esparcidade dos eventos muda continuamente conforme se aumenta

3A proibição de retornos é necessária, já que para α < (
√

2− 1)/2 ≈ 0.207 um sítio não pode relaxar
mais que uma vez no mesmo evento no modelo OFC (ver seção 2.1.2, página 10), e mesmo para valores
de α ligeiramente acima desse limite a ocorrência de repetições é muito rara.
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Figura 3.2.2: Algumas avalanches aleatórias, para alguns valores de p.

a ramificação, e a partir de um determinado p ≈ 0.4, decresce com o tamanho do
evento. A deformação do evento também muda com a ramificação, e é progressiva-
mente menor quanto maior for o valor de p, e o tamanho do evento. Interessante-
mente, para p = 0, a deformação aumenta com o tamanho do evento, devido a ex-
clusão de volume já mencionada. Para qualquer p, porém, é observado 〈∆x/∆y〉 > 1

para os eventos maiores, i.e., o evento é sempre, em média, não-esférico.

3.2.2 Eventos do modelo OFC

Sabendo como avalanches aleatórias se comportam, é possível voltar para o estudo
das propriedades espaciais dos eventos do modelo OFC. Na figura 3.2.4 estão as três
propriedades analisadas4, para uma rede de tamanho L = 1000 e diferentes valores
de α. Conforme o que foi discutido na seção 3.1, foram ignorados eventos perten-

4Tanto na figura 3.2.4, quanto nas demais a seguir, estão marcados os tamanhos s = 300 e s =

30000. Somente eventos dentro dessa faixa foram considerados para estudo em partes posteriores do
trabalho, pois estão, para a maioria dos valores de α, acima da escala de eventos “pequenos” e abaixo
dos efeitos de tamanho finito.
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Figura 3.2.3: Características espaciais médias para avalanches aleatórias de
diferentes tamanhos s, com diferentes valores de p. A linha tracejada na
figura (a) representa um crescimento do tipo s0.75.

centes à camada exterior do reticulado, de espessura LB = 100, para evitar o efeito
de borda. Na figura 3.2.4 pode-se, também, comparar com o comportamento de uma
avalanche aleatória, com p = 0.035 (considerado o valor mais adequado para compa-
ração).

Novamente se observa uma diferença qualitativa drástica entre o regime conser-
vativo e não-conservativo do modelo. Para α = 1/4, a esparcidade é somente um
pouco menor do que as dos outros valores, porém as outras grandezas diferem bas-
tante: A difusão é dada por um expoente completamente diferente, e a deformação
das avalanches é bem menor. Adicionalmente, os eventos do modelo OFC (mesmo
para α = 1/4) se comportam de maneira bem distinta de eventos aleatórios, como
descritos na sessão anterior. Em primeiro lugar, a distância de difusão |~R| parece cres-
cer de acordo com

〈|~R|〉 ∼ sν, (3.2.2)

com expoente ν ≈ 0.48, que não depende fortemente em α (exceto para α = 1/4).
O expoente ν da avalanche aleatória depende de p, logo seria possível encontrar um
valor desse parâmetro que reproduza o mesmo expoente do modelo OFC. Porém,
isso implicaria em um outro expoente para a esparcidade (ver a seguir), e os dois
expoentes não seriam simultaneamente iguais aos do modelo OFC, para um mesmo
valor de p. Além disso, a difusão dada pela equação 3.2.2 só é observada no modelo
OFC para eventos maiores, da ordem de 102, e para avalanches aleatórias essa difusão
começa a ser observada pare eventos menores, da ordem de 101. A esparcidade é bem
mais parecida entre os dois tipos de eventos, e evolui de maneira semelhante (para
esse valor de p), e permanece constante para eventos a partir de um certo tamanho ∼

102. O valor absoluto, porém, da esparcidade de eventos grandes parece depender de
α. O que mais difere de eventos aleatórios é a deformação dos eventos, que é bastante
acentuada para eventos menores, ∼ 101, e decresce a partir de um certo tamanho, e
permanece aproximadamente constante para eventos maiores, além de ser acima do
esperado para avalanches aleatórias. A deformação dos eventos não parece também
depender fortemente do parâmetro α (exceto, novamente, para α = 1/4).

32



3.2.2. Eventos do modelo OFC Capítulo 3. Eventos do modelo OFC

 0

 0.4

 0.8

 1.2

 1.6

 2

 2.4

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

s

〈|~ R
|〉/

s0
.4

8

(a) Distância de difusão |~R|

 1

 2

 3

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

s

〈∆
x
∆

y
/a

〉

(b) Esparcidade, ∆x∆y/a

 1

 2

 3

 4

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

s

α = 0.14
α = 0.16
α = 0.18
α = 0.20
α = 0.22
α = 0.24
α = 0.25

p = 0.035

〈∆
x
/∆

y
〉

(c) Deformação, ∆x/∆y

Figura 3.2.4: Características espaciais médias para eventos do modelo OFC
de diferentes tamanhos s, com diferentes valores de α. A linha tracejada
corresponde a uma avalanche aleatória com p = 0.035.

A alta deformação média dos eventos do modelo OFC, que pode chegar na ordem
de 4 para eventos de tamanho s ∼ 10, indica que grande parte desses pequenos even-
tos estão dispostos de maneira próxima a uma linha reta no reticulado. Isso pode ser
verificado pela distribuição de deformações P(∆x/∆y), na figura 3.2.5. A distribuição
P(∆x/∆y) é bastante larga para α < 1/4, e na faixa de tamanhos s ∈ [10, 150]. Para
s ∈ [100, 150] e α = 0.24, a figura 3.2.5b mostra que algumas avalanches tiveram de-
formação próxima a 102, i.e., quase linhas retas perfeitas. Para valores menores de α

a distribuição não é tão larga, mas é mais abrangente do que o esperado para o caso
aleatório (figura 3.2.6). Para avalanches maiores s & 1000, a distribuição se afina, e
eventos mais deformados se tornam mais raros. De acordo com essa diferença na
deformação espacial, os eventos menores parecem possuir de fato uma dinâmica dis-
tinta dos maiores. As regras de evolução são sempre as mesmas, independentemente
do tamanho do evento. Porém, eventos de diferentes tamanhos possuem, a que tudo
indica, evolução espaço-temporal distintas, que dependem das correlações de ten-
sões. Eventos que se distribuem em linhas retas, por exemplo, teriam uma taxa de
ramificação5 constante σ = 1, durante a avalanche (desconsiderando o último rela-

5Ver página 17.

33



3.2.2. Eventos do modelo OFC Capítulo 3. Eventos do modelo OFC

xamento, que tem σ = 0). Eventos maiores, distribuídos bidimensionalmente, teriam
taxas de ramificação dinâmicas que dependeria de cada sítio específico.
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Figura 3.2.5: Distribuição de deformações P(∆x/∆y), para L = 1000 diversos
valores de α, e para avalanches aleatórias com p = 0.035.

Variação com o tamanho do reticulado

Em potencial, as propriedades espaciais dos eventos apresentadas acima podem de-
pender do tamanho do reticulado, e serem, portanto, afetadas por efeitos de tamanho
finito, como o cut-off observado para eventos grandes em todas as figuras correspon-
dentes. Vale, portanto, verificar como as propriedades mudam com o tamanho do
reticulado. Nas figuras 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9 estão as variações com tamanho do reti-
culado da distância de difusão, esparcidade e deformação, respectivamente, para os
diversos valores de α. Sem exceção, os resultados para os diferentes tamanhos dife-
rem unicamente no cut-off existente para os eventos maiores. Dessa maneira, todas
as propriedades espaciais observadas devem ser válidas para o limite termodinâmico
L → ∞. Nesse caso todas os eventos acima de um certo valor s ∼ 102 devem ser qua-
litativamente idênticos, de acordo com as características analisadas.

Variação com a proximidade da borda

Eventos que se iniciam perto da borda do reticulado são vinculadas ao efeito de borda
já descrito, e se dispõem, potencialmente, de maneira específica no reticulado. Para
checar essa dependência estrutural dos eventos com a proximidade da borda, nas
figuras 3.2.10, 3.2.11 e 3.2.12 estão as variações com a proximidade da borda da dis-
tância de difusão, esparcidade e deformação, respectivamente, para os diversos va-
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Figura 3.2.6: Distribuição de deformações P(∆x/∆y), com s ∈ [100, 150], para
L = 1000 diversos valores de α, e para avalanches aleatórias com p = 0.035.

lores de α e L = 1000. Com exceção da esparcidade, são observadas diferenças nas
propriedades espaciais dos eventos que se iniciam próximos a borda, até uma distân-
cia LB ≈ 100. Eventos iniciados nessa região externa do reticulado se difundem de
maneira diferente, e são menos deformados, do que os que se iniciam e permanecem
no interior de reticulado. Para valores de LB & 100, os eventos passam a exibir as
mesmas propriedades. Essa estabilidade indica que o interior do reticulado, que não
é afetado pelo efeito de borda, foi alcançado com LB ≈ 100, conforme discutido na
seção 3.1.
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Figura 3.2.7: Distância de difusão |~R| em função do tamanho dos eventos,
para diferentes tamanhos do reticulado L, e valores do parâmetro α. A linha
tracejada corresponde a uma avalanche aleatória com p = 0.035.
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Figura 3.2.8: Esparcidade ∆x∆y/s em função do tamanho dos eventos, para
diferentes tamanhos do reticulado L, e valores do parâmetro α. A linha tra-
cejada corresponde a uma avalanche aleatória com p = 0.035.
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Figura 3.2.9: Deformação ∆x/∆y em função do tamanho dos eventos, para
diferentes tamanhos do reticulado L, e valores do parâmetro α. A linha tra-
cejada corresponde a uma avalanche aleatória com p = 0.035.
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Figura 3.2.10: Distância de difusão |~R| em função do tamanho dos eventos,
para L = 100 e diferentes tamanhos da borda excluída LB, e valores do pa-
râmetro α. A linha tracejada corresponde a uma avalanche aleatória com
p = 0.035.

39



3.2.2. Eventos do modelo OFC Capítulo 3. Eventos do modelo OFC

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

∆
x
∆

y
/
s

s

(a) α = 0.25

 1

 2

 3

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

∆
x
∆

y
/
s

s

(b) α = 0.24

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

∆
x
∆

y
/
s

s

(c) α = 0.22

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

∆
x
∆

y
/
s

s

(d) α = 0.20

 1.2

 1.8

 2.4

 3

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

∆
x
∆

y
/
s

s

(e) α = 0.18

 1.2

 1.8

 2.4

 3

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

∆
x
∆

y
/
s

s

(f) α = 0.16

 1

 2

 3

 4

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

∆
x
∆

y
/
s

s

LB = 0
LB = 1

LB = 10

LB = 100
LB = 150
LB = 200

p = 0.035

(g) α = 0.14

Figura 3.2.11: Esparcidade ∆x∆y/s em função do tamanho dos eventos, para
L = 100 e diferentes tamanhos da borda excluída LB, e valores do parâmetro
α. A linha tracejada corresponde a uma avalanche aleatória com p = 0.035.
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Figura 3.2.12: Deformação ∆x/∆y em função do tamanho dos eventos, para
L = 100 e diferentes tamanhos da borda excluída LB, e valores do parâmetro
α. A linha tracejada corresponde a uma avalanche aleatória com p = 0.035.
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3.3 Variação da taxa de ramificação

As propriedades espaciais descritas nas seções anteriores permitem a diferenciação
dos eventos, de maneira geral, em quatro tipos distintos: 1) Eventos afetados pelo
efeito de borda do reticulado; 2) Eventos no interior do reticulado não afetados pela
borda; 3) Eventos pequenos, próximos ao tamanho fundamental do reticulado; e 4)
eventos grandes, cujas propriedades espaciais não dependem do seu tamanho. De
particular interesse são os eventos do tipo 2, que representam melhor o modelo no
limite termodinâmico, e os eventos do tipo 4, que representam uma dinâmica livre
de escala. A seguir será apresentada uma análise da taxa de ramificação média do
modelo, que tentará determinar como a criticalidade do modelo está relacionada com
esses diferentes tipos de eventos. O objetivo é comparar os resultados obtidos para
a taxa de ramificação média, isolando alguns dos tipos acima, com o esperado para
um fenômeno critico, e com o que já foi obtido na literatura [45, 48].

O ansatz principal utilizado é que a distribuição P(s) de tamanho de eventos s

segue uma lei de potência,

P(s) =

{
As−γ para s ∈ [S, C]

0 para s 6∈ [S, C]
(3.3.1)

onde S e C são os limites inferior e superior do tamanho de eventos existentes, e A é
uma constante de normalização6. O tamanho médio de eventos é, então,

〈s〉 = (γ − 1)
C2−γ − S2−γ

S1−γ − C1−γ
≈ (γ − 1)C2−γSγ−1, (3.3.2)

para C ≫ S. A taxa média de ramificação σ de um evento de tamanho 〈s〉 é simples-
mente

σ = 1 −
1

〈s〉 . (3.3.3)

Tomando o valor de C como sendo simplesmente o cut-off devido ao tamanho finito
da rede, tem-se então C ∝ (L − 2LB)2, onde L é o tamanho linear da rede e LB é a
largura da borda externa ignorada. A expressão da taxa média de ramificação fica,
então,

1 − σ =
S1−γ

(γ − 1)(L − 2LB)2(2−γ)
, (3.3.4)

onde obtém-se o resultado esperado σ = 1 (processo crítico) somente para L → ∞,
quando 〈s〉 → ∞.

A equação 3.3.4 pode ser usada para avaliar se a dependência de σ com L e S é
compatível com o ansatz da equação 3.3.1. Na figura 3.3.1 pode-se ver a variação de
σ por 1/L, para diversos valores de S e α, considerando o reticulado inteiro, LB =

0. As diversas curvas foram re-escaladas na direção y, em função de S, de acordo
com a equação 3.3.4 e conforme indicado na legenda da figura. Pode-se ver que há
um colapso das curvas somente para S > 2, indicando que eventos de tamanhos

6A forma especifica dos cut-off inferiores e superioras não foi considerada importante, e variações
descontínuas são usadas somente por simplicidade.
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1 e 2 não são distribuídos de acordo com a equação 3.3.1. As diferenças espaciais
identificadas na sessão anterior, que separam eventos maiores e menores que s ∼ 100,
não são observadas aqui, já que somente a distribuição de tamanhos é importante,
e apenas eventos s 6 2 se distribuem de uma maneira significativamente diferente.
Há, porém, um comportamento diferente entre esses pequenos eventos e os demais.
Na figura 3.3.1 foram ajustadas funções do tipo

σ(L) = σ ′ −
b

La
, (3.3.5)

onde a, b e σ ′ são parâmetros do ajuste, tanto para S = 1 quanto para S = 1000. A
equação 3.3.5 representa um ansatz simplista da variação de σ com L, que tem o limite
limL→∞ σ(L) = σ ′. Os valores do ajuste para σ ′ e a estão na tabela 3.1. Para diversos
valores apresentados a imprecisão do ajuste não permite discernir com clareza se o
valor de σ ′ é compatível com criticalidade ou não (esses casos estão assinalados com
um asterisco na tabela 3.1). Essa incerteza é devida predominantemente ao número
pequeno de tamanhos de reticulados usados. Uma análise mais definitiva deveria ser
feita, portanto, usando um número maior de reticulados. É possível, porém, apesar
das incertezas, usar os dados da tabela 3.1 para avaliar o impacto do efeito de borda
e dos eventos “pequenos” na análise de criticalidade, como será feito a seguir.

Para LB = 0, quando a precisão do ajuste permite discernir, o cenário mais com-
patível é o de não-criticalidade, com σ ′ < 1 para α < 1/4, conforme argumentado
por de Carvalho e Prado [45] (que ignoraram eventos de tamanho 1, como usual)7.
Porém, a remoção dos eventos de tamanhos s 6 2 resulta em um aumento de σ ′

(onde a precisão permite afirmar), o que mostra que a desproporção desses eventos
menores causa, em maior parte, a diminuição da taxa de ramificação. Apesar disso,
para LB = 0, o cenário mais provável permanece o de não-criticalidade.

Quando somente o interior do reticulado é considerado, de forma a ignorar o
efeito de borda, com LB = 100, a taxa de ramificação σ ′ permanece inalterada para
S = 1, porém cresce sistematicamente para S = 1000, como pode ser visto na fi-
gura 3.3.2 e na tabela 3.1 (conforme a precisão permite afirmar; ver nota de rodapé 7).
Esse resultado está de acordo com o que foi obtido por Miller e Boulter [48], que cal-
cularam a taxa de ramificação no interior do reticulado, e obtiveram valores maiores
do que próximo da borda. Porém, ao contrário do obtido em [48], os resultados da
tabela 3.1, dentro da precisão disponível, não permitem excluir a criticalidade para
α > 0.14. Quando os eventos menores s 6 2 são ignorados, os resultados obtidos
não possibilitam a exclusão de criticalidade para nenhum valor de α estudado. A
falta de precisão, devida ao número pequeno de valores de L analisados, como men-
cionado anteriormente, impossibilita uma afirmação mais categórica a respeito da
criticalidade. O que se pode concluir, de maneira mais certa, é que tanto o efeito de
borda, quanto os eventos pequenos, tem um papel importante na determinação da
criticalidade do modelo, e eles não devem ser ignorados em uma análise definitiva.

7Os valores do ajuste para α ∈ [0.20, 0.16] não permitem discernir se σ ′ ?
= 1, dentro da precisão

obtida. Porém para valores maiores de α ∈ [0.22, 0.24], o ajuste aponta para σ ′ < 1. É improvável,
portanto, que se obtenha σ ′ = 1 para α ∈ [0.16, 0.20], já que a tendência é que a taxa média de ramifi-
cação diminua conforme maior for a dissipação. O mesmo argumento vale para os valores de σ ′ para
LB = 100 e S = 1.
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α
LB = 0 LB = 100

σ ′

S=1 σ ′

S=1000 aS=1 aS=1000 σ ′

S=1 σ ′

S=1000 aS=1 aS=1000

0.25 1.0000000(7) 1.0000000(15) 2.418(15) 2.39(3) 0.999984(13) 1.00027(3) 1.801(18) 1.13(2)

0.24 0.9969(2) 1.00025(11) 0.91(9) 0.878(6) 0.992(4) 1.0159(3) 0.55(3) 0.4225(18)

0.22 0.9962(11) 0.9967(3) 0.063(3) 0.918(18) 0.994(7)* 1.007(8)* 0.64(4) 0.52(8)

0.20 1.006(5)* 0.9963(5) 0.49(4) 0.72(2) 1.000(4)* 1.008(4)* 0.58(2) 0.47(4)

0.18 1.2(3)* 1.0057(19)* 0.14(12) 0.399(18) 1.04(2)* 1.0041(6)* 0.43(6) 0.474(5)

0.16 1.2(4)* 0.9698(5) 0.2(2) 0.596(9) 1.00(6)* 0.977(10)* 0.44(12) 0.59(10)

0.14 0.883(6) 0.94(4)* 0.346(9) 0.4(5) 0.842(16) 0.97(2)* 0.52(5) 0.44(9)

Tabela 3.1: Resultados dos ajustes da função 3.3.5, para os dados das figu-
ras 3.3.1 e 3.3.2. Os valores de σ ′ que não permitem discernir entre critica-
lidade e não-criticalidade, dentro da precisão obtida, estão assinalados com
um asterisco.
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Figura 3.3.1: Taxa média de ramificação em função do tamanho do reticu-
lado, para LB = 0 (reticulado inteiro). As curvas foram ajustadas na direção
y conforme indicado na legenda, e de acordo com a equação 3.3.4. As linhas
sólidas são ajustes da equação 3.3.5 para S = 1 e S = 1000. Os valores dos
ajustes estão na tabela 3.1.
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Figura 3.3.2: Taxa média de ramificação em função do tamanho do reticu-
lado, para LB = 100 (interior do reticulado). As curvas foram ajustadas na
direção y conforme indicado na legenda, e de acordo com a equação 3.3.4.
As linhas sólidas são ajustes da equação 3.3.5 para S = 1 e S = 1000. Os
valores dos ajustes estão na tabela 3.1.
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Capítulo 4

Redes Complexas

Nesse capítulo será apresentada uma introdução breve de redes complexas, onde
serão dadas as definições básicas e descritos apenas os conceitos mais fundamen-
tais. Uma apresentação mais detalhada e abrangente pode ser obtida, por exemplo,
em [24, 25].

4.1 Definição e principais propriedades

Uma rede (ou “grafo”) G é definida por dois conjuntos V e E, de vértices e arestas1,
respectivamente, onde um vértice é uma entidade discreta qualquer, e uma aresta é
um par de vértices do conjunto V . Quando usados para modelar algo real, de maneira
geral, os vértices representam indivíduos, e as arestas representam uma relação qual-
quer entre dois indivíduos, dentro de algum contexto específico. Em redes sociais,
por exemplo, os vértices podem representar pessoas, e as arestas podem represen-
tar algum tipo de relacionamento entre duas pessoas, como, por exemplo, amizade.
Grafos podem ser “não-direcionados”, quando não existir nenhum ordenamento dos
vértices apontados por uma aresta, ou podem ser “direcionados”, quando a relação
representada por uma aresta não for simétrica, e a ordem dos vértices incididos for
relevante. Além disso, grafos podem ser “simples” se existir no máximo uma aresta
entre dois vértices (duas, se o grafo for direcionado), ou “multigrafos” se for possí-
vel arestas múltiplas. Algumas representações gráficas dos diferentes tipos de grafos
podem ser vista na figura 4.1.1. Grafos são o principal objeto de estudo da Teoria
de Grafos [66], e foram estudados pela primeira vez por Euler, quando solucionou o
famoso problema das sete pontes de Königsberg [67].

O número de arestas que incidem num dado vértice é chamado de “grau” do
vértice. No caso de grafos direcionados, é útil diferenciar entre o número de arestas
que tem origem num dado vértice (“grau de saída”) e que tem destino no mesmo
vértice (“grau de entrada”). De maneira compacta, um grafo pode ser representado
pela matriz de adjacência A, cujos elementos são dados por,

Auv =

{
1 se o vértice u incide em v

0 caso contrário.
(4.1.1)

1Na literatura é freqüente o uso de variações de nomenclatura: Vértices são muitas vezes chamados
de “nós”, e arestas de “arcos” ou simplesmente “ligações” ou “conexões”.
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(a) Grafo
simples

(b) Grafo
direcionado

simples

(c)
Multigrafo

(d)
Multigrafo
direcionado

Figura 4.1.1: Exemplos dos diferentes tipos de grafos, conforme descritos no
texto.

No caso de um grafo não-direcionado, a matriz A é simétrica. Se arestas múltiplas
são permitidas, os elementos Auv indicam o número de arestas de u ate v. O grau ku

de um vértice u é dado, então, por ku =
∑

v Auv (no caso de um grafo direcionado ku

é o grau de saída, e grau de entrada é dado por ju =
∑

v Avu).

4.1.1 Redes complexas

Redes no mundo real têm as mais diversas origens. Em geral, as redes mais estuda-
das são divididas em três grupos: 1) Redes sociais [26, 68], que modelam relações de
natureza social entre pessoas; 2) Redes biológicas, que modelam, de alguma maneira,
sistemas biológicos, como a rede de cadeia alimentar [69, 70], rede de neurônios [71],
e rede de regulação de genes [72,73]; e 3) Redes tecnológicas, como a Internet [74,75]
e World Wide Web [76, 77]. Essa classificação serve somente para dividir os tipos das
redes mais estudadas, não para definir o que é uma “rede real”. Grafos não estão
vinculados com nenhum tipo de realidade física especifica (são somente objetos ma-
temáticos), e logo podem ser usados para representar relações que são de natureza
fundamentalmente diferentes. Apesar disso, muitas vezes são encontradas, nessas
redes, propriedades estatísticas que são muito semelhantes, e indicam um tipo de
comportamento emergente que não depende das características específicas de cada
sistema que está sendo representado (daí o termo complexo). Além disso, essas re-
des são freqüentemente muito grandes, e métodos estatísticos, como empregados na
mecânica estatística, são imprescindíveis para analisá-las e modelá-las.

Em geral, redes complexas são estudadas sob dois aspectos: Topologia e dinâ-
mica. O estudo da topologia engloba a determinação de diversas medidas estatísti-
cas do grafo, e de modelos de geração de redes que as reproduzam. Dinâmica nesse
contexto significa dinâmica em redes, onde a estrutura topológica da rede serve como
parâmetro para uma dinâmica qualquer, como propagação de doenças (ver [78], para
um apanhado geral da área). Aqui serão apresentados somente os conceitos básicos
da parte topológica, pois é o que é relevante para esse trabalho. A seguir, as medidas
estatísticas mais básicas serão apresentadas juntamente com o modelo aleatório mais
básico, o grafo de Erdős e Rényi. Posteriormente, os fenômenos emergentes de redes
livre de escala e mundo pequeno serão apresentados, juntamente com modelos mais
famosos que os reproduzem.
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4.1.2 Grafos aleatórios e distribuição de graus

O modelo mais simples de redes não regulares é o grafo aleatório de Erdős e Rényi [79].
Esse modelo consiste em um ensemble de grafos GN,p, no qual o número de vértices N

é fixo, e cada par possível de vértices é conectado com uma aresta com probabilidade
p (e, conseqüentemente, permanece desconectado com probabilidade 1 − p)2. A dis-
tribuição de graus P(k) desse grafo, definida como a fração de vértices que possuem
um grau específico k, é dada pela distribuição binomial,

P(k) =
1

N

∑

u

[ku = k] =

(

N

k

)

pk(1 − p)N−k ≈ zke−z

k!
, (4.1.2)

onde [ku = 1] = 1 se ku = 1, ou 0 caso contrário, e z = Np é o grau médio. No
limite N → ∞ a distribuição se aproxima de uma Poisson, conforme o último termo
da equação 4.1.2. Nesse ensemble de grafos existe, portanto, um grau característico
z = Np dos vértices, e a topologia é inteiramente aleatória. Dificilmente redes reais se
aproximam muito de redes de Erdős e Rényi, pois em geral se observa estruturas mais
elaboradas. Apesar disso, esse grafo é bastante importante, pois é freqüentemente
usado para comparação, e é possível obter uma série de resultados analíticos, que
são mais difíceis, ou impossíveis, com grafos mais elaborados.

4.1.3 Correlação de graus

A distribuição de graus descreve as propriedades estatísticas da topologia de um
grafo de maneira somente superficial, pois ela não contém nenhuma informação es-
pecífica de como os vértices estão conectados entre si. Essa informação pode ser
obtida, de maneira menos superficial, pela correlação de graus de vértices vizinhos,
P(k, k ′), definida como a fração de arestas entre vértices de grau k e k ′,

P(k, k ′) =
1

〈k〉N
∑

uv

Auv[ku = k][kv = k ′] =
kP(k)k ′P(k ′)

〈k〉2 r(k, k ′), (4.1.3)

onde 〈k〉 =
∑

k kP(k) é o grau médio, e r(k, k ′) é uma função simétrica em k e k ′, que
define a correlação: Se r(k, k ′) = 1, independente de k e k ′, o grafo é descorrelacio-
nado, e é, portanto, correlacionado se houver qualquer dependência de r(k, k ′) em k

e k ′. Como os grafos estudados na maioria dos casos são esparsos, i.e., possuem grau
médio 〈k〉 ≪ N, não existe estatística suficiente para analisar P(k, k ′) diretamente. O
que se faz, normalmente, é reduzir essa função no grau médio k̄nn(k) de vizinhos de
um vértice de grau k,

k̄nn(k) =
〈k〉

kP(k)

∑

k ′

k ′P(k, k ′), (4.1.4)

que é mais fácil de ser analisada. É fácil ver que, para um grafo descorrelacionado,
com r(k, k ′) = 1, tem-se k̄nn(k) = 〈k2〉/〈k〉, independente de k. Se k̄nn(k) for, porém,
crescente em k, o grafo é dito ser “assortativo”, e se for decrescente, “dissortativo”.

2Uma variante do modelo consiste em definir outro ensemble, GN,m, onde o número de vértices N

e arestas m são fixos, e as arestas são conectadas aleatoriamente. Porém, ambos ensembles são equiva-
lentes no limite N → ∞, da mesma forma que os ensembles canônico e microcanônico são equivalentes
no limite termodinâmico, na mecânica estatística.
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É possível reduzir ainda mais a análise de correlação de graus, considerando o
“coeficiente escalar de assortatividade” [80], definido por

r =

∑
kk ′ kk ′(ekk ′ − akbk ′)

σaσb
, (4.1.5)

onde ekk ′ é a fração de arcos entre vértices de grau k e k ′, ak =
∑

k ′ ekk ′ , bk ′ =
∑

k ekk ′ , e σa e σb são os desvios padrão de ak e bk ′ , respectivamente. Dessa forma,
tem-se r > 1 para grafos assortativos, r = 0 para grafos não-correlacionados, e r < 1

para grafos dissatortativos.
Para o grafo aleatório de Erdős e Rényi não existe conexão preferencial entre vér-

tices de graus específicos (a probabilidade de conexão é p para qualquer par de vér-
tices), logo obtém-se facilmente que r(k, k ′) = 1 e r = 0.

4.1.4 Aglomeração

Um fenômeno muito estudado da topologia local de redes é o de “aglomeração”: Se
um vértice u está conectado aos vértices v e w, então pode existir uma probabilidade
maior que v e w estejam conectados entre si. Caso isso aconteça, diz-se que o grafo
possui clusters (ou “triângulos”), ou alta “transitividade”. Isso pode ser quantificado
pelo coeficiente de aglomeração local de um vértices u [29],

C
(2)
u ≡ número de triângulos conectados ao vértice u

número de triplas centradas no vértice u
, (4.1.6)

onde uma “tripla” significa três vértices conectados entre si por duas ou mais arestas,
e aos vértices com nenhuma tripla é atribuído C

(2)
u = 0. O coeficiente de aglomeração

para o grafo inteiro é a média dos coeficientes locais,

C(2) =
1

N

∑

u

C
(2)
u . (4.1.7)

Existe ainda uma definição mais tradicional do coeficiente de aglomeração, chamada
de “coeficiente de aglomeração global” [24],

C(1) ≡ 3× número de triângulos no grafo
número de triplas no grafo

, (4.1.8)

onde o fator três no numerador é devido ao fato que cada triângulo corresponde a
três triplas, e garante que 0 6 C(1) 6 1. As duas definições medem a mesma densi-
dade, porém não são equivalentes: Há uma inversão na ordem do cálculo da razão
de triângulo por triplas, já que na equação 4.1.8 é calculada a razão das médias, e
na equação 4.1.7, a média das razões. Devido a isso, a definição de C(2) tende a dar
um peso maior a vértices com grau baixo, pois eles contribuem com um denomi-
nador menor em 4.1.6. Ambas as definições são, porém, amplamente utilizadas na
literatura. Independentemente do coeficiente de aglomeração escolhido, a existência
de uma aglomeração não-nula é o que diferencia, muitas vezes, redes reais de redes
aleatórias, como a de Erdős e Rényi, que possui C(1) = C(2) = 0 no limite N → ∞.
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Como definido nas equações 4.1.8 e 4.1.7, a aglomeração medida por esses dois
coeficientes é somente de primeira ordem, pois só medem o quanto os vizinhos de um
determinado vértice estão conectados diretamente entre si. Se os vizinhos estiverem a
uma distância 2 uns dos outros, por exemplo, isso é completamente ignorado pelas
definições dos coeficientes. Uma maneira de generalizar a coeficiente de aglomeração
C(2) foi proposta por Abdo et al [81], e consiste em definir um índice de aglomeração
local de um vértice u,

Cd(u) ≡
|{ {v, w}; v, w ∈ N(u)|dG(V�{u})(v, w) = d }|

(

|N(u)|
2

)
, (4.1.9)

onde d é a distância de aglomeração considerada, N(u) são os vizinhos de u, G(V�{u})

é o grafo induzido, sem o vértice u, e dG(v, w) é a distância de v até w no grafo G.
Definido dessa maneira, para d = 1, obtém-se de volta C1(u) = C

(2)
u . Além disso,

a equação 4.1.9 possui a propriedade interessante de normalização,
∑∞

d=1 Cd
(u)

6 1.
Dessa forma, a equação 4.1.9 proporciona uma maneira natural de generalizar o coe-
ficiente de aglomeração para ordens maiores.

4.1.5 Diâmetro

Outra característica básica de redes é o diâmetro l, que mede o quão distantes estão,
em média, os vértices do grafo,

l ≡ 1
1
2N(N − 1)

∑

u>v

duv, (4.1.10)

onde duv é a distância mínima entre os vértices u e v. Para um grafo direcionado o
denominador da equação 4.1.10 se torna N(N− 1), pois, de maneira geral, duv 6= dvu.

Tanto para grafos direcionados quanto para grafos não-direcionados onde exis-
tam vários “componentes”, i.e., conjuntos maximais de vértices que possuam todos
um caminho entre si, é possível que não haja uma distância entre dois vértices es-
pecíficos. Neste caso, omite-se a distancia em questão da soma da equação 4.1.10.
Uma maneira alternativa, e possivelmente mais adequada a esse caso, é considerar a
média harmônica das distâncias,

lh ≡ 1
1
2N(N − 1)

[

∑

u>v

1

duv

]−1

, (4.1.11)

que não desconsidera distâncias não-existentes, pois se considera 1/duv = 0 se duv

não existe, i.e, duv → ∞.
O grafo de Erdős e Rényi possui uma propriedade interessante, sobre como o diâ-

metro cresce com o tamanho do grafo: O número médio de vizinhos a uma distância
d de um vértice específico é, em média, 〈k〉d, e, logo, o valor de d = l necessário
para percorrer a rede inteira é 〈k〉l ≈ N, de modo que a distância típica para atraves-
sar a rede é l ≈ log N/ log〈k〉, onde 〈k〉 é o grau médio do grafo. Esse crescimento
lento é conhecido como fenômeno de mundo pequeno, que será descrito melhor na
seção 4.2.2.
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4.2 Características emergentes

Muitas vezes redes de natureza fundamentalmente diferentes apresentam proprie-
dades estatísticas que são muito semelhantes, que são provenientes de mecanismos
gerais, que não dependem de características específicas da rede em questão. É exa-
tamente a identificação desses comportamentos gerais que motivou o estudo dessas
redes por grande parte dos físicos. A seguir será apresentada duas dessas caracte-
rísticas: 1) Redes livre de escala (seção 4.2.1), e 2) O efeito de mundo pequeno (se-
ção 4.2.2).

4.2.1 Redes livre de escala

Como foi visto na seção 4.1.2, grafos completamente aleatórios possuem uma distri-
buição de graus com um grau típico. Muitas redes reais, porém, como a rede de cita-
ção de artigos [27,28] e a internet [76,77], possuem uma distribuição de graus que não
exibem uma escala característica, decaindo como uma lei de potência, P(k) ∼ k−γ. Es-
sas redes são, portanto, chamadas de “redes livre de escala”3. A existência, portanto
de alguns hubs, i.e., vértices com grau bastante elevado, coexistindo com muitos vér-
tices de grau várias ordens de grandeza mais baixo, é uma característica importante
de redes livre de escala.

Uma tentativa de identificar um mecanismo geral responsável por essa proprie-
dade levou ao mecanismo de conexão preferencial, proposto pela primeira vez por
Price [27], e mais recentemente por Barabási e Albert [28]. Tanto o modelo de Price
quanto o de Barbási e Albert ilustram como um simples mecanismo de vantagem cu-
mulativa é capaz de gerar redes livre de escala. Apesar desse mecanismo ser aceito
como a dinâmica de criação de algumas redes livre de escala (como a rede de citação
de artigos), existem várias redes livre de escala que não obedecem a mesma regra
de criação, e exibem, portanto, várias características que diferem bastante de redes
criadas por conexão preferencial, como diferentes correlações de graus: De maneira
geral, grafos do tipo Price e Barabási-Albert são dissortativos. Qualquer rede livre de
escala que for descorrelacionada ou assortativa não pode ter sido gerada unicamente
por esse método.

O mecanismo de conexão preferencial será detalhado a seguir, com o grafo de
Barabási e Albert.

Grafo de Barabási e Albert

O grafo de Barabási e Albert é um grafo simples e não-direcionado, definido pelo
seguinte processo iterativo: A cada iteração, um vértice com grau m é adicionado ao
grafo, e cada uma das m arestas novas são conectadas a outros vértices do grafo. Um
vértice do grafo recebe uma das arestas novas com probabilidade proporcional ao seu
grau. Esse modelo pode ser resolvido analiticamente no limite de número grande de
vértices [82, 83].

3Vale notar que somente os graus não possuem uma escala característica, enquanto outras propri-
edades da rede possuem, como, por exemplo, o diâmetro.
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A probabilidade de uma nova aresta se conectar a um vértice de grau k é dada
por

kpk∑
k kpk

=
kpk

2m
, (4.2.1)

onde pk é a distribuição de graus, e
∑

k kpk = 2m é o grau médio do grafo. O número
médio de vértices de grau k que ganham uma aresta, quando um vértice novo de grau
m é adicionado, é m × kpk/2m = 1

2
kpk, que não depende de m. O número médio

de vértices com grau k decresce por essa mesma quantia, já que vértices que recebem
uma aresta obtém grau k+1. O número médio de vértices com grau k também cresce,
já que os vértices com grau k − 1 também podem receber arestas, exceto para vértices
com grau m, onde o fluxo de entrada é exatamente 1, correspondendo somente ao
novo vértice adicionado. Sendo pk,n o valor de pk quando o grafo tem n vértices,
então a variação total em npk por vértice adicionado é

(n + 1)pk,n+1 − npk,n =

{
1
2(k − 1)pk−1,n − 1

2kpk,n se k > m,
1 − 1

2
mpm,n se k = m,

(4.2.2)

sendo que não existem vértices com k < m. Para as soluções estacionárias pk,n+1 =

pk,n = pk, as equações ficam

pk =

{
1
2(k − 1)pk−1 − 1

2kpk se k > m,
1 − 1

2mpm se k = m.
(4.2.3)

Rearranjando essa expressão, obtém-se, facilmente, pm = 2/(m + 2) e pk = pk−1(k −

1)/(k + 2), ou então

pk =
(k − 1)(k − 2) . . .m

(k + 2)(k + 1) . . . (m + 3)
pm =

2m(m + 1)

(k + 2)(k + 1)k
. (4.2.4)

No limite de k ≫ 1, essa expressão se torna uma lei de potência pk ≈ k−3.
Uma série de outros resultados são conhecidos para esse modelo, como correlação

entre o grau e a idade de um vértice [84], com vértices mais velhos tendo grau maior.
Por exemplo, para m = 1, é possível mostrar que a probabilidade de um vértice i

com idade a, definida como sendo o número de vértices adicionados depois de i, ter
grau k é dada por

pk(a) =

√

1 −
a

n

(

1 −

√

1 −
a

n

)k

. (4.2.5)

Deste modo, para uma idade específica a, a distibuição é uma exponencial, com uma
escala de graus característica que diverge com (1 − a/n)−1/2 com a → n. É devido a
esse fato, de que os vértices mais antigos tem grau substancialmente mais elevados
que vértices novos, que o comportamento livre de escala da distribuição de graus
emerge. Porém, essa correlação explícita entre a idade e os graus é o que impede a
aplicação desse modelo como explicação de certas redes, como a World Wide Web, que
não apresenta tal correlação [85].

Esse modelo pode ser estendido e generalizado de diversas maneiras [25, 82–84].
Uma delas é definir a probabilidade de conexão como sendo proporcional a k + k0,
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sendo k0 uma constante qualquer, que pode estar na faixa −m < k0 < ∞. Com essa
modificação [82, 84], o modelo gera uma lei de potência pk ≈ k3+k0/m, cujo expoente
está na faixa 2 < α < ∞, sendo essa uma possível explicação para expoentes α < 3

observados em redes reais.

4.2.2 Fenômeno de “mundo pequeno” (small-world)

Muitas redes possuem a propriedade de que a maioria dos pares de vértices po-
dem ser alcançados percorrendo um caminho comparativamente curto na rede. Esse
efeito, chamado de “mundo pequeno” (small-world), foi demonstrado no famoso ex-
perimento de Milgram [86,87], onde os participantes tinham a tarefa de entregar uma
carta a um determinado destinatário, mas podiam passar a carta somente a um co-
nhecido próximo. Foi determinado, nesse experimento, que as cartas passaram em
média pelas mãos de em torno de seis pessoas, considerado um número supreenden-
temente baixo, dando origem ao conceito popular de “seis graus de separação”. De
uma maneira mais precisa, diz-se que uma rede exibe o efeito de mundo pequeno se
o valor de l crescer de acordo com

l ∝ log N, (4.2.6)

ou mais lentamente, sendo N o número de vértices da rede, para um valor fixo do
grau médio.

Esse fenômeno pode ser atribuído ao efeito de poucas conexões aleatórias de
longo alcance, que diminuem dramaticamente a distância média do grafo. O efeito
de conexões de longo alcance foi explicado por Watts e Strogatz [29], que definiram
um modelo que mostra esse efeito bem explicitamente, e que será detalhado a seguir.

O modelo de Watts e Strogatz

A idéia do modelo de Watts e Strogatz [29] é mostrar, de maneira explícita, como
a introdução de conexões aleatórias, que conectam vértices distantes, é responsável
pelo efeito de mundo pequeno. O modelo parte de um grafo regular circular, com N

vértices, cada um conectado com K de seus vizinhos (K/2 de cada lado), conforme a
figura 4.2.1. A distância média desse grafo cresce com l = N/2K, e portanto não exibe
efeito de mundo pequeno, como a maioria dos grafos regulares. Esse grafo também
possui uma aglomeração que independe de N, C(0) = 3/4. O próximo passo é in-
troduzir conexões aleatórias: Para cada vértice, reconecta-se cada um dos arcos que
dele saem, com probabilidade p, com um outro vértice qualquer, escolhido aleatori-
amente. Esse processo transforma, em média, pNK/2 arcos em conexões aleatórias.
Logo, para p = 1, a rede se torna completamente aleatória (ver figura 4.2.1).

O principal resultado do modelo é que existe uma fase intermediária, com 0 < p <

1, na qual o modelo exibe propriedades de redes tanto regulares quanto aleatórias.
Mesmo quando uma fração pequena p ≈ 0.01 de conexões aleatórias é introduzida,
o modelo já exibe o fenômeno de mundo pequeno, com l ∼ log(N)/ log(K), porém
mantém a aglomeração inicial C(1) ∼ 3/4, longe do esperado no caso aleatório, C(1) =

K/N. De fato, é possível ver que C(1)(p) ∼ (3/4)(1 − p)3. A distribuição de graus
desse modelo, em função de p, varia entre um delta de Dirac centrado em k = K,
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no caso regular, e uma Poisson, no caso completamente aleatório, e pode ser escrita
como [88]

P(k) =

min(k−K
2 , K

2 )
∑

n=0

(

K/2

n

)

(1 − p)n p
K
2 −n (pK

2 )k−K
2 −n

(

k − K
2 − n

)

!
e−

pK
2 , (4.2.7)

onde k > K/2. Esses resultados mostram, de maneira bem clara, como muitas redes
reais, que não são completamente aleatórias, exibem o efeito de mundo pequeno,
simplesmente devido a poucas conexões de longa distância.

Regular Mundo pequeno Aleatório

Maior aleatoriedade
p = 0 p = 1

Figura 4.2.1: Variação do modelo Watts e Strogatz, entre uma rede regular
(p = 0) e uma aleatória (p = 1).
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Capítulo 5

Rede de epicentros consecutivos

Nesse capítulo será apresentado o estudo da rede de epicentros consecutivos do mo-
delo OFC. O objetivo do trabalho é analisar as correlações espaço-temporais do mo-
delo, de uma maneira unificada, sem introduzir parâmetros, e para isso usando con-
ceitos e ferramentas da teoria de redes complexas. Dessa forma, pretende-se relaci-
onar, de uma maneira específica, a área de criticalidade auto-organizada com a de
redes complexas1. Essa análise permite, também, uma comparação adicional entre
o modelo e a estatística de sismicidade, que vai além da detecção das leis empíri-
cas usuais (lei de Gutenberg-Richter, e lei de Omori, conforme seções 2.1.5 e 2.1.7,
nas páginas 15 e 20, respectivamente), o que contribui, portanto, para a compreen-
são dos limites desse modelo, bem como as origens do comportamento crítico auto-
organizado.

Esse trabalho foi motivado inicialmente por uma análise semelhante feita por Abe
e Suzuki [91] para terremotos reais. Essa análise consistia na construção de um grafo
de epicentros consecutivos de terremotos reais, que exibia uma distribuição de graus
livre de escala. A análise apresentada aqui difere dessa em pontos importantes, que
por si já a torna original, além de ser feita para estudar o modelo OFC: 1) Nenhuma
informação é perdida na construção do grafo. Isso implica que o grafo definido aqui
é um multigrafo direcionado (ver seção 5.1, abaixo), diferentemente de [91], onde a
rede é um grafo simples, não direcionado; 2) Além da distribuição de graus, serão
analisadas vários outros aspectos do grafo. Em particular, será dado atenção para as
correlações de graus, que revela um tipo característico de dinâmica, e a correlação
do crescimento do grafo com o tamanho dos eventos. Além disso será visto, inclu-
sive para terremotos reais, a dependência das características da rede com a escala de
observação. Por fim, será feito um tratamento analítico do crescimento desse grafo,
considerando-o como um processo Markoviano.

A maioria dos resultados apresentados nesse capítulo foram publicados em [1–3].

1Vale notar que outras abordagens também foram propostas, como as feitas por Baiesi et al [89, 90]
para terremotos reais, que envolve comparar a ocorrência espaço-temporal de epicentros com um
modelo nulo, completamente aleatório. Dado um limiar pré-determinado, os eventos são conecta-
dos entre si, se a probabilidade deles ocorrerem, de acordo com o modelo nulo, forem menores que
esse limiar. Essa abordagem difere da apresentada aqui, por não introduzir escalas de observação a
priori, porém ainda possui um parâmetro global. No apêndice A será apresentada uma abordagem
alternativa, que é inteiramente não-paramétrica.
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5.1 Definição do grafo

A seqüencia de epicentros do modelo OFC pode ser usada para construir um grafo di-
recionado da seguinte maneira: Cada sítio que se torna um epicentro é representado
por um vértice; Dois epicentros consecutivos são então conectados por um arco dire-
cionado, do primeiro a ocorrer ao segundo (ver figura 5.1.1). A princípio, o mesmo
sítio pode se tornar um epicentro duas vezes consecutivas, logo loops são permitidos
(porém, não ocorrem com freqüência). Além disso, de maneira mais geral, uma de-
terminada seqüência de epicentros também pode ocorrer repetidamente, logo arcos
paralelos também são permitidos. Um grafo construído dessa maneira tem algumas
regularidades: O grau de entrada de um vértice qualquer é sempre igual ao seu grau
de saída (exceto para o primeiro e último vértices do grafo, se não coincidirem). Deste
modo, o grau total de cada vértice é sempre par. Além disso, se a direção dos arcos
for ignorada, o grafo possui somente um componente2.

De maneira geral, esse processo de construção de rede pode ser estendido para
processos pontuais, ocorrendo em um espaço contínuo, N-dimensional. Para isso,
porém, é necessário subdividir o espaço num reticulado, o que introduz uma escala
de observação. Características abaixo dessa escala não seriam capturadas pelo mé-
todo, e o tamanho da célula teria que ser variado, para que a análise seja completa.
No caso específico do modelo OFC, e de eventos em geral, que ocorrem em espa-
ços discretos, já existe uma escala espacial fundamental inerente, e o crescimento do
grafo é, nesse caso, não-paramétrico.

A seguir serão descritos os grafos obtidos da maneira apresentada acima para o
modelo OFC, considerando vários valores do parâmetro de dissipação α. Como foi
justificado no capítulo 3, serão considerados somente eventos pertencentes ao interior
do reticulado, e os eventos que envolvem sítios pertencentes a uma borda externa, de
espessura LB = 100, foram descartados na análise. Além disso, serão considerados
somente eventos de tamanho s > 300, conforme também foi justificado no capítulo 3.

2Um componente de um grafo é um conjunto maximal de vértices, que possuem todos pelo menos
um caminho entre si.
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Figura 5.1.1: Um grafo de epicentros (direita) gerado por uma seqüência de
epicentros (em vermelho) em um reticulado 5× 5. Esse grafo corresponde à
seqüencia: 3, 20, 23, 13, 20, 17, 2.
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Na maioria dos casos, o tamanho do reticulado usado foi L = 1000.

5.1.1 Crescimento do Grafo

A primeira característica a ser analisada desse grafo é a sua evolução temporal. Con-
forme mais eventos são considerados, o número de arcos E aumenta linearmente, de
maneira trivial, e o número de vértices pode se encontrar, de maneira arbitrária, den-
tro do intervalo V ∈ [1, E]. Para o modelo OFC se observa duas fases do crescimento
do grafo (ver figura 5.1.2): O número de vértices V cresce linearmente, e depois al-
cança um patamar Va (dependente de α), após um certo tempo, e volta, então, a
crescer linearmente. Nota-se que essa mudança do crescimento ocorre quando o nú-
mero de vértices ainda é bem menor do que o número máximo possível, (L− 2LB)2 =

6, 4 × 105. É possível interpretar essa característica do crescimento da seguinte ma-
neira: Num determinado instante, somente uma sub-região interna do reticulado
corresponde a sítios que podem se tornar epicentros. No momento que o grafo já in-
clui todos esses “sítios ativos”, o crescimento do número de vértices é menor, e o grau
médio passa a crescer linearmente. O número de vértices volta a crescer linearmente,
após certo tempo, pois a região de sítios ativos não é inteiramente estática, e muda
com o tempo. O tamanho da fração de sítios ativos, por sua vez, aumenta quando
somente eventos maiores são considerados. Essa mudança, porém, deve estar relaci-
onada com a migração da área ativa mencionada acima, pois o tempo de observação
para a obtenção desses eventos é maior, já que eles são mais raros. A variação tem-
poral dessa área ativa será mais detalhada a seção 5.1.3, página 65. Deve-se observar
que essas diferentes fases do crescimento do grafo só são observadas para α < 1/4.
No caso conservativo, o grafo cresce constantemente de forma linear.

O crescimento do grafo também pode ser acompanhado pela variação do grau
de entrada médio 〈k〉 = E/V , como pode ser visto na figura 5.1.3. É possível ver as
fases do crescimento na variação de 〈k〉 de maneira clara, onde o patamar descrito
acima representa um crescimento linear em 〈k〉 e um crescimento linear do número
de vértices leva a um 〈k〉 constante. O crescimento acentuado final do grau médio,
observado para alguns valores de α. é devido ao número máximo de vértices ter se
aproximado do número máximo possível, (L − 2LB)2 = 6, 4× 105, e é, portanto, um
efeito de tamanho finito. Estipula-se, portanto, que se L =→ ∞, o grau médio deva
tender para um valor específico3. Esse valor do grau médio é característica para cada
valor de α, e é maior conforme maior for a dissipação.

5.1.2 Distribuição de Graus

Como foi mostrado na seção anterior, a partir de um certo ponto do crescimento do
grafo, o grau de entrada médio estabiliza, e volta a crescer somente devido ao tama-
nho finito do reticulado. A distribuição de graus deve variar de maneira correspon-
dente, e deve, então, depender do número de eventos considerados, e também do pa-

3Diz-se que se o grau médio de uma rede em crescimento aumentar, essa rede possui então um
crescimento acelerado, ao contrario de redes onde o grau médio permanece o mesmo. No caso da rede
de epicentros consecutivos do modelo OFC, conforme mostra a figura 5.1.3, o crescimento é acelerado,
mas tende a não-acelerado para L → ∞.
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(e) α = 0.16

Figura 5.1.2: Número de vértices V em função do número de eventos E, para
L = 1000 (exceto α = 0.25), diversos valores de α, e do tamanho de eventos
s.
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(c) α = 0.20
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Figura 5.1.3: Grau de entrada médio 〈k〉 = E/V em função do número de
eventos E, para L = 1000 (exceto α = 0.25), diversos valores de α, e do
tamanho de eventos s.
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râmetro α, que define o grau médio característico. Na figura 5.1.4 podem ser observa-
das as distribuições para diversos valores de α, e maior número de eventos, conforme
na figura 5.1.2. Novamente o caso conservativo α = 1/4 difere completamente dos
demais, e aparenta possuir uma distribuição de graus que segue uma Poisson, como
se os epicentros ocorressem aleatoriamente no reticulado. Já para α < 1/4, as distri-
buições são bastante largas, compatíveis com leis de potência P(k) ∼ k−γ, para k ≫ 1.
As inclinações parecem depender fracamente do tamanho dos eventos considerados,
porém mais fortemente do parâmetro α. Essa última diferença pode ser atribuída
aos diferentes graus médios, que são característicos para cada valor de α, conforme
discutido acima. As distribuições da figura 5.1.4 foram obtidas considerando sempre
o maior número de eventos disponíveis (na maioria dos casos 5 × 106 eventos, que
corresponde ao máximo dos crescimentos das figuras 5.1.2 e 5.1.3). Apesar de que,
nessa região, para alguns valores de α o grau médio tenha saído de sua região estável,
e crescido devido ao efeito de tamanho finito, essa variação final do grau médio não
tem um efeito muito grande na inclinação da distribuição (conforme pode ser visto
mais adiante na figura 5.1.6). Essas inclinações estão, portanto, próximas do que se
obtém quando o grafo se encontra com o grau médio estável. As distribuições foram
obtidas para essa fase de crescimento, pois o grafo está bem maior nessa situação, e
as distribuições são, então, bem mais largas e legíveis, devido à melhor estatística.

O grau de um vértice, de maneira isolada, indica simplesmente quantas vezes
o sítio correspondente se tornou epicentro. As distribuições obtidas mostram que,
para α < 1/4, a dinâmica do modelo OFC leva o estado aleatório inicial do reticulado
de tensões a um estado onde a tensão está distribuída no reticulado de tal forma,
que alguns sítios são epicentros muito mais vezes do que outros, e a distribuição do
número de vezes que algum sítio é epicentro não apresenta nenhuma escala carac-
terística. Logo, é possível, a princípio, encontrar sítios que se tornam epicentros um
número arbitrário de vezes. Além disso, essa característica não depende da faixa de
tamanhos de eventos observada. Esse comportamento não trivial demonstra a robus-
tez do comportamento livre de escala do modelo.

Como a ocorrência de epicentros no caso não-conservativo é distribuída espacial-
mente de maneira não igualitária, é interessante tentar identificar padrões espaciais
dos sítios de acordo com o seu grau, e tentar relacioná-los com os padrões de tensões
já conhecidos, como a formação de regiões sincronizadas no reticulado (ver [37] e
figura 2.1.4, página 13). Quando todos os eventos são considerados, inclusive os de
tamanho s = 1, os epicentros ocorrem em regiões contínuas, cuja estrutura está rela-
cionada com as regiões sincronizadas no reticulado (ver figura 5.1.5a). Já os eventos
maiores, por serem mais raros, ocorrem mais longe temporalmente uns dos outros, o
que permite uma maior reorganização das tensões, e a memória espacial passa a não
ser tão evidente, e, como conseqüência, os epicentros se distribuem uniformemente
pelo reticulado (ver figura 5.1.5b).

Ergodicidade

A distribuição de graus do grafo de epicentros consecutivos permite uma análise
da ergodicidade da dinâmica do modelo, como será visto a seguir. Apesar da exis-
tência de dissipação com α < 1/4 (e nas bordas, com L finito), existe sempre uma
re-introdução de tensão no sistema após cada evento, o que faz com que tensão mé-
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Figura 5.1.4: Distribuição de graus do grafo de epicentros consecutivos para
L = 1000, LB = 100, diversos valores de α e do tamanho de eventos s. A
linha sólida em (a) corresponde a uma Poisson. As linhas sólidas restantes
representam inclinações do tipo k−γ, com valor de γ indicado nas respectivas
legendas.
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 1  10  100  1000

(a) s > 0

 1  10  100  1000  10000

(b) s > 300

Figura 5.1.5: Graus dos vértices distribuídos espacialmente no reticulado,
para L = 800, LB = 100, α = 0.18, e 〈k〉 ≈ 17.

dia flutue sempre em torno de um valor constante, que é, em geral, maior do que
o valor médio do estado aleatório inicial 〈z〉 = 1/2. Espera-se, portanto, que o sis-
tema obedeça a hipótese ergódica, i.e., que o espaço de fase do sistema seja sempre
completamente acessível, e que num tempo infinitamente grande, ele seja visitado
por completo. Como a única assimetria espacial existente no modelo é a distância
de um determinado sítio à borda do reticulado, espera-se que no interior do sis-
tema, para L → ∞, onde todos os sítios estão infinitamente longe da borda, todos
os sítios devam ser, em última instância, indistinguíveis. Isso significa que, espe-
rado um tempo suficientemente grande, todos os sítios devem se tornar epicentro
o mesmo número de vezes. Logo, para um número maior de eventos, as distribui-
ções de graus de entrada mostradas da figura 5.1.4 deveriam progressivamente se
aproximar mais de uma Poisson, e as distribuições observadas seriam somente um
efeito transiente. O que ocorre na prática, porém, é que o tempo necessário para que
isso aconteça é muito longo, e não pode ser facilmente observado computacional-
mente. Dessa forma, qualquer realização numérica do modelo exibirá assimetrias, e
comportamento que parece contradizer sua ergodicidade. Esse fenômeno é bastante
conhecido de forma geral, e é chamado de quebra espontânea de simetria (ou ergodi-
cidade), como é observado em sistemas desordenados em equilíbrio, como vidros de
spin, onde as propriedades macroscópicas do estado de equilíbrio não correspondem
às simetrias do sistema.

Para analisar como fica a distribuição de graus P(k|E, L) no limite termodinâmico,
em geral, pode-se considerar dois limites específicos,

P∞(k) ≡ lim
L→∞
E→∞
〈k〉≫1

P(k|E, L) P〈k〉(k) ≡ lim
L→∞
E→∞
〈k〉=cte.

P(k|E, L), (5.1.1)
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que correspondem, respectivamente, a se deixar variar o grau de entrada médio 〈k〉
de maneira arbitrária, ou mantê-lo em um valor fixo, enquanto se tomam os limites
L → ∞ e E → ∞. A existência de ergodicidade, como discutida acima, implicaria
na forma de P∞(k) se aproximar de uma Poisson, enquanto a forma de P〈k〉(k) per-
maneceria larga. O tempo necessário para que P∞(k) seja observado numericamente
é muito alto, porém a progressão para uma distribuição Poisson pode ser detectada
comparando-se as distribuições de graus de sistemas com diferentes tamanhos L, e
mesmo número de eventos E. Sistemas menores possuem um volume de espaço
de fase correspondentemente menor, e, logo, também é menor o tempo necessário
para percorre-lo. Como pode ser visto na figura 5.1.6, conforme menor é o tamanho
do reticulado, mais encurvada é a distribuição. Estipula-se, porém, que a forma de
P〈k〉(k), diferentemente de P∞(k), se distancie ao máximo de uma Poisson, e decaia
mais lentamente, possivelmente se aproximando assintoticamente a uma lei de po-
tência P(k) ∼ k−γ. Nesse limite, para qualquer grau médio finito, a distribuição de
graus permaneceria larga, e isso não seria um efeito transiente.

10
-8

10
-6

10
-5

10
-3

10
-2

10
0

10
0

10
1

10
2

10
3

L = 400
L = 1000

k

P
(k

)

(a) α = 0.22

10
-7

10
-6

10
-5

10
-3

10
-2

10
0

10
0

10
1

10
2

10
3

L = 400
L = 1000

k

P
(k

)

(b) α = 0.20

10
-8

10
-6

10
-5

10
-3

10
-2

10
0

10
0

10
1

10
2

10
3

L = 400
L = 1000

k

P
(k

)

(c) α = 0.18

10
-8

10
-7

10
-5

10
-3

10
-2

10
0

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

L = 400
L = 1000

k

P
(k

)

(d) α = 0.16

Figura 5.1.6: Distribuição de graus do grafo de epicentros consecutivos para
LB = 100, s > 300, diferentes valores de α e dois tamanhos do reticulado L,
indicados na legenda. Em todos os casos o número de eventos é E = 5× 106.
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5.1.3 Correlação de graus

A distribuição de graus descreve a topologia do grafo de maneira limitada, pois ela
contém somente uma informação global a respeito de quantos arcos incidem em cada
vértice. Quase nenhuma característica da dinâmica dos epicentros pode ser inferida
da distribuição de graus somente, pois nada se sabe, através dela, sobre a ordem
temporal em que ocorreram os epicentros. Essa informação pode ser obtida pela cor-
relação de graus do grafo, que descreve, em média, os graus dos vizinhos de um
vértice de grau específico. Aqui será analisado simplesmente o grau de entrada mé-
dio dos vizinhos de um vértice de entrada k, k̄nn(k). O que se observa para o mo-
delo OFC, como pode ser visto na figura 5.1.7, é que a correlação é linear, da forma
k̄nn(k) ∼ a + bk, com a e b constantes, para todos os valores de α < 1/4 analisados.
Para α = 1/4 o comportamento é novamente diferente dos demais, e o grafo é des-
correlacionado, compatível novamente com uma ocorrência aleatória de epicentros.
O coeficiente escalar de assortatividade (equação 4.1.5, página 50) reflete essa corre-
lação linear, e bastante alto para α < 1/4, e próximo a zero para α = 1/4, como pode
ser visto na tabela 5.1.

α = 0.25 α = 0.22 α = 0.20 α = 0.18 α = 0.18

s > 300 −0.001(3) 0.6094(12) 0.8184(15) 0.7660(11) 0.8363(12)

s > 500 −0.005(4) 0.5908(15) 0.7702(16) 0.7199(12) 0.8036(13)

s > 1000 0.007(4) 0.5930(16) 0.7414(16) 0.7015(12) 0.7672(14)

s > 3000 −0.006(5) 0.583(3) 0.6822(19) 0.6345(17) 0.6238(14)

s > 5000 −0.006(5) 0.548(3) 0.620(3) 0.590(2) 0.4839(18)

Tabela 5.1: Coeficiente escalar de assortatividade (equação 4.1.5, página 50)
para o grafo de epicentros consecutivos, diversos valores de α e do tamanho
do tamanho de eventos s.

O mecanismo básico que pode ser inferido dessa correlação linear é o de atratores
temporários na dinâmica: No momento que um certo sítio se torna epicentro, os sítios
que se tornarão epicentros subseqüentes com mais probabilidade representam uma
fração bem menor dos que podem se tornar epicentros eventualmente. A dinâmica
fica “aprisionada” dessa maneira, até eventualmente “escapar” e os outros sítios, por
sua vez, ficarem ativos. Esses atratores temporários podem ser relacionados com o
ocorrência de eventos grandes, como será visto a seguir. Posteriormente, na seção 5.3,
será apresentado um modelo de crescimento de grafos, baseado em variáveis escon-
didas, que tenta capturar esse mecanismo de atratores temporários e pode ser tratado
analiticamente.

Dinâmica de atração: Correlação com tamanhos de eventos

Uma maneira de testar a hipótese levantada acima, da dinâmica de atratores tempo-
rários, é observar a evolução da topologia do grafo ao longo do tempo. Se a hipótese
for válida, no momento que houver aprisionamento num atrator, o grau médio deve
aumentar localmente, pois o número de vértices recebendo arestas será menor du-
rante o período. Na figura 5.1.8 pode-se ver a variação do grau médio ao longo do
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Figura 5.1.7: Correlação de graus do grafo de epicentros consecutivos para
LB = 1000 (exceto α = 0.25), LB = 100, diversos valores de α e do tamanho
do tamanho de eventos s.
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tempo, considerando somente uma janela móvel composta dos últimos 105 eventos,
i.e., o subgrafo composto pelos últimos 105 arcos, e seus respectivos vértices. Jun-
tamente com a variação do grau médio, pode-se observar o tamanho dos eventos
correspondentes. A variação significativa do grau médio local ao longo do tempo é
compatível com a hipótese de que o tamanho da região ativa de epicentros varia com
o tempo, formando atratores temporários. Além disso, essa variação aparenta estar
fortemente ligada com a ocorrência de seqüência de eventos grandes, que aparente-
mente “destroem” os atratores e expandem a área ativa de epicentros, o que diminui
o grau médio do subgrafo local.

Fora o grau médio, o grafo apresenta outras características topológicas que di-
ferem quando a dinâmica se encontra aprisionada ou não pelos atratores. Na fi-
gura 5.1.9 pode-se ver o subgrafo correspondente aos últimos 104 eventos na região
apontada pela linha vertical à esquerda na figura 5.1.8, e fora, portanto, de um atra-
tor temporário. Nota-se que existe uma certa repetição de seqüências de epicentros,
mas a estrutura geral é razoavelmente irregular. Já a figura 5.1.10 mostra o mesmo
subgrafo, porém na região apontada pela linha vertical à direita na figura 5.1.8, e,
portanto, dentro do atrator temporário. Nota-se claramente que, nesse caso, a mesma
seqüência de ∼ 103 epicentros se repete diversas vezes, apenas com alguma perturba-
ção, o que mostra a existência de sincronização marginal temporária da dinâmica.

A existência de quasi-periodicidade da dinâmica do modelo OFC, posteriormente
à publicação dos resultados apresentados aqui [3], foi estudada mais a fundo por Ra-
mos et al [92], que identificaram um período característico t∗ que varia com a dissi-
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Figura 5.1.8: Variação do grau médio 〈k〉 do sub-grafo composto dos úl-
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L = 1000, α = 0.18 e s > 300. As duas regiões marcadas com linhas verticais
possuem uma topologia local representada nas figuras 5.1.9 e 5.1.9.
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Figura 5.1.9: Subgrafo composto pelos últimos 104 epicentros consecutivos,
correspondentes à região à esquerda, indicada na figura 5.1.8.
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Figura 5.1.10: Subgrafo composto pelos últimos 104 epicentros consecutivos,
correspondentes à região à direita, indicada na figura 5.1.8.
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pação do sistema, t∗ ∝ 1 − 4α. Os autores de [92], porém, introduziram uma mo-
dificação importante do modelo OFC, que foi a inclusão de um aumento da tensão
global em passos discretos entre eventos, ao contrario de um aumente contínuo, in-
finitesimalmente lento, definido no modelo original. Devido a essa modificação, não
se sabe ao certo o quanto as conclusões obtidas em [92] valem para o modelo OFC
inalterado.

As seqüências repetidas de epicentros levam a uma ocorrência elevada de arcos
paralelos, como podem ser vistos nas figuras 5.1.10 e 5.1.9, e essa aparenta ser a causa
principal da correlação de graus linear observada. De fato, se os arcos paralelos do
grafo são removidos, a correlação desaparece quase por completo, como pode ser
visto na figura 5.1.11. As distribuições de graus, porém, ainda permanecem compa-
tíveis com leis de potência, quando arcos múltiplos são removidos, conforme pode
ser visto na figura 5.1.12. A única diferença entre as distribuições é a inclinação da
distribuição, que é maior quando se remove arcos duplos (o que é provavelmente
devido ao menor grau médio do grafo nesse caso).
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Figura 5.1.11: Correlação de graus do grafo de epicentros consecutivos para
LB = 1000, LB = 100, diversos valores de α e do tamanho do tamanho de
eventos s. Uma das curvas representa a versão do grafo com arcos paralelos
removidos.
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Figura 5.1.12: Distribuição de graus do grafo de epicentros consecutivos para
L = 1000, LB = 100, diversos valores de α e do tamanho de eventos s. Uma
das curvas representa a versão do grafo com arcos paralelos removidos.
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5.1.4 Renormalização espacial

O objetivo do modelo OFC é capturar a dinâmica essencial de terremotos. Porém,
epicentros verdadeiros ocorrem em um espaço contínuo, e portanto nunca retornam
exatamente ao mesmo local (exceto quando há imprecisão experimental). Nesse caso,
para que a rede de epicentro consecutivos tenha alguma topologia não-trivial, é ne-
cessário subdividir o espaço contínuo em células quadradas discretas, de tamanho c

arbitrário, que introduz uma escala de observação. É importante determinar o quão
robustas são as características da rede, quando se varia essa escala de observação.
Esse análise, para terremotos reais, será feita na seção 5.2. Com o modelo OFC, uma
introdução de escala de observação não é estritamente necessária, já que o reticulado
no qual ele é definido já possui uma escala característica. Porém, ainda vale testar
se as características da rede, nesse caso, são também invariantes sob transformações
de escala espacial, o que pode ser, posteriormente, comparado com terremotos reais.
Para isso, o reticulado deve ser subdivido em células quadradas, cujo tamanho pode
ser variado, e as diferentes redes de epicentros devem ser comparadas. Tal compa-
ração pode ser feita com as figuras 5.1.13 e 5.1.14, que mostram as distribuições de
graus e correlações, respectivamente, para redes obtidas com tamanhos de célula c

diferentes. Observa-se que em todos os casos a distribuição obtida é a mesma. As
diferenças observadas para a correlação de grau podem ser atribuídas simplesmente
aos diferentes tamanhos de rede, que são menores (tanto em número de vértices,
quanto de arestas, para o que grau médio seja o mesmo). Vale lembrar que, como
apresentado na seção 4.1.3, página 49, para grafos aleatórios descorrelacionados, a
correlação de graus esperada é k̄nn ∼ 〈k2〉/〈k〉 , que deve variar com o tamanho do
grafo, ainda mais se P(k) ∼ k−γ, já que 〈k2〉 → ∞ para γ 6 3. Portanto, a variação
observada para os diversos grafos, na região de k̄nn que é aproximadamente cons-
tante em k, é esperada. Logo, pode-se concluir que as características gerais do grafo
se mostram robustas quanto a variação da escala espacial de observação.

5.2 Comparação com terremotos reais

A rede de epicentros de terremotos reais foi estudada pela primeira vez por Abe e
Suzuki [91], que construíram uma versão não direcionada e sem arcos múltiplos do
grafo para terremotos do Japão e do sul da Califórnia. O resultado principal de [91]
foi que as distribuições de graus decaiam como uma lei de potência, o que adicionou
mais uma aspecto de invariância de escala ao fenômeno de terremotos. Em [91] foi
analisado somente a distribuições de grau do grafo, e somente para um tamanho
de célula específico4. Não foi dada a atenção à possível importância da escala de
observação que é introduzida à mão com a subdivisão espacial. Essa análise será
feita a seguir, não só para avaliar a robustez das características da rede de epicentros
reais, mas também para que essas possam ser comparadas com a rede de epicentros
do modelo OFC.

Os dados usados para a análise foram os disponibilizados pelo Southern Cali-

4Posteriormente, os mesmos autores analisaram as correlações de grau e clusterização do grafo [93],
porém, novamente para somente um tamanho de célula, o que impossibilitou a detecção da correlação
linear de graus de maneira clara, como está apresentada trabalho.
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10
-8

10
-7

10
-5

10
-3

10
-2

10
0

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

c=1

c=2

c=4

c=5

c=8

c=10

k

P
(k

)

γ = 1.89(2)

(e) α = 0.16

Figura 5.1.13: Distribuição de graus do grafo de epicentros consecutivos para
L = 1000 (exceto α = 0.25), LB = 100, s > 300, diversos valores de α e do
tamanho da célula c. Foram considerados eventos suficientes para que os
graus médios das distribuições obtidas com diferentes valores de c fossem
os mesmos.
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Figura 5.1.14: Correlação de graus do grafo de epicentros consecutivos para
L = 1000 (exceto α = 0.25), LB = 100, s > 300, diversos valores de α e do
tamanho da célula c. Foram considerados eventos suficientes para que os
graus médios das distribuições obtidas com diferentes valores de c fossem
os mesmos.
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fornia Earthquake Data Center5, e consistem no posicionamento temporal e espacial
dos epicentros, e também as magnitudes, de todos os terremotos catalogados no sul
da califórnia desde 1984. Os métodos de detecção e análise usados estão descritos
com detalhes em [94]. Na análise aqui apresentada foram utilizados todos os even-
tos do catálogo (∼ 3.4× 105), e suas posições tridimensionais6. A região espacial que
o catálogo engloba (∼ 690km × 620km, ver figura 5.2.1) foi então subdividida em
células cúbicas de diferentes tamanhos lineares c, e a seqüência de epicentros do ca-
tálogo foi usada para construir grafos de epicentros consecutivos, como feito para
o modelo OFC. As distribuições de grau para os diversos tamanhos de células po-
dem ser vistas na figura 5.2.2. Observa-se que uma distribuição larga, compatível, a
princípio, com uma lei de potência, é obtida para todos os valores de c analisados.
Contudo, a inclinação da distribuição varia claramente com c, e não representa, por-
tanto, um expoente universal como afirmado em [91]. Essa variação é, na verdade,
esperada, pois o grau médio dos diferentes grafos não é o mesmo, já que foram consi-
derados o mesmo número de eventos (arcos) e o número máximo de vértices menor
conforme o tamanho da célula aumenta. Dessa forma, espera-se também que a in-
clinação da distribuição aumente com o tempo, se aproximando assintoticamente de
P(k) ∼ k−1, conforme mais eventos são considerados. A dependência da inclinação
simplesmente com o grau médio pode ser verificada considerando grafos de dife-
rentes tamanhos que tenham o mesmo grau médio. Como o número disponível de
eventos é bem menor do que pode ser obtido numericamente com o modelo OFC, é
necessário fazer uma média de diversos grafos com o mesmo grau médio, obtido em
diferentes partes do catálogo, para que a estatística seja boa (ver figura 5.2.3). Dessa
maneira, quanto todos os graus médios são os mesmos, as distribuições colapsam
todas umas em cima das outras, com a mesma inclinação, como pode ser visto na
figura 5.2.2b.

As correlações de grau também podem ser obtidas para os grafos com diferen-
tes valores de c, conforme pode ser visto na figura 5.2.4. Observa-se que o grafos
apresentam, de maneira semelhante ao obtido com o modelo OFC, uma correlação
linear, da forma k̄nn(k) ∼ a + bk, que fica mais evidente conforme c aumenta, porém,
somente se o grau médio é o mesmo. Novamente, grande parte das diferenças ob-
tidas para valores diferentes de c podem ser atribuídas aos diferentes tamanhos dos
grafos, como discutido para o modelo OFC.

A existência de uma correlação de graus linear leva à conclusão de que terremotos
reais também apresentam a mesma dinâmica geral de atratores temporários, como
no modelo OFC. É natural, portanto, que se tente verificar se esses atratores estão
também relacionados com a ocorrência de eventos grandes, como observado no mo-
delo OFC. Um resultado positivo teria, em potencial, uma relevância na elaboração
de métodos de previsão de terremotos, cuja importância não é necessário enfatizar.
Da mesma maneira que foi feito para o modelo OFC, na figura 5.2.5 pode ser visto
a variação do grau médio do subgrafo composto somente dos últimos 103 eventos,
juntamente com as magnitudes dos eventos, para diversos valores de c. Nesse caso,

5Disponíveis em http://www.data.se.org/ftp/atalogs/SHLK/.
6A profundidade dos epicentros (ou hipocentros, como são chamados quando se considera a pro-

fundidade) são, em geral, duas ordens de grandeza menores do que a extensão superficial onde eles
ocorrem (101km e 103km, respectivamente). Ignorar a profundidade não seria, portanto, algo muito
grave, e é feito freqüentemente em análises sísmicas.
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Figura 5.2.1: Epicentros do sul da Califórnia usa-
dos na análise, pertencentes ao catálogo disponível emhttp://www.data.se.org/ftp/atalogs/SHLK/.
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Figura 5.2.2: Distribuição de graus do grafo de epicentros consecutivos para
terremotos do sul da califórnia, para diversos valores do tamanho da célula
c. Em (b) foram considerados eventos suficientes para que o grau médio 〈k〉
fosse o mesmo, conforme ilustrado na figura 5.2.3.
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Figura 5.2.3: Ilustração do método de construção de diversos grafos com o
mesmo grau médio 〈k〉, que considera intervalos subseqüentes do catálogo
de eventos, de tamanho variável.
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Figura 5.2.4: Correlação de graus do grafo de epicentros consecutivos para
terremotos do sul da califórnia, para diversos valores do tamanho da célula
c. Em (b) foram considerados eventos suficientes para que o grau médio 〈k〉
fosse o mesmo, conforme ilustrado na figura 5.2.3.

porém, não pode ser detectada de maneira clara uma correspondência entre a varia-
ção do grau médio e a magnitude dos eventos, pelo menos não da mesma forma que
é observada no modelo OFC. Em particular, nota-se que o grau médio permanece
baixo na maior parte do tempo, e aumenta e diminui de uma maneira que às vezes
acompanha um evento grande, e outras vezes não. Quando se aumenta o tamanho da
célula, as correlações ficam mais evidentes, mas as características gerais são as mes-
mas. Porém, quando se considera o intervalo de tempo ∆t entres eventos subseqüentes,
a correlação com os aumentos do grau médio fica muito mais clara, como pode ser
visto na figura 5.2.6. Nesse caso o aumento do grau médio acontece sempre logo após
a queda abrupta do intervalo de tempo entre eventos. Essa alta atividade de even-
tos num intervalo curto de tempo é devido aos aftershocks de um evento grande, cuja
taxa decai com o tempo de acordo com a lei de Omori (ver seção 2.1.7, página 20).
Os tais atratores temporários, que levam a correlação linear de graus observada, são
portanto, no caso de terremotos reais, a seqüencia de aftershocks de um evento, que
são espacialmente correlacionados7. Isso mostra uma diferença grande entre o com-
portamento do modelo OFC e o de terremotos reais: Apesar do modelo OFC exibir
seqüencias de aftershocks [22, 23], o que rege o crescimento do grafo de epicentros é
a existência de uma sincronização marginal temporária que é destruída por eventos
grandes, conforme descrito acima. Tal sincronização não é observada em terremotos
reais, o que marca uma diferença significativa entre a dinâmica do modelo OFC e os
fenômenos sísmicos.

7É fácil, portanto, entender porque a variação do grau médio móvel (figuras 5.2.5 e 5.2.6) e a correla-
ção de graus (figura 5.2.4) são mais claras conforme o valor de c aumenta: Os aftershocks se distribuem
próximo ao evento original, e conforme maior for o tamanho da célula espacial, menor vai ser o nú-
mero de células “ativas” durante o período, e maior será o grau dos vértices correspondentes.
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5.3 Redes de Markov com variáveis escondidas

Nessa seção será descrito um modelo geral de grafos aleatórios, baseado em variáveis
escondidas aleatórias e uma cadeia de Markov8. O objetivo desse modelo é entender
com mais detalhe o tipo de dinâmica que gera grafos com algumas das proprieda-
des que foram observadas com o modelo OFC, e também com terremotos reais. Esse
modelo é baseado numa classe de grafos desenvolvida por Boguñá et al [95], mas
modificado o suficiente para corresponder melhor ao grafo de epicentros analisado
nesse capítulo: Ao invés de um grafo com uma topologia qualquer, aqui é conside-
rado um grafo gerado a partir de uma seqüência de vértices, que correspondem a
uma seqüência de Markov. A definição detalhada do modelo vem a seguir.

Considere um conjunto fixo de V vértices, onde V ≫ 1. Para cada vértice ν é
atribuído uma variável escondida hν, sorteada de uma distribuição ρ(h). Um multi-
grafo direcionado pode ser construído por uma rede de Markov, da seguinte maneira:
Iniciando-se de um vértice aleatório µ, um arco direcionado µ → ν é adicionado com
probabilidade P(µ → ν) ≡ r(hµ, hν), e posteriormente um outro arco ν → ω com
probabilidade r(hν, hω), e assim por diante. Qualquer conexão é independe, por-
tanto, da conexão feita anteriormente. Definido dessa forma, esse grafo é razoavel-
mente geral; De fato, qualquer processo Markoviano gera um grafo desse tipo, se os
estados discretos forem considerados vértices e as transições entre eles como arcos
direcionados. Dado esse procedimento básico, é possível calcular as propriedades
estatísticas esperadas do grafo, como será mostrado a seguir.

5.3.1 Distribuição de graus de entrada

Como o grafo de epicentros consecutivos, cada vértices da rede tem o grau de en-
trada igual ao grau de saída. Logo, é suficiente descrever somente uma das duas
grandezas. Para obter a distribuição de graus de entrada desse grafo, deve-se consi-
derar o ensemble de grafos e a probabilidade no ensemble de um vértice ν receber uma
conexão depois de um tempo E (igual ao número de arcos), wν(E), dada por

wν(E + 1) =
∑

µ

P(µ → ν)wµ(E). (5.3.1)

Depois de um tempo E suficientemente grande, o sistema alcança um estado estacio-
nário, w(∞), definido como

w(∞) = P
nw(∞), (5.3.2)

onde P é a matriz de transição, cujos elementos são Pµν ≡ P(µ → ν), w(E) é o vetor de
estados em um tempo E, e n é o período da solução (aqui será considerado somente
n = 1).

A probabilidade de um vértice µ ter grau de entrada k após um tempo E ≫ 1,
P(k|µ, E), é dada simplesmente pela distribuição binomial,

P(k|µ, E) =

(

E

k

)

wk
µ(1 − wµ)E−k ≈ (Ewµ)ke−Ewµ

k!
, (5.3.3)

8Os resultados foram publicados em [3].
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onde wk ≡ wk(∞), que pode ser aproximada por uma distribuição Poisson, conforme
o último termo acima.

A distribuição total de graus de entrada após um tempo E, P(k|E), é então dada
por

P(k|E) =
1

V

∑

µ

P(k|µ, E). (5.3.4)

Como um vértice µ é identificado unicamente pela sua variável escondida hµ, deve-
se ter que wµ ≡ w(hµ). Logo, w(h) pode ser obtido reescrevendo-se a equação 5.3.1,

w(h) = V

∫

h

r(hµ, h)w(hµ)ρ(hµ)dhµ, (5.3.5)

supondo que h é uma variável contínua (a última expressão acima seria uma soma,
ao invés de uma integral, se fosse discreta). Solucionando essa equação integral para
w(h), é possível então obter a distribuição de graus pela equação 5.3.4,

P(k, E) =

∫

h

(Ew(h))k e−Ew(h)

k!
ρ(h)dh. (5.3.6)

5.3.2 Correlação de graus de entrada

Uma expressão geral para a correlação de graus de entrada desse grafo também pode
ser obtida, como será mostrado a seguir. A probabilidade de um vértice µ, com grau
de entrada k, se conectar a outro vértice de grau de entrada k ′ é dada por

P(k ′|k, µ, E) =
P(k|µ, E)

VP(k|E)

∑

ν

P(µ → ν)P(k ′ − 1|ν, E). (5.3.7)

A probabilidade total de um vértice de grau de entrada k se conectar a outro de grau
de entrada k ′ é, então, simplesmente

P(k ′|k, E) =
∑

µ

P(k ′|k, µ, E), (5.3.8)

e o grau de entrada médio dos vizinhos de saída mais próximos é, então,

k̄nn(k, E) =
∑

k ′

k ′P(k ′|k, E). (5.3.9)

Em termos das variáveis escondidas, substituindo a equações 5.3.6 e 5.3.3 na equa-
ção 5.3.8, e calculando a soma na equação 5.3.9, tem-se então

k̄nn(k, E) = 1 +
V

P(k, E)

∫∫

h

(Ew(hµ))k e−Ew(hµ)

k!

× r(hµ, hν)Ew(hν)ρ(hµ)ρ(hν)dhµdhν. (5.3.10)

Sabendo-se w(h), é possível, a principio, obter uma expressão para k̄nn(k, E), con-
forme acima.
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5.3.3 Dinâmica de atração e “aprisionamento”

O objetivo agora é entender como correlações lineares e distribuições de grau tipo lei
de potência podem aparecer em grafos gerados dessa maneira. Para isso, é necessário
definir funções r(h, h ′) e ρ(h) adequadas. É evidente que o que define unicamente
o grau de um vértice é a sua variável escondida. Logo, para que a correlação de
graus seja da forma k̄nn(k) ∼ k, para k ≫ 1, é necessário que h̄ ′(h) ∼ h, para h ≫ 1,
onde h̄ ′(h) é variável escondida média dos vizinhos de saída de um vértice com
variável escondida h. Com isso em mente, propõe-se a seguinte expressão geral para
a probabilidade de conexão:

r(hµ, hν) = F(hµ)

[

G(hν)h
γ
µ

ρ(hν)
[hν < hµ] +

G(hµ)h
γ
ν

ρ(hµ)
[hν > hµ]

]

, (5.3.11)

onde G(h) é a função que descreve o quão rapidamente decai a probabilidade de
distribuição para hν < hµ (ver figura 5.3.1), e o expoente γ define a preferência com
a qual vértices com maior h são escolhidos. A função F(hµ) é dada simplesmente
pela condição de normalização

∑
ν r(hµ, hν) = 1. É possível ver que, usando a equa-

ção 5.3.11, existe a seguinte solução geral para a equação 5.3.5,

w(h) =
C

V2
F(h), (5.3.12)

onde C é uma constante qualquer. Logo, dado G(h) e ρ(h), é possível obter expres-
sões para as formas assintóticas de P(k) e k̄nn(k), para k ≫ 1.

Foram considerados algumas formas específicas de G(h) e ρ(h) e calculadas a dis-
tribuição e correlações de graus de entrada pelas equações 5.3.6 e 5.3.10, ambas para
k ≫ 1, para isso usando métodos analíticos de aproximação usuais. Os resultados
estão resumidos na tabela 5.2.

O que se obtém é que o efeito da probabilidade de conexão dada pela equa-
ção 5.3.11 é gerar uma distribuição de graus de entrada correspondendo a uma forma

hν

hµ

r(hµ, hν)

G(hν)

ρ(hµ)

h
γ
ν

(a) Probabilidade de
conexão de um vértice

µ a um vértice ν.

hν

hµ

r(hµ, hν)× ρ(hν)

G(hν)
h

γ
νρ(hν)

(b) Probabilidade de
conexão de um vértice
µ a qualquer vértice

com variável escondida
hν.

Figura 5.3.1: Ilustração da probabilidade de conexão dada pela equa-
ção 5.3.11.
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ρ(h) G(h) k̄nn(k) P(k)

h−β

β − 1
1 ∼ k ∼ k

−β+γ
γ+1

βe−βh 1 ∼ k ∼ k
− γ

γ+1 e−Ck
1

γ+1

βe−βh eξh ∼ k ∼ k−
β+ξ

ξ

Tabela 5.2: Diferentes formas assintóticas de k̄nn(k) e P(k), para k ≫ 1, e
diferentes formas para G(h) e ρ(h).

“esticada” de ρ(h). Se G(h) é independente de h, e logo o “aprisionamento” na re-
gião de valores de h próximos é o mais fraco, tem-se o seguinte: Se ρ(h) é uma lei
de potência com expoente β, então P(k) também é uma lei de potência com expo-
ente no intervalo [1, β], que se aproxima de 1 quando γ for grande. Se ρ(h) for uma
distribuição exponencial, a distribuição de graus resultante é uma exponencial es-
tendida, como indicada na tabela 5.2, que é indistinguível numericamente de uma
lei de potência se γ for relativamente alto, e o grafo for finito. Porém, se um efeito
de “aprisionamento” mais forte for considerado, por exemplo com G(h) que cresce
exponencialmente, obtém-se que um ρ(h) exponencial é suficiente para levar a uma
distribuição de graus de entrada que decai como uma lei de potência. Isso signi-
fica que não é necessário supor uma invariância de escala intrínseca, representada
por uma lei de potência em ρ(h), para que P(k) seja livre de escala. Além disso, a
forma assintótica da distribuição de graus de entrada nesse caso não depende de γ, e
é dominada inteiramente pelo efeito de “aprisionamento”, e não pela preferência de
conexão.

5.3.4 Comparação com a rede de epicentros consecutivos do modelo

OFC

O modelo apresentado acima descreve uma maneira possível de gerar grafos com
algumas das características observadas do grafo de epicentros consecutivos do mo-
delo OFC. Existe uma diferença clara entre os dois grafos: O modelo acima não inclui
a repetição de seqüencias de vértices existentes no modelo OFC. Além dessa dife-
rença, o modelo faz uso de variáveis escondidas, que representariam, somente de
uma maneira estática e não detalhada, as correlações espaciais do modelo OFC. Na-
turalmente, para tempos grandes, quando a ergodicidade do modelo for aparente,
uma distribuição estática de variáveis escondidas não é apropriada para reproduzir
o mesmo grafo. Contudo, para reticulados suficientemente grandes, onde as corre-
lações mudariam muito lentamente, uma distribuição estática de variáveis escondi-
das poderia reproduzir o mesmo comportamento do grafo de epicentros, de maneira
qualitativa. Para isso, portanto, teria que ser escolhida uma forma de ρ(h) e G(h) que
mais se aproximasse da dinâmica do modelo OFC. Como foi mostrado acima, existem
diversas formas dessas funções que reproduzem qualitativamente o comportamento
observado. Outras características topológicas da rede, como, por exemplo, aglomera-
ção, reciprocidade [96], e as formas completas de P(k) e k̄nn(k) teriam que ser obtidas
e comparadas, para se decidir qual se assemelha mais ao comportamento do modelo
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OFC. Uma correspondência completamente satisfatória, porém, é improvável, de-
vido as diferenças inerentes já mencionadas. Contudo, a análise do modelo de redes
markovianas mostra que as características da rede de epicentros podem ser atribuí-
das, em grande parte, à dinâmica de atração definida, que pode gerar, de maneira
espontânea, grafos com distribuição de graus livre de escala e correlação linear. Adi-
cionalmente, esse modelo é completamente independente da análise de epicentros, e
pode ser útil para a análise de outros processos.
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Capítulo 6

Conclusões

Esse trabalho foi divido em duas partes. Na primeira parte, no capítulo 3, foi feito um
estudo sistemático dos eventos do modelo OFC, onde foram identificadas e caracteri-
zadas duas propriedades não-triviais dos eventos, de acordo com onde os epicentros
ocorrem no reticulado e como as avalanches se distribuem espacialmente. Foi deter-
minado que existe um “efeito de borda” no modelo, onde os epicentros ocorrem com
mais freqüência próximos à borda do reticulado. A largura desse efeito no reticulado,
e também a sua intensidade, dependem do valor de α e do tamanho dos eventos con-
siderados. Essas características não dependem, porém, do tamanho do reticulado L,
e, portanto, seriam desprezíveis no limite L → ∞. A camada mais externa do reti-
culado que é afetada por esse efeito tem uma largura, para alguns valores de α, da
ordem de LB ∼ 100, o que inviabiliza o estudo do modelo em reticulados dessa ordem
de tamanho, sem que os eventos sejam propriamente isolados. Além disso, foi feito
uma análise de como os eventos de diversos tamanhos, para diversos valores de α,
se distribuem espacialmente no reticulado, durante o processo de avalanche. As ca-
racterísticas espaciais dos eventos do modelo OFC foram comparadas com as de um
modelo de avalanches aleatórias, definido como um andarilho aleatório sem retorno,
com ramificação. Identificou-se uma separação de escalas: Eventos menores (s < st)
se distribuem no reticulado de maneira distinta dos maiores (s > st), que possuem
propriedades invariantes. O tamanho de transição st ∼ 100 independe do valor de α,
e é maior do que o observado para avalanches aleatórias (st ∼ 10). A difusão e espar-
cidade dos eventos possuem expoentes que não dependem de α e são bem diferentes
de avalanches aleatórias. Essa diferenciação de tamanhos representa um critério a
mais que deve ser considerado na análise do modelo, de modo geral, quando se es-
pera obter algum comportamento que não varie com o tamanho dos eventos. Usando
esse critério, e o conhecimento obtido com o estudo do efeito de borda, fez-se uma
avaliação da criticalidade do modelo, através da taxa de ramificação. Observou-se
que, quando o efeito de borda e os eventos menores são desconsiderados, o sistema
se aproxima mais do cenário de criticalidade. Porém, o número limitado de tama-
nhos de reticulado analisados impossibilitou uma afirmação mais precisa sobre a cri-
ticalidade do modelo. Apesar disso, ficou claro que os dois critérios adicionais são
relevantes para essa análise.

Na segunda parte, no capítulo 5, foi analisado o grafo de epicentros consecutivos
do modelo OFC. Esse grafo possui uma distribuição de graus larga, compatível com
uma lei de potência, assim reproduzindo uma característica não óbvia de terremotos
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reais. O expoente dessa distribuição está relacionado com o grau médio do grafo, que
é característico para cada valor de α. Adicionalmente, a topologia desse grafo per-
mitiu que fosse identificado um tipo característico de dinâmica. A correlação linear
de graus revelou a existência de atratores temporários da dinâmica, que apresentam
quase-periodicidade. Esses atratores estão vinculados com a ocorrência de eventos
grandes, que os destroem, e são nesse sentido precursores dos mesmos. Foi feita
também uma analise da rede de epicentros consecutivos de terremotos reais, onde
se enfatizou a dependência das características da rede com a escala de observação.
Foi mostrado que a inclinação da distribuição de graus depende unicamente do grau
médio da rede, e depende, portanto da escala de observação e do número de even-
tos, e não possui uma inclinação universal. Foi identificada também uma dinâmica
de atratores semelhante a do modelo OFC, porém diferente em vários aspectos. Pri-
meiramente, os atratores não estão vinculados necessariamente com a ocorrência de
eventos grandes, e sim com a aumento da taxa de eventos, como previsto pela lei de
Omori. O atrator temporário seria, portanto, devido a uma seqüencia proeminente
de foreshocks e aftershocks, e não explicitamente correlacionado com a ocorrência de
eventos grandes. Além disso não foi observado nenhum tipo de quase-periodicidade,
como no modelo OFC. Essas duas diferenças salientam limitações importante do mo-
delo em sua capacidade de reproduzir a dinâmica de terremotos reais. Por último
se estudou analiticamente uma classe de redes aleatórias baseadas em uma rede de
Markov e variáveis escondidas. Determinou-se que uma dinâmica de atração apro-
priada é capaz de reproduzir algumas características observadas da rede de epicen-
tros, como correlação linear de graus e distribuição de graus que decai como lei de
potência, sem que algum tipo de invariância de escala seja suposto de maneira a pri-
ori.

Os estudos apresentados nessa tese poderiam ser continuados de algumas manei-
ras. A primeira seria a análise de outras propriedades do grafo de epicentros, como o
perfil de aglomeração (ver seção 4.1.4, página 50) e estrutura de comunidades [97]. De
fato, chegou a ser implementado um código de detecção de comunidades (ver apên-
dice B), porém a análise de comunidades, nesse caso, não é tão fácil, pois a própria
assortatividade do grafo geraria uma estrutura de comunidades, mesmo num grafo
aleatório. Teria que ser feita uma análise comparativa, analítica ou numérica, com um
modelo nulo correlacionado, para que fosse determinado o número e tamanho das
comunidades esperadas. Outra abordagem seria a elaboração de redes diferentes,
que capturariam as correlações espaço-temporais dos epicentros de outras maneiras.
Em particular, seria útil uma construção de rede que não dependesse de uma escala
de observação escolhida a priori, como é necessário com o grafo de epicentros conse-
cutivos em um espaço contínuo. O estudo de uma rede com essa propriedade, a rede
de recorrências, está ainda em andamento, e se encontra resumido no apêndice A.

Algumas das propriedades da rede de epicentros, tanto do modelo OFC quanto
de terremotos reais, aparentam estar relacionadas com as leis empíricas de foreshocks
e aftershocks. Uma maneira de entender melhor como essas leis empíricas, isolada-
mente, seriam responsáveis pelas propriedades observadas, como a dinâmica de atra-
tores encontrada, seria considerar o comportamento do modelo ETAS (Epidemic Type
Aftershock Sequence) [98]. Esse modelo não é nada mais do que as leis empíricas de
Gutenberg-Richter e Omori, reunidas de maneira descorrelacionada: Em sua forma
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original, o modelo define somente temporalmente como os eventos de diferentes
magnitudes são gerados, obedecendo as leis empíricas mencionadas, i.e., cada evento
tem sua magnitude sorteada da lei de Gutenberg-Richter, e gera uma seqüência de
aftershocks, de acordo com a lei de Omori, cujos eventos individuais também terão
suas magnitudes sorteadas da mesma maneira, e darão origem a própria seqüência
de aftershocks, e assim por diante. É possível adicionar um termo espacial ao modelo,
que rege como os aftershocks se distribuiriam espacialmente, em relação ao seu evento
gerador. Nesse caso, pode-se mostrar que a difusão de eventos pode ser mapeada no
problema geral de caminhos aleatórios em tempo e espaço contínuos [99]. A rede de
epicentros para o modelo ETAS poderia ser construída, e uma comparação com o que
foi obtido, tanto para o modelo OFC quanto para terremotos reais, poderia ser feita.
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Apêndice A

Rede de recorrências de epicentros

Aqui será apresentado de forma bastante sucinta um trabalho, ainda em fase de anda-
mento, que foi desenvolvido em colaboração com o Prof. Jörn Davidsen, da universi-
dade de Calgary, Canadá. A colaboração foi iniciada em Fevereiro de 2006, em Dres-
den, Alemanha, durante o workshop intitulado “ Dynamics on Complex Networks
and Applications”1, realizado no Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme.
Posteriormente a colaboração foi intensificada com uma visita de 3 semanas à Cal-
gary, em Fevereiro de 2007. Apesar da grande quantidade de resultados já obtidos, e
de um manuscrito já em fase avançada de elaboração, esse último foi elaborado muito
recentemente, e existem alguns pontos que ainda estão sendo discutidos e analisados,
de modo que se optou pela não incorporação do estudo, de maneira detalhada, nessa
tese. Porém, a versão preliminar do manuscrito pode ser vista na seção A.3, e o tra-
balho será resumido a seguir, junto com os principais resultados já obtidos.

A.1 Definição da rede de recorrências

Uma maneira geral de analisar a estrutura causal de processos pontuais foi proposta
por Davidsen et al [100], e consiste em analisar a rede de recorrências, definida da
seguinte maneira: Cada evento pontual, que ocorre num espaço N-dimensional, é
representado com um vértice em um grafo. É adicionado um arco direcionado de um
vértice a outro se a distancia entre os dois eventos for menor do que todos os outros
eventos que ocorreram temporalmente entre esses dois eventos. Deste modo, a rede
representa um processo de quebra de recordes. Se espera, portanto, que a topologia
desse grafo venha capturar a estrutura causal do processo pontual sendo estudado,
que pode então ser comparada com um modelo nulo aleatório, sem estrutura causal,
cujas características da rede de recorrências correspondente podem ser obtidas anali-
ticamente [100]. A vantagem central desse método é a total falta de parâmetros, e as
características da rede são unicamente definidas pelos dados.

Davidsen et al [100] aplicaram esse método na análise de epicentros de terremotos
reais, e obtiveram uma série de resultados que apontam para uma estrutura causal
de terremotos que é bastante robusta. Em particular, descobriu-se que a distancia
de recorrências (a distância correspondente a cada arco da rede) possui uma forma

1http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~dyonet06/
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universal, que não varia com o tempo, e que depende somente da magnitude dos
terremotos considerados. Essa variação, por sua vez, é compatível com a variação da
distancia de ruptura de terremotos. Além disso, a distribuição de tempo de recor-
rências também não varia com o tempo. Ambos esses resultados são diferentes do
caso aleatório, onde essas distribuições variam com o tempo. Outras propriedades
topológicas do grafo, como distribuição de graus, também diferem do caso aleatório.

O trabalho original, feito em colaboração com Prof. Jörn Davidsen, consiste na
aplicação dessa análise ao modelo OFC, para que esse possa ser comparado com
terremotos reais.

A.2 Principais resultados para o modelo OFC

Várias das características principais da rede de recorrências do modelo OFC se asse-
melham às de terremotos reais, como, por exemplo, a distribuição de graus. Porém,
muitas das características robustas de terremotos reais, como a invariância tempo-
ral da distribuição de distâncias e tempos de recorrências não foram encontradas no
modelo OFC. Além disso, não foi possível encontrar uma forma universal da distri-
buição de distâncias de recorrências, que obedeça o mesmo ansatz da de terremotos
reais. Por último, uma característica importante da dinâmica do modelo OFC, que é
a repetição de epicentros no mesmo local (algo bem evidente no estudo da rede de
epicentros consecutivos, apresentado no capítulo 5) se mostrou como uma diferença
crucial entre o modelo e terremotos reais. Essas repetições tiveram que ser ignora-
das explicitamente, para que muitas das características pudessem ser devidamente
comparadas com a rede de terremotos reais. Essa análise, portanto, pôde identificar
várias diferenças e semelhanças não-obvias entre o modelo OFC e terremotos reais,
que reforça boa parte das conclusões apresentadas nessa tese. Essa comparação per-
mite uma delineação mais clara do que pode ser atribuído, em terremotos reais, a
uma dinâmica de SOC, representada pelo modelo OFC, e o que deve ser atribuído a
uma dinâmica mais elaborada, que possivelmente deve levar em consideração outros
detalhes da dinâmica de placas tectônicas, como a existência de um sistema composto
de diversas falhas, com fronteiras não muito bem definidas, e que influem uma nas
outras.
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A.3 Versão preliminar do manuscrito

Network of recurrent events for the Olami-Feder-Christensen model
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We numerically study the dynamics of a discrete spring-block model introduced by Olami, Feder and Chris-
tensen (OFC) to mimic earthquakes and investigate to which extent this simple model is able to reproduce the
observed spatiotemporal clustering of seismicty. Following a recently proposed method to characterize such
clustering by networks of recurrent events [Geophys. Res. Lett. 33, L1304, 2006], we find that for synthetic
catalogs generated by theOFC model these networks have many non-trivial statistical properties. This includes
characteristic degreedistributions— very similar to what hasbeen observed for real seismicity. There are, how-
ever, also significant differences between the OFC model and earthquake catalogs indicating that this simple
model is insufficient to account for certain aspects of the spatiotemporal clustering of seismicity.

PACS numbers: 89.75.Da,05.65.+b,91.30.Dk,91.30.Px

I. INTRODUCTION

Describing and modelli ng the spatiotemporal organiza-
tion of seismicity and understanding the underlying physical
mechanisms of earthquake triggering have been proven chal-
lenging. Inspired byempirical regularitieswhich includeself-
similar scaling laws like the Omori law and the Gutenberg-
Richter law [1, 2], a wealth of mechanisms and models have
been proposed includingthe conceptsof a critical earthquake,
of self-organized criticality, and more generally of the seis-
mogenic crust asaself-organized complex system requiringa
so-called system approach (see, for example, Refs. [3, 4] for
a review). Yet, the origin of the observed non-trivial emer-
gent featuresof earthquakeoccurrenceis still oneof themain
unresolved problemsin thefield.

Resolving this issue may require measuring the micro-
scopic state variables — the stressand strain at every point
within the earth alongactive earthquakefaults— andtheir ex-
act dynamics. However, this is currently impossible. Yet, the
associated earthquakepatterns are readily observablemaking
macroscopic approaches based on the concept of spatiotem-
poral point processes feasible, where the description of each
earthquake is reduced to its size or magnitude, its epicenter
and its time of occurrence. Describing the patterns of seis-
micity may shed light on the fundamental physics sincethese
patternsare emergent processesof theunderlyingmany-body
nonlinear system.

Recently, such an approach has brought to light new prop-
ertiesof the clustering of seismicity in space andtime[5–16].
In particular, the observed spatiotemporal clustering of seis-
micity suggests that the usual mainshock/aftershock scenario
— where each event has at most one correlated predecessor
of larger magnitude — is too simplistic and that the causal

∗tpeixoto@if.usp.br
†davidsen@phas.ucalgary.ca

structureof seismicity could extend beyondimmediately sub-
sequent events. To quantify such correlations, ageneral proce-
dure for inferringaplausible causal structure from clustersof
localizedeventshasbeen introducedin Refs. [17, 18]. The ap-
proach allowsoneto studythedynamical organization of spa-
tiotemporal activity in terms of the topology of complex net-
works [19, 20] and has led to thedetection of unexpected sta-
tistical featuresfor earthquake catalogsfrom Cali fornia. Most
importantly, the approach providesanew andindependent es-
timateof the rupture length and its scalingwith magnitude.

In this article, we investigate to which extent the simple
dynamics of the Olami-Feder Christensen (OFC) model [21]
is sufficient to account for the observed spatiotemporal clus-
tering of seismicity as characterized by the above network
approach. The OFC model is maybe the simplest model in
the classof (supposedly) self-organizedcritical (SOC) models
which exhibit a phenomenology resembling seismicity. This
includes the aforementioned Gutenberg-Richter law for the
frequency-magnitudedistribution [21, 22] andtheOmori law
for aftershocks [23, 24] as well as some statistical properties
of epicenter locations [25]. In addition, the OFC model is of
special relevance in the context of SOC. Systems are called
self-organized critical i f they reach a stationary state charac-
terized by power laws without the need for fine-tuningan ex-
ternal parameter such as thetemperature[26, 27]. This is typ-
ically the case for slowly driven systems with fast avalanche-
like dissipation events. Unlike the paradigmatic SOC sand-
pilemodel [28], where any amount of dissipationisenoughto
break criticality, the existenceof criticality in the OFC model
with dissipation is still debated [29–34].

We show that when the causal structure of the OFC model
is studied with the method mentioned above, it does indeed
reveal some similarities to seismicity, such as the degreedis-
tributionsof the network, and some aspects of the recurrence
time and distancestatistics. However, there areseveral impor-
tant differences that severely hinder its adoption as a plausi-
ble sole description of the fundamental mechanisms respon-
sible for the spatiotemporal correlations of seismicity. Most
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of those discrepancies seems to be tightly related with the
fact that the model is discrete and defined on a regular lat-
tice, and exhibits quasi-periodic attractors [25, 35]. These
features, whicharetotally absent in seismicity, manifest them-
selves quite clearly in several aspects of the recurrence net-
work, such as in the “closing” of the cascade of recurrences
when the event happens at exactly the same position, which
alters the degree correlations and the growth of the network.
Also, the recurrencetime and distancestatics show important
differences. In the OFC model, the recurrencetime statistics
show a characteristic time due to the fact the system is driven
and finite, and the dependenceon the rate of events is differ-
ent to what isobserved in seismicity. The recurrencedistance
statistics bearsonly a superficial resemblanceto real seismic-
ity, but fails to reproducethe same scaling with event magni-
tude, which in seismicity is linked to the rupture length of the
earthquake[18].

The outline of our paper is as follows. In Section II , we
present the OFC model, and Section III summarizes the ap-
plied method to search for signs of causal structure in spa-
tiotemporal data. Section IV presents the results obtained for
theOFC model, which are compared with real seismicity. We
concludein SectionV.

II. OLAMI-FEDER-CHRISTENSEN MODEL

The OFC model [21] is inspired by the Burridge-Knopoff
spring-block model [36], and is defined ona square latticeof
size L2. To each site (i, j), a “tension” zij is assigned, ini-
tially chosen at random from the interval [0, zc[. The entire
system is driven slowly, with every zij increasing uniformly.
Whenever a site reaches the threshold tension zij = zc, a re-
laxation event — called avalanche or “earthquake” — starts.
Theoriginatingsiteof the avalanche(i, j) iscalled the epicen-
ter. The dynamics of such an event is as follows: A fraction
α of the tension at the epicenter is transferred to each of its
four neighbors zi±1,j±1 = zi±1,j±1 + αzij , and the tension
at the site itself is reset zij = 0. If the tension at any of the
neighboring sites reaches the threshold, zi±1,j±1 ≥ zc, the
sametopplingrulesare applied. Thisdynamicscontinuesun-
til there are no more sites in the system with zij ≥ zc. Then,
the tension increasesuniformly again until thenext avalanche
occurs. Without lossof generality, we set zc = 1. The total
number of topplingsduringanavalancheiscalled the “size”of
the avalanches. In contrast, the total number of sites that top-
pled (ignoringmultipletopplingsof thesamesite) iscalled the
“area” of the avalanche a. The parameter α defines the level
of local conservation of the system. For α = 0.25 the system
is locally conservative and for α < 0.25 it i s dissipative. We
consider hereonly the case of open boundary conditions, i.e.,
the sites at the border of the latticetransfer tension out of the
system (or to an imaginary neighbor), so thesystem isalways
globally nonconservative.

After a transient regime, which is increasingly longer for
smaller values of α, the system reaches a stationary state
which has a distribution of event sizes resembling a power-
law in the tail for the largest, numerically accessible system

sizes (seeRef. [33] for an extensive review and the most re-
cent results). For the values of α ∈ {0.18; 0.2; 0.22} and
L = 1000 we consider here, the power law tail hasan unique
exponent around−1.8 [30]. Yet, the occurrenceof events is
not uniformly distributed within the lattice, and tend to hap-
pen closer to the boundaries [25, 31]. This “border effect”
preventsthe event sizestatistics from obeyingfinite-sizescal-
ing (FSS) with the sizeof the lattice. Only when eventsclose
to the border are ignored and an internal subset of the system
is considered, FSSis realized [31]. Interestingly, this border
effect does not seem to scale with system size [25]. To ac-
commodate for these observations, we generally restrict our
analysis to synthetic catalogs generated by the OFC model
which contain only those events involving sites which are all
at adistanceof at least 100sitesaway from theboundary. The
effectivesystems sizeis thusLbulk = 800.
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FIG. 1: (Color online) The average area 〈ar〉 of the smallest rect-
angle on the lattice containing a given avalanche of spatial extent a
for different values of the dissipation parameter α. Only avalanches
originating within the bulk, Lbulk = 800, are considered (see text
for details). The solid line corresponds to a linear increase. Inset:
Rescaled version indicating that the areascales linearly with a inde-
pendent of α for 300 ≤ a ≤ 30000.

An important aspect in seismicity is the effect of thedetec-
tion threshold: Earthquake catalogs are only complete above
a certain magnitude value which depends on the network of
seismometers deployed in a given area. Thus, it is crucial
to understand how the statistical propertiesof seismicity vary
with the magnitude of completeness. To address this issue
in the OFC model, we consider catalogs for different lower
threshold values of event sizes sth. Reasonable choices of
thesevaluesarelimited bytheparticular dynamicsof theOFC
model and lattice effects. For example, it is well known that
eventsof sizeonehavetheir own separatedynamicsand obey
a different statistics [33]. This is easy to justify, since events
of sizeonewill occur even if thereisnoself-organization, i.e.,
α = 0. The effectsof thisparticular dynamicsand of the dis-
crete lattice can be clearly seen in the spatial shapes of the
avalanches as summarized in Fig. 1: The ratio between the
average area〈ar〉 of the smallest rectanglewhich containsan
avalanche of areaa varies significantly with a for all consid-
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TABLE I: Number of eventsN in the catalogsgenerated by theOFC
model for different values of α and lower sizethreshold sth.

sth α = 0.18 α = 0.20 α = 0.22

300 1000000 1000000 1000000

500 641933 676324 685237

1000 327124 394235 400339

3000 107550 148311 156189

5000 60041 87102 94968

10000 22205 40208 42991

30000 2547 8432 8909

ered values of α. Here the average is taken over all events of
areaa. Only for eventsabove a certain sizeath ∼ 102, doesar

scale linearly with a (seeinset of Fig. 1) — independent of α.
Yet, this linear scaling is limited to valuesof a < 3× 104 due
to the finite system size. Since area and sizeof an avalanche
arebasically identical for theparametersof α considered here
[39], we only consider catalogswith sth ∈ [300; 30000] in the
following.

To be more specific, each synthetic catalog generated by
the OFC model containsN consecutive events or avalanches
occurring after the statistically stationary regime has been
reached for L = 1000 and Lbulk = 800. Each event k is
characterized by its sizesk, its epicenter location (i, j)k and
its time of occurrencetk measured in terms of the avalanche
number (or equivalently in the natural time scale of the OFC
model [37]). For this choice, tk is an integer. The various
catalogs for different valuesof α andsth are given in Table I.

III. NETWORK OF RECURRENCES

We analyze the catalogs generated by the OFC model ac-
cordingto arecently proposed methodwhich hasbeen proven
helpful in characterizingthespatiotemporal clustering of seis-
micity and in detecting causal signatures between events
[17, 18]. The essential idea is to extend the notion of a re-
currence to spatiotemporal point processes: An event is de-
fined to be arecurrenceof any previous event if it occurred
closer in spacethan all i ntervening events. Recurrences are
therefore record breaking events with respect to distance. By
linking each event to its recurrences, a directed network [40]
of recurrences is obtained: Each event ak, with k = 1, ..., N ,
is a vertex in the network and a directed edge from ak to am

exists for k < m if am is a recurrenceof ak, i.e., if the dis-
tancebetween (i, j)m and (i, j)k is smaller than the distance
between (i, j)k and(i, j)′k for all eventsak′ withk < k′ < m.
This definition assumes that the eventsare ordered according
to their occurrencein time tk. Obviously, each recurrenceor
edge can be characterized by the time interval t = tm − tk
between the two connected events k and m and by the spa-
tial distance l between the two. Note that the mapping of the
dynamics to a network is entirely data-driven and does not
impose any arbitrary space and time scales other than those
associated with the given event or earthquake catalog — in

contrast, for example, to methods typically used to define af-
tershocks. Comparingthestatistical propertiesof thenetwork
of recurrences for a given catalog to the properties of a net-
work obtained for a random point processwithout any causal
relation between events highlights relevant parts of the un-
derlyingcausal dynamical process(es) generating the pattern.
For theOFC model, such arandom processor null model can
be obtained by shuffling the given catalog: Shuffle the sizes
andthe epicenter locations separately whilekeepingthetimes
of occurrence. For a random spatiotemporal point processin
continuoustime andspace, several statistical propertiesof the
network of recurrencesare even known analytically [18].

In thefollowing, wedo not only comparethenetwork prop-
erties for the OFC model with those for its random or shuf-
fled counterpart but also with the network properties found
for earthquake catalogs from southern Cali fornia [17, 18].
The particular focus is on the network topology and on dis-
tributions associated with the temporal and spatial distances
between an event and its recurrences.

IV. RESULTS

A. Topological properties

Networks can be generally characterized by their topology
as, for example, summarized in Refs. [19, 20]. Here, wefocus
onfour aspects, namely network growth with time, thedegree
distribution, degree-degree correlationsand the clusteringco-
efficient.

1. Network growth

An important aspect of the analysis of networks and their
dynamicsisthe changein their topologywith time. In the case
of networks of recurrences, this corresponds to the situation
when agiven catalogisextended to cover alonger timeperiod
and, thus, contains more events. In general, some properties
of the network of recurrences depend onits sizeN . For the
case of random, uncorrelated events, one such property is the
average degree〈k〉. It grows with the size of the network as
〈k〉 ≈ ln(N) for N ≫ 1 [18]. While this is roughly what we
findfor theshuffled catalogsgenerated bytheOFC model, the
original catalogs show quite adifferent growth ascan be seen
in Fig. 2. Independently of the valueof α, the averagedegree
“saturates” quickly arounda value close to 5, and growsvery
littl e even after the catalog isa coupleof ordersof magnitude
larger. When the catalog is shuffled, a portion of the growth
can bewell represented by ln(N) but only upto∼ 104 events,
after which it growsmoreslowly.

These observations ill ustrate one of the main features of
the OFC model, namely the repetitive occurrence of events
originating at the same location. Obviously, there is a fi-
nite probabilit y that the epicentersof two eventsare identical
since the OFC model is defined on a discrete and finite lat-
tice. If this happens, the cascade of recurrences of the first
event ends or is “closed” and the number of recurrences of
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FIG. 2: (Color online) Mean degree 〈k〉 vs. catalog size N for
sth = 300 and different values of alpha, for the regular and shuf-
fled catalogs generated by the OFC model. N = 106 corresponds
to the full catalogs — see Table I. The solid line is of the form
0.95 ln(N) + const.

this event does not increase further. If this were exclusively
due to the finitenessof the discrete lattice, one would expect
thisto happenaccordingto ageometricdistributionwith aver-
ageL2

bulk. In particular, thiseffect would not berelevant in the
thermodynamic limit Lbulk → ∞. However, our simulations
show that the repeated occurrenceof the same epicenter hap-
pensmuch more frequently in the OFC model. This is due to
marginal synchronization of neighboringsites[38] andthe ex-
istenceof quasi-periodic patterns in thedynamicsof the OFC
model [25, 35] causing the repeated triggering of epicenters
and similar events. Consequently, the average out-degreeof
networks generated by the OFC model grows rather slowly.
Moreover, the growth in 〈k〉 basically saturates after ∼ 103

events as Fig. 2 shows. This is at least two orders of mag-
nitude smaller than the roughestimate of L2

bulk = 6.4 × 105

based onthe latticesize.
When the catalog is shuffled it doesnot entirely removethe

effect. This is because the average frequency of a given epi-
center does not change and the distribution of these frequen-
ciesisquitebroad, resemblingapower law [25]. Yet, theshuf-
fling destroystherelatively short periodsof quasi-periodicdy-
namics and increases in most cases the time it takes for the
activity to return to the same epicenter and to close agiven
cascade of recurrences. Thus, 〈k〉 is larger and its growth is
very close to the predicted behavior for random, uncorrelated
eventsuntil the effectsof thebroad distribution of the epicen-
ters frequenciesbecomeimportant after ∼ 104 events.

Thesehigh-frequency repetitionsof epicenterscan be char-
acterized bytheratio of thenumber of eventswith “open” (i.e.
not closed) cascadesof recurrencesNo to the total number of
events N . These ratios are shown in Fig. 3 as a function of
N . After a transient, this ratio stabili zesaroundavaluewhich
depends on α, being larger for larger values of α, for α > 0.
Thismeansthat thequasi-periodicbehavior ismoredominant
for stronger dissipation. For α = 0, thedynamicsiseven peri-
odic leading to a discontinuity in the ratio and a valueof one.
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FIG. 3: (Color online) Ratio of number of “open” recurrencesNo, as
described in the text, over the total number of events N , in function
of the number events, for different alphas and sth = 300.

Note that the apparent saturation for large N is itself only a
transient behavior for finite Lbulk. SinceNo < L2

bulk, the ra-
tioswill eventually go to zero.

The network growth described above differs significantly
fromwhat isobtainedfor seismicity, sincereal epicentershap-
pen oncontinuous space and thereforenever occur exactly in
the same place(save, of course, for limitationsof experimen-
tal precision). Since repetition is not possible, the network
growth for seismicity does not exhibit the “saturation” of the
average degreeobtained for the OFC model, and grows in-
stead continuously as 〈k〉 ≈ 0.84 ln(N) [18].

2. Degreedistributions

A moredetailedaspect of thenetwork topologyisthedistri-
bution of in- and out-degrees, asin Fig. 4. Theout-degreedis-
tribution deviates significantly from the random case, where
a Poisson distribution is expected both for the in- and out-
degree distributions. The out-degreedistribution seems in-
stead to decay exponentially, with inclination slightly depen-
dent on α. The in-degreedistribution is closer to a Poisson.
Theoverall shapeof thedistributionsalso doesnot depend on
the choice of lower size threshold for 300 ≤ sth ≤ 30000
(not shown). When the catalogs are shuffled, the obtained
out-degreedistribution is very close to a Poisson, while the
in-degreedistributionisnarrower, as in Fig 5, like expected in
the random case. The distributions, both of the shuffled and
unshuffled catalogs, do not seem to be strongly affected by
the “border effect” of model, and do not change significantly
when all events in the lattice are considered (not shown).

The in- and out-degreedistributions obtained for the OFC
model arewhat resembleseismicity themost, wherethosedis-
tributions are basically the same as in Fig. 4 [18]. The only
significant differencebetween seismicity and the OFC model
is that the behavior for out-degree equal to 1 is not the same.
For the OFC model the small out-degrees only overtake the
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works generated by the OFC model for sth = 300 and different α’s
(seeTable I for details). Thesolid green line isaPoisson distribution
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FIG. 5: (Color online) In-degree and out-degreedistributionsfor net-
works generated from shuffled OFC catalogs with sth = 300 and
different α’s. The solid green line is a Poisson distribution with the
same 〈k〉 as for α = 0.20.

corresponding Poisson distribution for k ≥ 2, but for seis-
micity it starts at k ≥ 1. Other than that, the same causal
informationcaptured by thedegreedistribution for seismicity
seem to bepresent in theobtained OFC catalogs.

3. Degree-degree correlations

Thenetwork topologycan befurther characterized bymea-
suring the degree-degree correlations [20], i.e., how vertices
of a given in- or out-degree(kin or kout) are connected to ver-
tices with another kin or kout. Here we consider also the com-
bined degree-degree correlation, which describes how the kin

andkout of individual vertices are correlated. To capture both
thesetypesof correlations, wemeasuredthe averagekin or kout

(either of theneighborsor of thesamevertex), for all vertices,

in function of thekin andkout of theoriginating vertex.
For the OFC model the causal structure does not result in

any prominent degree-degree correlations in the recurrence
network, as can be seen in Figs. 6 and 7, which also do not
show any significant dependenceonα or sth (not shown). For
the neighbors degree correlations (Fig. 6), there are no qual-
itative differences between the shuffled and unshuffled cata-
logs. However, for the combined degree correlation (Fig. 7),
both for the shuffled and unshuffled catalogs, we have that
〈kout〉 (kin) increases with kin, which is different from what is
expected for the random case [18]. The reason, however, to
why it increases in both cases is related to the closing of the
cascade of recurrencesmentioned above. The dependenceof
〈kout〉 on kin is expected to be decreasing for a random pro-
cess, since eventsearly in the catalog will have alarger prob-
abilit y of having more recurrences (larger kout), as they have
the rest of the events in the catalog as possible candidates.
However, these same events earlier in the catalog will be re-
currences of fewer events (smaller kin), as they have fewer
events preceding them. But if it is possible for the cascade
of recurrences to close, and nolonger change with time, this
decreasing correlation may not be present, since after a spe-
cific cascade is closed, the number of remainingevents in the
catalog is not important, as kout cannot change. The increas-
ing dependenceof 〈kout〉 on kin can in turn be explained by
considering the nodeswith largekin as correspondingto sites
with low activity which do not belongto thequasi-periodic at-
tractors. Thesesiteswould not experiencethe aforementioned
closing of the cascade of recurrences, and would thus have a
larger out-degree. The shuffling of the catalog does not alter
qualitatively this correlation, sinceit does not affect the clos-
ing of the cascade, but only the time it takes to close.
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FIG. 6: (Color online) Degree-degreeneighbor correlations for α =
0.2 andsth = 300. The curvesonthebottom (red) arefor theoriginal
catalog, and ontop (green) for the shuffled catalog.

For seismicity, also no strong degree-degree correlation is
found [18]. However some qualitative differences are de-
tectabledue to the absenceof the closing of cascadeof recur-
rences. The combined degree correlation〈kout〉 (kin) increases
with kin only for the unshuffled catalog and decreases for the
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FIG. 7: Combined (same vertex) degree-degree correlations for α =
0.2 andsth = 300. The curvesonthebottom (red) arefor theoriginal
catalog, and ontop (green) for the shuffled catalog.

shuffled catalog, as expected for the random case. Thus the
increasing dependencewith the unmodified catalog is due to
some causal structuredifferent from thequasi-periodic attrac-
tors foundin theOFC model.

4. Clusteringcoefficient

Another often measured network property is the clustering
coefficient [20], which quantifiesthedensity of trianglesin the
network, i.e. pairs of neighbors which are also neighbors of
each other. In thepresent context, thisrefersto theprobabilit y
that recurrencesof thesame event are also recurrencesof each
other. Hereweuse thedefinition based onthe local clustering
coefficient Ci adapted to directed networks.

For all nodes i with out-degreelarger than one, the local
clusteringcoefficient Ci is given by the ratio of existing links
Ei between its kout

i recurrences to a maximum possible num-
ber of such links, 1

2
kout

i (kout
i − 1). Then the clustering coeffi-

cient C of thenetwork isdefined asthe averageover all nodes
i with out-degreelarger than one

C = 〈Ci〉 =

〈

2Ei

kout
i (kout

i − 1)

〉

i

. (1)

For a completely random graph, such as the Erdős-Renyi
graph, the above definition of the clustering coefficient is
equal to the probabilit y of any two vertices of the network
being connected, Crand = 〈k〉 /(N − 1). Thus the clustering
of uncorrelated networkswill t end to zero for N → ∞.

The values for the clustering coefficient of the recurrence
network of the OFC model for different α’s are on table II .
We compared theunmodified catalogsof Table I with the cat-
alogscomposed only of eventsfor which the cascadeof recur-
renceswasnot closed, i.e., the “open” events, andtheshuffled
catalogs. The unmodified catalogs generate networks which
are significantly more clustered than with the shuffled cata-
logs. Moreover, the clustering seems to decrease slightly for
larger values of α. A significant amount of clustering seems
to be related, however, to the quasi-periodic attractors of the
dynamics, as the comparison with the “open” events shows.
However, these “open” events, which don not belongto those
attractors, still retain ahigher clusteringthan thenetworksfor
theshuffled catalogs.

TABLE II : Clusteringcoefficient (Eq.(1)) for the recurrencenetwork
of the OFC model for different values of α and lower sizethreshold
sth = 300, for the threetypes of catalogs: unmodified, with “open”
recurrences only, and shuffled.

α C C (open) C (shuffled)

0.18 0.415260(8) 0.23732(4) 0.15633(2)

0.20 0.390983(8) 0.21811(2) 0.14467(2)

0.22 0.347044(6) 0.201729(13) 0.133249(12)

Thevalueof the clusteringcoefficient for seismicity, for the
catalog of southern Cali forniastudied in [18], isC = 0.2647.
However, the networks studied there have at most ∼ 104 ver-
tices, and different average degrees, and thus cannot be com-
pared to the results of Table II , which are for networks with
106 vertices. What can be compared instead is the fact that
clusterization decreases when the catalog is shuffled, like it
does for seismicity, and thus cannot correspondsimply to a
finitenetwork size.

B. Temporal distances of recurrences

The probabilit y density function (PDF) psth(t) for the time
intervals t associated with the recurrences and the edges of
the network is another important characteristic. Fig. 8 shows
this PDF for different catalogs generated by the OFC model,
for α = 0.2. All PDFs decay approximately as 1/t with a
superposed peak at a characteristic time t∗ which does not
depend onsth. Such a characteristic time is expected since
the activity showsquasi-periodic behavior asdiscussed above
in Section IV A 1. Moreover, the characteristic time depends
on the dissipation parameter α, as Fig. 9 shows. This is due
to the fact that the average tension added to the system be-
tween avalanches equals the amount dissipated, on average,
by each avalanche, which is 〈s〉 (1 − 4α), where 〈s〉 is the
average avalanche size. Therefore, after an average number
t∗ ∝ (〈s〉 (1 − 4α))−1 of topplings, an isolated, previously-
toppled site would be brought back close to the critical ten-
sion, without having to participate in an avalanche. From this
argument, it also follows that t∗ is dependent on the size of
the lattice and tends to infinity in the thermodynamic limit
L → ∞. The inset of Fig. 9 shows the rescaling of the x-axis
by 〈s〉 (1 − 4α), to test the above argument. The peaks do
not line up perfectly, however, which is probably due both to
border dissipation, which isnot considered in the above argu-
ment, and the α-dependent border effect already mentioned,
which causes sites closer to the border to topple more often
than in the bulk, making the return time non-homogeneous
in space, which is also not considered above. Note, also,
that the value of 〈s〉 is dependent of α, despite the fact that
the exponent of P (s) seems to be universally ≈ −1.8 for
α < 0.25 [30]. This isbecausewhat changesin P (s) between
valuesof α ismostly the fraction of eventsof sizes = 1, with
thetailsof thedistributionsremainingthesame. Sice eventsof
sizes = 1 obey adifferent dynamics, and havequitedifferent
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spatial distributions [25], this may also impact the argument
above, and influencethedependenceof t∗ onα.
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FIG. 8: (Color online) Distribution of time differences between
events and their recurrences for different threshold sizes sth, for
α = 0.2. The solid line is a power law with exponent −1. Inset:
Rescaled distribution of time differences.

As an attempt to isolate the effect of the closing of the cas-
cadeof recurrencespresent in theOFC model, thesamestatis-
tics for psth(t) wasobtained, but considering only recurrences
wheretheoriginatingevent is still open (not shown). For those
recurrences, the characteristic timescale is still present, but is
not so prominent. Other than that, the overall shape is the
same.
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FIG. 9: (Color online) Distribution of timedifferences for sth = 300
and varying α. Inset: x-axis rescaled by 〈s〉 (1 − 4α), as shown in
the legend.

For the shuffled catalog, psth(t) is shown in Fig. 10 for dif-
ferent values of sth. As expected, the effect of the character-
istic time scale is no longer present since the quasi-periodic
behavior isabsent in theshuffled catalog. Moreover, the inset
of Fig. 10clearly indicatesthat the curvescan be collapsed by
rescaling them with the respective number of eventsN given
in table I. This confirms that the shuffled catalog, at least for

the recurrences times, behaves like the random case, where
the characteristic time t∗ before the1/t decay scales with the
inverse of the rate of events t∗ ∼ T/N [18]. Note that the
inset of Figure8 also showsthesamerescaling, andwhile the
characteristic time peak spoils any chanceof a complete col-
lapse, it ispossible at least to identify that the cut-off f or small
t also scales like expected for the random case.
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FIG. 10: (Color online) Distribution of time differences between
events and their recurrences for the shuffled catalogs with different
threshold sizes sth, for α = 0.2. The solid line is a power law with
exponent −1. Inset: Rescaled distribution of timedifferences.

The properties of the recurrence times statistics described
above show some important differences between the OFC
model and seismicity. Besides the characteristic time due to
thedriving of thesystem in theOFC model, which isnonexis-
tent in seismicity, the shapes for psth(t) change for different s
for theOFC model. For seismicity, all curvesare independent
of themagnitudethreshold [18], which isanon-trivial charac-
teristic. Thisdependenceis however expected for the random
case, where the transition point from constant to 1/t decay is
given by the rate of events, as described above (see inset of
Fig. 10).

1. Temporal hierarchy of subsequent recurrences

Another important aspect of the network of recurrences is
the possible existenceof hierarchiesof recurrences. This can
be captured by the ratios ti/ti+1 for subsequent recurrences
for the same event. Here, it is assumed that the recurrences
for agiven event areordered accordingto their timeof occur-
rencesuch that the i-th recurrenceis followed by the i + 1-th
recurrencefor all ranksi. The correspondingPDFsareshown
in Fig. 11. For the catalogs generated by the OFC model,
they exhibit generally two regimes, independent of α and sth

(here shown only for α = 0.2 and sth = 300). For small
arguments, p(ti/ti+1) is roughly constant while for lager ar-
guments it approximately decays according to a power law
with exponent −0.85. The transition point increases with in-
creasing i and is not detectable for i = 0. In addition to these
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two regimes, there is also a peak around ti/ti+1 = 1. As
Fig. 11 shows, there are no discernible differences between
the original and the shuffled catalogs. Only the peak is more
pronounced in the original catalogsuggesting that it is due to
thequasi-periodic dynamicsandthe characteristic timeof the
system (seeFig. 8). These observations directly imply that
the particular form of p(ti/ti+1) is not related to spatiotem-
poral correlations between events in the OFC model. More-
over, the constant regime can be attributed to the existenceof
closed cascades of recurrencesdescribed above. If only open
recurrencesare considered, the constant regime isabsent (see
Fig. 11). Another interesting differenceisthat when only open
recurrences are considered for the shuffled catalog, things
change significantly (seeFig 11(d)), and the distributions of
the ratios in this case seem to decay as power-laws with ex-
ponent dependent on i. Moreover, the inclination differences
between the distributions for different i’s seem to depend on
α, where the greater differences are for the larger values of
α (not shown). For the unshuffled catalog, however, when
only open recurrencesare considered, thedependenceonα is
much weaker, and for the smallest value studied, α = 0.18,
the inclinations all seem the same (not shown). Since, as ex-
plained previously, the shuffling of catalog does not remove
the closing of the cascadeof recurrences, thedifferences seen
between theplots(b), (c) and(d) of Fig. 11, must be attributed
to aspecial spatiotemporal dynamicsof those eventswhich do
not belongto the quasi-periodic attractors responsible for the
frequent repetition of epicenters.
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FIG. 11: Distribution of the ratio between the time differences of
subsequent recurrences, for α = 0.2 and sth = 300, for (a) the regu-
lar catalog, (b) only the “open” recurrences, (c) the shuffled catalog
and (d) only the “open” recurrences for the shuffled catalog. In all
plots the solid line isa power-law with inclination−0.85.

For seismicity, theratiosti/ti+1 for subsequent recurrences
revealed another non-trivial characteristic, where two power-
law regimescould benoticed in thedistribution of thoseratios,
which disappeared with the shuffled catalog [18]. The spa-
tiotemporal correlations responsible for these results do not
seem to be present for the OFC model, as the above analysis
shows.

2. Influenceof the border

The results above were obtained, as explained previously,
by discardingeventswhich occur within an outer layer of 100
sitesin thelattice, in order to avoid the aforementioned border
effect. As a further check of the validity of this measure, it is
shown in Fig.12psth(t) for s = 300 andα = 0.2 for different
lengthsof the discarded border Lb. In this case, the influence
of the border effect seem to be very weak. The number of
events is the same for all curves (106); what changes is only
thetimespan andthustherateof events. This isenoughto ac-
count for some of the small differences seen, such as the dif-
ferent cut-offs. However, the differences seen after the char-
acteristic timepeak aresmaller for Lb ≥ 50 than for theother
curves, indicating that the curves Lb < 50 may indeed be
influenced by the border effect. These differences are quali -
tatively the same for the other values of α, only weaker (not
shown).
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FIG. 12: (Color online) Distribution of time difference (measured
in numbers of events) between the 0-Event and its recurrences for
values of the discarded border length Lb, for α = 0.2

C. Spatial distances of recurrences

Exactly like the temporal distancesof recurrences, the spa-
tial distances and their PDF psth(l) can be obtained for the
OFC model for further characterization and comparison with
seismicity. Thedistribution of recurrencedistancespsth(l) for
α = 0.2 and different size thresholds are shown in Fig. 13.
Theresults for other valuesof α are qualitatively similar, and
thus are not shown. The overall shape of the distributions is
rather broad and varieswith sth. Theinset of Fig. 13showsan
attempted scalingcollapse accordingto the ansatz

psth(l) ∼
(l/s0.3)−1.5F (l/s0.3)

s0.3
, (2)

which, if successful, would imply the existenceof a character-
istic distancedependent on sth with l∗ ∼ s0.3

th . This would at
least qualitatively reproducetheidentificationwith therupture
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length (seebelow), sincesth should be proportional to 10bm,
if theOFC model isto be comparedwith seismicity. However,
astheinset of Fig. 13clearly shows, thedatadoesnot collapse
as intended anda collapsedoesnot seem to be possible at all .
When only the open recurrences are considered, as shown in
Fig. 14, the collapse is significantly better, but still not con-
vincing enough. This does, however, show that the dynam-
ics of the events that eventually get its cascadeof recurrences
closed, which can be identified with the events belonging to
quasi-periodic attractors, is significantly different from those
that remain “open” , with the latter approaching qualitatively
more the behavior foundin seismicity.
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FIG. 13: (Color online) Distribution of recurrence distances for
α = 0.2 and different threshold values. Inset: Distributions rescaled
according to Eq.(2). Recurrences of distance l = 0 are not shown,
and werenot used in the normalization.
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FIG. 14: (Color online) Distribution of recurrence distances for
α = 0.2 and different threshold values, but only considering “open”
recurrences. Inset: Distributions rescaled according to Eq.(2).

For theshuffled catalogthe correspondingresultsfor psth(l)
are shown in Fig. 15. As the collapse in the inset shows, the
different shapes seem to reproducethe random case, where it
can beshownthat l∗ ∝ N−1/D, whereN isthesizeof the cat-

alogandD is theunderlyingspatial dimension[18]. The col-
lapse was done using the number of events N obtained from
Table I. However, the obtained exponent 1/D ≈ 0.2 would
imply that the dimension of the underlying spaceis D ≈ 5,
which clearly cannot be the case, sincethe OFC model is de-
fined on a 2D lattice. This can be explained by the fact that
the result for the random case was obtained for continuous
space[18]. Therefore, in adiscretelattice, when the character-
istic distance approachesthe fundamental latticedistance, the
identification of the exponent with 1/D cannot be expected.

10-5

10-4

10-3

10-2

100 101 102 103

300
500
1000
3000
5000
10000
30000

10-3

10-2

10-1

101 102 103 104

p
s

th
(l

)

l

l′ = l × N0.18

p
s

th
(l

′
)/

(l
′−

1
)

FIG. 15: (Color online) Distribution of recurrencedistances for α =
0.2 and different threshold values, for the shuffled catalog. Inset:
Distributionsrescaled accordingto thenumber of events(seeTableI)
as indicated in the legend.

For seismicity [18], psth(l) shows a characteristic distance
l∗, after which the distribution decays as a power-law with
exponent ∼ 1.05. The value of l∗ doesn’ t change with time,
and depends only on the lower magnitude threshold. More
specifically the scaling of this characteristic distance obeys
the ansatz l∗ ∝ 100.45m, wherem is the lower threshold mag-
nitude, which makes an identification with the rupture length
of an earthquake possible. As shown above, the OFC model
does not successfully reproduce this. While the characteris-
tic distancedoes depend onthe lower threshold size, no sim-
ple scaling ansatz can be identified (Eq.(2)), even when only
“open” recurrencesare considered.

1. Timedependence

Theother important aspect of therecurrencedistancestatis-
tics is the time dependence. The recurrencedistancedistribu-
tions for the OFC model areshown in Fig 16, where it can be
seen that the distributions vary with time for small distances
for all cases: The unmodified catalog, open recurrences only
and the shuffled catalog. Thepartsnot shown in Fig. 16 were
visually thesamefor all curves(except for small differencesin
the cut-off) . Fig. 17 shows the same distributions as Fig. 16,
but with the x and y axis scaled in function of Nγ , where
N is the number of events indicated in the legend. Only the
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shuffled catalogand open recurrencescollapsewell under this
ansatz, while the time dependenceof the unmodified catalog
seems to be more elaborate. However, no catalog reproduces
the expected behaviour for the random case, which would be
γ = 1 [18]. Again, like for the recurrence time statistics,
this is probably because the result for the random case was
obtained for continuous space, and the OFC model is defined
on a 2D lattice. Note that, in absence of any special rela-
tion between the size of the event and its subsequent recur-
rences, the scaling in function of N should be related to the
scaling in function of sth simply by the distribution of event
sizes P (s) ∼ s−1.8. Thus, we have that Nγ ∝ s−0.8γ

th , and
we can seethat the exponent of the inset of Fig. 14 is in fact
the same as in Fig 16(b), i.e., 0.8 × 0.37 ≈ 0.3. The inset of
Fig. 15 and Fig. 16 (c) are already both rescaled in function
of N , and also have same exponent. Therefore the different
curves of Figs. 14 and 15are due exclusively to the different
number of events of different sizes. For the unmodified cat-
alog, neither Fig. 13 nor 16 (a) shows a collapse under the
proposed ansatz, andare thusdifficult to compare.
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FIG. 16: (Color online) Distribution of recurrencedistances for α =
0.2 and sth = 300, for an increasingly larger potion of the catalog,
for (a) the regular catalog, (b) only the “open” recurrences and (c)
the shuffled catalog.

For seismicity [18], psth(l) shows a clear independenceon
time, which reveals a robust characteristic of seismicity, in
sharp contrast to what isexpected for therandom model. This
robustnessisnot reproduced by theOFC model, wherepsth(l)
changes continuously with time, and seem to obey no simple
scalingansatz (seeFig. 17).

2. Spatial hierarchy of subsequent recurrences

The remaining feature to be looked at is the distribution of
distanceratios li+1/li, where l0 is thelargest recurrencein the
network, l1 is thefirst recurrenceof an event, l2 is thesecond,
etc. The distribution of those ratios can be seen in Fig. 18
andsignificant differencebetween the foure cases arevisible,
independent of α and sth (here shown only for α = 0.2 and
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FIG. 17: (Color online) Distribution of recurrence distances for
α = 0.2 and sth = 300, for an increasingly larger potion of the
catalog, re-scaled as indicated in the legend, for (a) the regular cata-
log (γ = 0.25), (b) only the “open” recurrences (γ = 0.37) and (c)
the shuffled catalog (γ = 0.18).

sth = 300). In all cases the ratio l1/l0 is different than the
rest, but nothing changes for the higher ranks. For the shuf-
fled catalog the ratios increase as a power-law with exponent
0.67, as expected for the random case with D = 1.67, where
it can be shown that P (x) = DxD−1, independent of i, with
x = li+1/li [18]. However, when only “open” recurrencesare
considered, it is completely different from the random case,
and the distributions depend strongly on i. The reason for
this is not obvious, but indicate that the spatial distribution of
eventswith “open” recurrencesareby nomeanshomogeneous
in space. For the unmodified catalog the first ratio decays as
a power-law, but all the others increase with apparently two
regimes. For the open recurrences only, the higher rank ra-
tios are almost uniformly distributed. All cases are however
very different from seismicity, where the ratios all decay as a
power-law with exponent ∼ 0.6.

3. Influenceof the border

Like for the recurrence time statistics, it is interesting to
check how the border effect of the OFC model affects the re-
currencedistancestatistics. Fig.19 shows psth(l) for s = 300
and α = 0.2 for different lengths of the discarded border Lb

(the results for other α’s were very similar, and thus are not
shown). The different cut-offs for all the curves are simply
dueto themaximum possibledistancebeingsmaller for larger
Lb. Thedifferences, however, for small distancesmust bedue
to slightly different causal structure, since all catalogs have
the same number of events (106). Except for the cut-off , the
distributions are virtually identical for Lb ≥ 50. This further
confirms the border effect, and the existenceof the bulk dy-
namics which is invariant in respect to the distance from the
border.
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V. DISCUSSION & CONCLUSION

We have studied the network of recurrences of the OFC
model, with the objective of characterizing its causal struc-
ture and comparing it to seismicity. We have foundthat, in

agreement with previous results [23–25], the model does ex-
hibit some non-trivial features observed in seismicity, but it
comes short of a complete qualitative description of several
robust features of spatiotemporal clustering captured by the
used method. More specifically, the model reproducesa cen-
tral topological feature of the recurrences network, which is
the degreedistributions, as well as the absenceof non-trivial
degree correlations, clusteringcoefficient, andsomeother par-
tial aspects of the recurrencedistance and time distributions.
However, the two most important properties of the dynam-
ics of seismicity identified by this recurrence approach are,
firstly, that the time and distancedistributions are time inde-
pendent, and secondly, that the distancestatistics providesan
independent assessment of the rupture length of earthquakes.
TheOFC model fails to reproducethefirst feature, asboth the
time and distance distributions vary with time. The second
feature is also not reproduced. While there is a dependence
of the distancedistributionwith the sizeof the events, it does
not scale like the rupture length. One third, and more sub-
tle, characteristic of the recurrences which is not reproduced
by the OFC model is the hierarchy of recurrences, given by
the distribution of ratios of time and distance between con-
secutive recurrences, which in the case of seismicity deviates
significantly fromtherandomcase. Moreover, thewhole anal-
ysis exposesanother crucial aspect of the OFC model, which
is the elevated occurrenceof epicenters at distance zero from
one another, tightly connected to quasi-periodicity and well
distinct from seismicity.

Obviously, the OFC model was not intended to be a com-
plete description of seismicity. It was mainly proposed as
a conceptual model and a possible origin of the Gutenberg-
Richter law from a SOC point of view. Also, like the
Burridge-Knopoff spring-block model, it aims to model the
dynamics of a single fault, and not the complex interplay of
different fault structures as observed in reality. Despite these
limitations, the OFC model is capable of showing a rich dy-
namics, reproducing even some more subtle features of the
spatiotemporal clustering of earthquakes.
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Apêndice B

O programa graph-tool de análise
estatística de grafos

Durante a realização do trabalho apresentado nessa tese foi detectado uma lacuna
na disponibilidade de implementação de métodos numéricos de análise estatística
de grafos, que motivou o desenvolvimento de um programa de análise de grafos, de
caráter geral, que será descrito a seguir.

B.1 Filosofia de implementação

Apesar da existência de alguns pacotes e bibliotecas que proporcionam uma estru-
tura para se manipular grafos de maneira geral, como o LEDA1 e a Boost Graph
Library [101], a grande maioria das medidas estatísticas estudadas na área de redes
complexas, como distribuição de graus, índice de aglomeração, correlação de graus,
assortatividade, etc. (ver capítulo 4, página 47), são implementadas, muitas vezes, de
maneira ad hoc, apesar de serem repetidamente usadas em quase todos os trabalhos
da área. A relativa simplicidade de alguns algoritmos — como, por exemplo, obter
a distribuição de graus de um grafo — justifica, inicialmente, essa abordagem. Con-
tudo, conforme o número dessas medidas aumenta, e mais freqüentes se tornam o
seus usos, mais útil se torna a coleção e organização desses algoritmos de maneira
mais centralizada. Essa abordagem permite, além do fácil acesso para quem não
pretendente desenvolver as próprias implementações, que os algoritmos sejam devi-
damente generalizados e montados de forma que a inter-operação entre eles possa
ser feita de maneira conveniente. Essa conveniência, por sua vez, torna mais fácil
análises mais elaboradas, que dependam de correlações entre as diversas medidas.
Além disso, algoritmos mais elaborados — como detecção de comunidades e gera-
ção de grafos aleatórios — podem ser implementados, de maneira a usufruir dessa
estrutura integrada.

Na tentativa de realizar tal implementação, foi desenvolvido o programa graph-tool,
que pretende reunir os principais algoritmos de análise de redes complexas, e cujas
principais características serão descritas a seguir.

1http://www.algorithmi-solutions.info
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B.2 Descrição geral do programa

O programa graph-tool é dividido em duas partes. A parte central do programa,
que corresponde a mais de 90% do seu tamanho, é escrita em C++, em cima da Bo-
ost Graph Library2, e é a parte que implementa a grande maioria dos algoritmos.
Essa parte do programa faz uso extenso de metaprogramação por templates [102],
que resulta em código que é simultaneamente genérico [103] e otimizado. A parte
restante do programa é escrita em Python3, e corresponde a interface de linha de co-
mando com o usuário, e a extensão dinâmica do programa através dessa linguagem.
Além disso, o programa faz uso, quando disponível, da interface de programação
OpenMP4, que proporciona, de maneira quase trivial, versões de muitos dos algorit-
mos que rodam em paralelo, e podem assim fazer uso de vários processadores.

O programa, em sua versão atual, possui as seguintes funções:

1. Suporte para multigrafos direciona-
dos e não direcionados.

2. Suporte para propriedades arbitrá-
rias, vinculadas aos vértices e/ou
arestas.

3. Suporte para modificação ou cria-
ção de propriedades, de maneira
genérica, usando Python, que per-
mite a elaboração de algoritmos
arbitrários, de maneira fácil, pelo
usuário.

4. Suporte para “filtragem” de vér-
tices e/ou arcos, baseando-se em
suas propriedades.

5. Histograma de graus ou proprieda-
des escalares.

6. Histograma combinado (bidimensi-
onal) de graus ou propriedades es-
calares.

7. Histograma de correlação de graus
ou propriedades escalares de vérti-
ces.

8. Correlação média de graus ou pro-
priedades escalares de vizinhos
mais próximos.

9. Coeficiente de aglomeração (usual e
estendido).

10. Coeficiente de Assortatividade.

11. Betweenness Centrality.

12. Distância média e histograma de
distâncias (tanto completo quanto
baseado em sorteios aleatórios).

13. Estatística de componentes.

14. Reciprocidade [96].

15. Detecção de comunidades, baseada
no método descrito em [97], que
permite a detecção de comunidades
em grafos correlacionados.

16. Geração de grafos aleatórios, dire-
cionados e não direcionados, com
distribuição de graus e correlações
arbitrárias, definidas pelo usuário.

17. Suporte para análise de evolução
temporal de grafos.

2http://www.boost.org/libs/graph/do/index.html
3http://www.python.org
4http://www.openmp.org
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B.3 Disponibilidade

O programa é software livre5, licenciado sob a GNU General Public License6, ver-
são 3 ou superior, e se encontra disponível online, no endereço http://graph-tool.forked.de. Na página, se encontra disponível, além do código fonte, uma documen-
tação extensa sobre o uso do programa, com exemplos. Existe também uma lista
de email, onde podem ser feitas perguntas e discussões gerais sobre o programa.
Problemas encontrados, e também requisições, podem ser relatados pela própria pá-
gina, que inclui uma base de dados de bugs, com discussão integrada. O código fonte
pode também ser obtido do repositório git7, pelo endereço git://git.forked.de/graph-tool (acessível também por http://git.forked.de/?p=graph-tool, com um
navegador) que inclui o histórico de modificação do programa, e também a versão
de desenvolvimento mais atual. Esse repositório permite também, de maneira fácil,
o desenvolvimento colaborativo e descentralizado do programa.

Desde sua disponibilização inicial no segundo semestre de 2006, o programa rece-
beu uma atenção razoável, e foram registrados, desde então, mais de dois mil downlo-
ads. A página é visitada regularmente, por indivíduos espalhados no mundo inteiro,
como pode ser visto na figura B.3.1, que mostra o número de visitas de acordo com a
sua localização, obtida pelo endereço IP e informações do navegador, no período de
Julho de 2007 a Outubro de 2007. A mesma figura para outros períodos, desde o se-
gundo semestre de 2006, é bastante semelhante. Isso mostra uma razoável aceitação
do programa pela comunidade científica, considerando o seu pouco tempo de exis-
tência. Uma parte do programa, o leitor de arquivos graphml8, foi inclusive aceita
para inclusão na Boost Graph Library9, que pretende ser eventualmente incorporada
na biblioteca padrão de templates do C++.

5http://www.fsf.org/liensing/essays/free-sw.html
6http://www.gnu.org/lienses/gpl-3.0.html
7http://git.or.z
8http://graphml.graphdrawing.org/
9http://www.boost-onsulting.om/boost/libs/graph/do/read_graphml.html (ewrite_graphml.html)
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Visitas

Figura B.3.1: Número de visitas à pagina http://graph-tool.forked.de,
de acordo com a sua localização, no período de Julho de 2007 a Outubro de
2007.
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Apêndice C

Artigos publicados

Segue neste apêndice as referências [1–3], que correspondem a alguns resultados
apresentados nos capítulos 3 e 5.
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C.1 Artigo “Distribution of epicenters in the Olami-Feder-

Christensen model” [1]

Distribution of epicenters in the Olami-Feder-Christensen model

Tiago P. Peixoto* andCarmenP. C. Prado†

Instituto de Fı́sica,Universidadede São Paulo,Caixa Postal66318,05315-970São Paulo,São Paulo,Brazil
~Received14 October2003;published25 February2004!

We showthat the well establishedOlami-Feder-Christensen~OFC! model for the dynamicsof earthquakes
is ableto reproducea striking propertyof real earthquakedata.Recently, it hasbeenpointedout by Abe and
Suzukithat theepicentersof earthquakescouldbeconnectedin orderto generatea graph,with propertiesof a
scale-freenetworkof theBarabási-Albert type.However, only thenonconservativeversionof theOlami-Feder-
Christensenmodelis ableto reproducethis behavior. Theconservativeversion,instead,behaveslike a random
graph.Besidesindicatingtherobustnessof themodelto describeearthquakedynamics,thosefindingsreinforce
thatconservativeandnonconservativeversionsof theOFCmodelarequalitativelydifferent.Also, we propose
a completelydifferent dynamicalmechanismthat, evenwithout an explicit rule of preferentialattachment,
generatesa scale-freenetwork. The preferentialattachmentis in this casea ‘‘byproduct’’ of the long term
correlationsassociatedwith the self-organizedcritical state.

DOI: 10.1103/PhysRevE.69.025101 PACS number~s!: 05.65.1b, 89.75.Da,89.75.Kd,45.70.Ht

Theconceptof self-organizedcriticality ~SOC! wasintro-
ducedby Bak, Tang,andWiesenfeld@1# asa possibleexpla-
nationof scaleinvariancein nature.Sincethis seminalwork,
a greatnumberof cellularautomataandcoupledmapmodels
have beeninvestigatedin an attemptto elucidatethe essen-
tial mechanismshiddenin a wide classof differentnonlinear
phenomenawhose statisticsof events ~or avalanches! are
governedby power laws. However, up to now, although
therearesuccessfulanalyticalinvestigationsof severalmod-
els, one still lacks a generaltheoreticalframeworkfor self-
organizedcriticality. For many models,most of the results
arestill purenumerical.For a reviewsee,for instance,recent
works of JensenandTurcotte@2,3#.

In this context,a model that hasbeenwidely studiedin
the literature is the Olami-Feder-Christensen~OFC! model
for the dynamicsof earthquakes.The original OFC model,
introducedin 1992 @4#, is a two-dimensionalcoupledmap
model definedon a squarelattice, whosedynamical rules
were inspiredin a spring-blockmodelproposedto describe
the dynamicsof earthquakes@5#. Earthquakes,in the real
world, areassociatedwith manypowerlaws,thebestknown
of thembeingtheGutenberg-Ritcherlaw for thedistribution
of avalancheenergies.TheOFCmodelassigns—toeachsite
of a squarelattice—areal variablezi , j ~energy or tension!,
initially chosenat randomin the interval @0,zc), wherezc is
a thresholdvalue;zi , j increasesslowly throughoutthe lattice
and each time that, for a given site, zi , j exceedszc , the
systemrelaxes.A fractionazi , j of the tensionof site ( i , j ) is
thendistributedto eachof its nearestneighbors.As a conse-
quence,thetensionof someof its neighborsmayalsoexceed
zc , generatingan ‘‘avalanche’’ that will only stopwhenzi , j
,zc againfor all sitesof the lattice. We haveassumed,as
usual,openboundaryconditionsin our simulations.

Within theOFCmodel,thereis a dissipationparametera.
If a50.25, the total tension in the lattice, (zi , j , is con-
servedduring the avalanchingprocess,in the bulk of the

lattice ~thereis alwaysdissipationin the boundaries!. But if
a,0.25, there is somedissipationalso in the bulk of the
system.This modelhasbeenwidely studiedin literature.At
the sametime, it is a prototypeof self-organizationin sys-
temswith nonconservativerelaxationrules ~the existenceof
SOC in the nonconservativemodelsis, up to now, not well
understood@6–9#! and a paradigmof the successof SOC
ideas,sinceit is able to reproduceimportantaspectsof the
dynamicsof earthquakes.

Recently, Abe andSuzuki@10# observeda newpowerlaw
in the statisticsof earthquakes.They analyzedearthquake
datafrom both the district of southernCalifornia andJapan,
connectingtheir epicentersin orderto generatea graph.Each
areaanalyzedwasdivided into small cubic cells; they asso-
ciatedwith eachof thesecells a nodeevery time an earth-
quake started inside it. The epicentersof two successive
earthquakeswere linked, defining an edge.In this way, the
datahave beenmappedinto a complexgrowing graphthat
behaveslike a scale-freenetworkof theBarabási-Albert type
@11#. The degreedistributionof the graphdecaysasa power
law. The clusteringcoefficientand the diameterof a cluster
were also calculated,showingsmall-world network proper-
ties @12#. These featureshave revealedanotheraspectof
earthquakesasa complexcritical phenomenon.

We then decided to check whether the Olami-Feder-
Christensenmodel could also predict this striking behavior.
We foundthatthenonconservingversionof themodelrepro-
ducesthe behavior of experimentaldata, even for a very
small degreeof nonconservation.The degreedistributionof
the evolving network formed by its epicentersis scale-free.
However, the conservativeversionof the modelhasa quali-
tatively differentbehavior, moresimilar to a randomgraph,
whosedegreedistributionis Poisson,indicatingthat mostof
the nodeshavethe samedegreeand,althoughrandom,the
correspondingnetwork is much more homogeneous.These
resultsare in agreementwith somerecentobservationsthat
support the claims that conservativeand nonconservative
versionsof theOFCmodelarequitedifferent.Hergartenand
Neugebauer@13# studyingthe efficiency of the OFC model
to predictforeshocksandaftershocks,deCarvalhoandPrado
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@14#, studyingthe transientbehaviorof the OFC model,and
Miller andBoulter@15#, studyingthedistributionof valuesat
which supercriticalsites topple, havealso reportedqualita-
tively differentbehaviorsfor conservativeandnonconserva-
tive OFC models.

In a complex graph, the edgesare not distributed in a
regular way, and not all nodeshave the samenumber of
edges.Onepossibleway to characterizecomplexnetworksis
throughits distributionfunctionP(k), which givestheprob-
ability thata randomselectednodehasexactlyk edges(k is
calledthe degreeof the node!. In a randomgraph,sincethe
edgesareplacedrandomlyamongthenodes,themajority of
nodeshaveapproximatelythe samedegree,closeto the av-
erageconnectivity^k&, and the distribution P(k) is a Pois-
son distribution with a peakat P(^k&). Most complexnet-
works, however, have a distribution function P(k) that
deviatessignificantlyfrom a Poissondistribution.In particu-
lar, for a large numberof networks,associatedwith a wide
classof systems,rangingfrom theWorld Wide Web to meta-

FIG. 1. Degreedistribution P(k) for different valuesof a. ~a!

Nonconservativeregime:the resultsshowa scale-freenetworkbe-
havior in all cases.The curvesfor a,0.249have beenshiftedup-
wardsalongthey axisfor clarity, otherwisetheywould all coincide.
In all cases,L5200andthenumberof registeredepicentersis 105.
~b! Conservativeregime: the degreedistribution is similar to a
randomgraph.In this casewe haveL5200 and106 events.Low-
ering the statisticsdoesnot changethis behavior. All log scalesare
base10.

FIG. 2. Exponentg thatcharacterizesthepower-law behaviorof
P(k). The slopeg seemsto increaselinearly with a, at least for
valuesof a closeto the conservativeregime.In all cases,L5200
andthe numberof epicentersis 105.

FIG. 3. Spatialdistributionof nodedegreesin thenonconserva-
tive case,for a50.249,L5200, and 105 events.Sitesassociated
with nodesof higher degreeare darker and, as one can see,are
closerto the boundaries.Panel~b! is a blow upof ~a!. The 20 sites
closerto the boundariesdo not appearin the picture,andthe scale
hasbeenchangedin order to show the detailsof the bulk of the
lattice.We canseethat thestructureof thenetworkobservedin ~a!

is reproduced~andit is not an effect dueto the boundaries!.
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bolic networks,P(k) hasa power-law tail, P(k);k2g. Such
networksare called scale-free@11#, and havecalled the at-
tentionof manyresearchersin the last years.

We simulatedtheOFCmodelin a squarelattice,building
graphswith a procedurevery similar to what hasbeenem-
ployedby AbeandSuzuki.Eachsitethatgivesbirth to a new
avalanche,of anysize,is anepicenter;eachepicenterdefines
a node,andeverynodeis thenconnectedto the nodewhere
thenextepicenteroccurs,establishinga link or edgebetween
them. If two subsequentearthquakesstart in the samecell
~which doesnot happenif eachsite is a cell, but do happen
with larger cells!, we have a loop. After many avalanches
this proceduregeneratesa complexnetwork ~or graph!, and
we havestudiedsomeof its statisticalproperties.

After eliminating a transientof at least 106 events,we
calculatednumericallythe distributionfunction P(k) for the
graph constructedfrom the time sequenceof epicentersin
theOFCmodelfor differentvaluesof a anddifferentlattice

sizes.As thefirst andlastsitesaretheonly oneswith anodd
numberof edges~if they do not coincide!, they are elimi-
nated.Our resultsfor the distribution P(k) can be seenin
Fig. 1. It is clearthat, if a,0.25 @Fig. 1~a!#, the distribution
is scale-freefor somedecades,with anexponentg thatvaries
linearlywith a ~seeFig. 2!, at leastfor valuesof a not toofar
from the conservativeregime. In Fig. 1 somecurveshave
been shifted upwardsfor the sake of clarity. They would
coincide,exceptfor a small changein the slope,otherwise.
We havealso observedthat the network grows toward the
inside of the lattice, with the most connectedsites in the
bordersand the most inner sites being the last onesbeing
addedto it @seeFig. 3~a!#. The complexstructure,however,
is not a boundaryeffect. If we takeout the bordersitesand
adjust the scale,we see that the samespatial structureis
reproduced@Fig. 3~b!#. Becauseone needsa growing net-
work to observethe scale-freebehavior@11#, after a certain
numberof events,asa consequenceof the finite sizeof the
lattice, most of the sitesof the lattice havealreadybecome
part of the network. At this point the scale-freebehavior
startsto break.

If the systemis conservative,however, the distribution
function P(k) hasa well-definedpeak, indicating a higher
degreeof homogeneityamongthenodes@Fig. 1~b!#. Figures
4~a! and4~b!, which shouldbe comparedwith Fig. 3, show
thespatialdistributionof connectivities~degreeof thenodes!
in the lattice. As expected,it is much more homogeneous.
This homogeneousbehavioris not destroyedif we change
the statisticof events.

Finally, our findingsalsoseemto berobustwith respectto
thecell sizeandthesizeof thelattice.If we increasethesize
of the cell, defining, for instance,four adjacentsitesof the
lattice asa uniquecell, thereis no changein the results,not
evenin the exponentg that characterizesthe degreedistri-
bution P(k), asshownin Fig. 5. Also, thereis no changeif
we increasethe sizeof the lattice.

In conclusion,we have shown that the nonconservative
version of the Olami-Feder-Christensenmodel is able to

FIG. 4. Spatialdistributionof nodedegreesfor theconservative
case.Sites associatedwith nodesof higher degreeare darker, L
5200, andthe numberof epicentersis 106. ~a! The samescaleof
Fig. 3~a! hasbeenused.~b! The scalehasbeenchangedto reveal
detailsof the structureof the network that, in this case,is much
more homogeneousand quite different from that observedin the
nonconservativeregime.

FIG. 5. Degreedistribution P(k), for a50.249, L5200, and
105 events,for different cell sizes.All log scalesare base10.~a!

Continuousline: L5200 andeachsite of the lattice definesa cell.
~b! Dashedline: L5400andeachfour adjacentsitesarein thesame
cell. The curvehasbeenshiftedupwardsin the y axis for clarity.
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reproducethescale-freenetworkassociatedwith thedynam-
ics of epicentersobservedon real earthquakedata.The con-
servativeversionof themodeldisplaysa qualitativelydiffer-
ent behavior, being closerto a randomgraph.The smallest
degreeof nonconservationseemsto beenoughto changethe
behaviorof the model,sincefor a50.249we seethat P(k)
hasalreadya well-definedpower-law behaviorfor somede-
cades.Thosefindings, besidesgiving an indication of the
robustnessof this modelto reproducethedynamicsof earth-

quakes,reproducingthe experimentalfindings of Abe and
Suzuki,presenta completelydifferentdynamicalmechanism
to generatea scale-freenetwork.Thereis no explicit rule of
preferentialattachment,and the preferentialattachmentob-
servedin the network is a signatureof the modeldynamics.
Maybe the completestudyof the propertiesof this network
canhelp solvesomestill controversialaspectsof the Olami-
Feder-Christensenmodel and of self-organizedcritical be-
havior.
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C.2 Artigo “Statistics of epicenters in the Olami–Feder–

Christensen model in two and three dimensions ‘” [2]
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Abstract

Recently, Abe and Suzuki pointed out that epicenters of earthquakes could be connected in

order to generate a graph, with properties of a scale-free network. We have shown that the

Olami–Feder–Christensen (OFC) model for the dynamics of earthquakes, de�ned both in square

and cubic lattices, is able to reproduce this new behavior. The distribution of distances between

successive earthquakes is also presented. Our results indicate the robustness of the OFC model

to describe earthquake dynamics. Surprisingly, we found that only the non-conservative version

of the OFC model generates a network with scale-free properties. The conservative version,

instead, behaves like a random graph. The distribution of distances in 3-D and the distribution

of connectivities in a 2-D lattice con�rm the di�erences observed between the conservative and

non-conservative regime.

c© 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 05.65.+b; 89.75.Da; 89.75.Kd; 47.70.Ht; 91.30.Dk

Keywords: Self-organized criticality; Earthquake; Complex networks; Complex systems

The concept of self-organized criticality was introduced by Bak et al. [1], as a pos-

sible explanation of scale invariance in nature. To illustrate their basic ideas, they pre-

sented a cellular automaton model, the sandpile model, so-called because of a possible

analogy between its dynamical rules and the movement of sand or snow in avalanches.

Since this work, a great number of cellular automata and coupled map models have

been investigated in an attempt to elucidate the essential mechanisms hidden a wide
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class of di�erent non-linear phenomena whose statistics of events (or avalanches) are

governed by power-laws. However, up to now, one still lacks from a general theoret-

ical framework for self-organized criticality. Most of the results are purely numerical.

Success in analytical investigations have been achieved mainly in the study of a special

class of models that became known as Abelian models [2,3], in mean-�eld-type calcula-

tions (see for instance Refs. [4–8]) or through a renormalization group approach [9].

In this context, a model that has raised a lot of controversy and, as a conse-

quence, has been widely studied, is the Olami–Feder–Christensen (OFC) model for the

dynamics of earthquakes [10]. They proposed a non-conserving model that, up to now,

seems very robust to predict many di�erent features of real earthquake statistics, and

has become known as OFC model.

Recently, Abe and Suzuki [11] observed a new power-law in the statistics of earth-

quakes. They analyzed earthquake data from both the district of southern California

and Japan, connecting their epicenters in order to generate a graph. Each area ana-

lyzed was divided into small cubic cells; they associated each of these cells to a node,

every time an earthquake started inside it. The epicenters of two successive earthquakes

were linked, de�ning an edge. In this way the data could be mapped into a complex

growing network that showed a scale-free behavior of the Barab�asi–Albert type (for a

review, see Ref. [12]). These features have revealed a novel aspect of earthquakes as

a complex critical phenomenon.

In this paper we studied the OFC model both in two and three dimensions, to see

if it could also predict this new behavior of real earthquakes. Both two and three

dimension versions of the model generated a scale-free network, as observed in the

real earthquake data, but only when we assume non-conserving relaxation rules. The

scale-free behavior was observed even for a very small degree of non-conservation

(�=0:249). However, the conservative version of the model (�=0:25) showed a qual-

itatively di�erent behavior, more similar to a random graph, whose degree distribution

is Poisson, indicating that most of the nodes have about the same connectivity and that

the corresponding network is much more homogeneous. These results are in agreement

with some recent observations, reinforcing that conservative and non-conservative ver-

sions of the OFC model are quite di�erent. Hergarten and Neugebauer [13] studying

the e�ciency of the OFC model to predict foreshocks and aftershocks, de Carvalho and

Prado [14], studying the transient behavior of the OFC model and Miller and Boulter

[15] studying the distribution of values at which supercritical sites topple have also re-

ported qualitatively di�erent behaviors between the conservative and non-conservative

OFC model.

The original OFC model is a two-dimensional coupled-map model whose dynamical

rules were inspired in a spring-block model proposed by Burridge and Knoppov in

1967 [16]. Earthquakes, in the real world, are associated with many power-laws, the

most known of them being the Gutenberg–Ritcher law for the distribution of energies

of the earthquakes. The OFC model assigns—to each site of a square lattice—a real

variable zi; j (energy or tension), initially chosen at random in the interval [0; zc), where

zc is a threshold value. zi; j increases slowly throughout the lattice, reproducing the slow

relative movement of two tectonic plates in a fault. Each time that, for a given site,

zi; j exceeds the threshold value zc, the system relaxes. The tension of site zi; j becomes
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zero and a fraction �zi; j of its tension is then distributed among its nearest-neighbors.

As a consequence, the tension of some of its neighbors may also exceed zc, generating

an ‘avalanche’ that will only stop when zi; j¡zc for all sites of the lattice. In this

work, we assume open boundaries.

Within the OFC model there is a dissipation parameter �. In a square lattice, if

� = 0:25, the total tension in the lattice,
∑
zi; j, is conserved during the avalanching

process, in the bulk of the lattice (there is always dissipation in the boundaries). But

if �¡ 0:25 there is some dissipation also in the bulk of the system. The model is said

to be ‘conservative’ in the �rst case, and ‘non-conservative’ in the second, and it has

been widely studied in literature. It is a prototype of self-organization in systems with

non-conservative relaxation rules (the existence of SOC in the non-conservative models

is, up to now, not well understood [17]) and also a paradigm of the success of SOC

ideas, since it is able to reproduce important aspects of the dynamics of earthquakes.

The complexity of numerous social, biological or communication systems is related

to the rather interwoven web de�ned by the system’s components and their interac-

tions. In this approach, the society can be seen as a huge social network whose nodes

are individuals or organizations, connected by social interactions, or cell functioning

by a complex metabolic network, whose nodes are substrates and enzymes, and the

edges represent chemical interactions. Equally complex networks appear in many other

situations, and the study of their properties have mobilized many researchers in the re-

cent years [12]. The study of more complex networks began with the study of random

graphs, following a model proposed by Erd�os and R�enyi [18] that views the network

as a set of nodes which are connected pairwise with equal probability. In a complex

graph, the edges are not distributed in an regular way and not all nodes have the same

number of edges. One possible way to characterize complex networks is through its

distribution function P(k), which gives the probability that a random selected node has

exactly k edges. k is called the degree or connectivity of the node. In a random graph,

since the edges are placed randomly among the nodes, the majority of nodes have

approximately the same degree, close to the average connectivity 〈k〉, and the distri-
bution P(k) is a Poisson distribution with a peak at P(〈k〉). Most complex networks,
however, have a distribution function P(k) that deviates signi�cantly from a Poisson

distribution. In particular, for a large number of networks, associated with a wide class

of systems, P(k) has a power-law tail, P(k) ∼ k−.

We simulated the OFC model in both square and cubic lattices, building graphs with

a procedure very similar to what has been employed by Abe and Suzuki. Each site that

produces a new avalanche is an epicenter; each epicenter de�nes a node, and every

node is then connected to the node where the next epicenter occurs, establishing a

link or edge between them. After many avalanches this procedure generates a complex

network (or graph), and we have studied the connectivity distribution of it. Here we

make a distinction between degree and connectivity: degree is de�ned as the number

of other nodes to which a given node i is connected; connectivity is de�ned as the

number of edges of a node. In the procedure described above, employed to obtain

the network from the distribution of epicenters, site i can be connected to site j that

can be connected to site i again, what makes the degree distribution di�erent from the

connectivity distribution.
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Fig. 1. Degree distribution P(k) for di�erent values of �. (a) Non-conservative regime: the results show a

free-scale network behavior for � ranging from 0:249 to 0:240. The curves for �¡ 0:249 have been shifted

upward along the y axis for clarity, otherwise, they would coincide. In all cases L = 200 and the number

of epicenters is 105. (b) Degree distribution P(k) for the conservative regime, in comparison with a slightly

non-conservative case (� = 0:249): the results are similar to a random graph; in this case we have L = 200

and 106 events, and there is no shift of the curves. The curves were normalized by the total number of

connections I for the sake of comparison.

We have already shown [19] that the OFC model, de�ned on a square lattice, could

reproduce quite well this behavior, in the non-conservative regime. After eliminating

a transient of at least 106 events, we calculate numerically the distribution function

of connectivities P(k) for di�erent values of � and lattice sizes in a square lattice.

Our results for the distribution P(k) can be seen in Fig. 1, both for the conservative

and non-conservative regimes. It is clear that, if �¡ 0:25 (Fig. 1a), the distribution is

scale-free for many decades, with an exponent  that varies linearly with �. We now

reproduce this study for the OFC model in a cubic lattice (see Fig. 2). As Abe and

Suzuki have built a three-dimensional network, we have thought it was important to

check the robustness of those results with respect to the dimension of the model. Note

that, in this case, the conservative regime corresponds to � = 1=6 = 0:166 : : :. Fig. 2

shows that there is no signi�cative di�erence in the behavior of the model when one

increases the dimension of the lattice, showing that our result is robust also with respect

to the dimension of the model. Also in this case, the conservative regime behaves more

like a random graph then like a scale-free network.

In the non-conservative regime, where we observe the scale-free behavior, the most

connected sites are in the borders and the most inner sites are the last ones to be

added to the network. The complex structure, however, is not a boundary e�ect. If

we take out the most outer sites and adjusts the scale, we see that the same spatial

structure is reproduced towards the inside of the lattice. In opposition, the distribution

of connectivities in the lattice, in the conservative case, is much more homogeneous

(see Fig. 3).

Finally, in Fig. 4, we can see the distribution of distances among two connected epi-

centers, in the three-dimensional case, for di�erent values of the conservation

parameter �. The statistics of distances between successive earthquakes is a new con-

cept introduced by Abe and Suzuki [20]. Notice the di�erence between conservative
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Fig. 2. Degree distribution P(k) for a three-dimensional lattice of size 50× 50× 50. (a) Non-conservative

regime: the results show a scale-free network behavior for �=0:16 and 0:12. The curve for �=0:12 have been

shifted upward along the y axis for clarity. The peak observed for higher connectivities is an indication that

the lattice started to saturate. (b) Degree distribution P(k) for the conservative regime (�=1=6 ∼ 0:166 : : :).

The results are similar to a random graph.

Fig. 3. (a) Spacial distribution of connectivities in the non-conservative case, for �=0:249, L=200 and 105

events. Sites associated with nodes of higher degree are darker and as one can see, closer to the boundaries.

(b) A blow up of (a). The 20 sites closer to the boundaries were not plotted and the scale has been

changed in order to show the details of the bulk. They show that the structure of the network found in

(a) is reproduced toward the inside of the lattice, so it is not a boundary e�ect. (c) Spacial distribution of

connectivities for the conservative case. Sites associated with nodes of higher degree are darker. The same

parameters and scale of (a) was employed. (d) Same as (c), but the scale has been changed to reveal the

structure of the network that, in this case, is much more homogeneous.
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Fig. 4. Distribution of distances between two successive epicenters in the conservative and non-conservative

cases, for a three-dimensional lattice of size L = 50. Notice the di�erence between conservative and

non-conservative regimes.

and non-conservative regimes. While in the conservative case there is a distribution

around an average value of d ∼ 35, in the non-conservative case the distribution is not

symmetric, and most of the distances are about the linear size L= 50 of the lattice.

In conclusion, we have shown that the non-conservative version of the OFC model,

both in two and three dimensions is able to reproduce the scale-free network associated

to the dynamics of the epicenters observed on real earthquake data. The conservative

version of the model displays a di�erent behavior, being more close to a random graph.

The smallest degree of non-conservation seems to be enough to change the behavior

of the model, since for � = 0:249 we see that P(k) has already a well-de�ned power

law behavior. Those �ndings, besides giving an indication of the robustness of this

model to reproduce the dynamics of earthquakes, present a completely new dynamical

mechanism to generate a scale-free network. Now there is no explicit rule of preferential

attachment, and the preferential attachment observed in the network is a signature of

the system dynamics. We hope that a complete study of the properties of the network

can help to solve some still controversial aspects of the OFC model.
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We study the dynamics of the Olami-Feder-Christensen �OFC� model of earthquakes, focusing on the

behavior of sequences of epicenters regarded as a growing complex network. Besides making a detailed and

quantitative study of the effects of the borders �the occurrence of epicenters is dominated by a strong border

effect which does not scale with system size�, we examine the degree distribution and the degree correlation of

the graph. We detect sharp differences between the conservative and nonconservative regimes of the model.

Removing border effects, the conservative regime exhibits a Poisson-like degree statistics and is uncorrelated,

while the nonconservative has a broad power-law-like distribution of degrees �if the smallest events are

ignored�, which reproduces the observed behavior of real earthquakes. In this regime the graph has also an

unusually strong degree correlation among the vertices with higher degree, which is the result of the existence

of temporary attractors for the dynamics: as the system evolves, the epicenters concentrate increasingly on

fewer sites, exhibiting strong synchronization, but eventually spread again over the lattice after a series of

sufficiently large earthquakes. We propose an analytical description of the dynamics of this growing network,

considering a Markov process network with hidden variables, which is able to account for the mentioned

properties.
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I. INTRODUCTION

Several different phenomena in nature spontaneously ex-

hibit scale-invariant statistics. An attempt to identify a sup-

posed basic mechanism behind this behavior was made by

Bak et al. �1�, who introduced the concept of self-organized

criticality �SOC�. SOC is characterized by slowly driven sys-

tems, with fast avalanchelike bursts of dissipation. Despite

probably not being the sole explanation for scale invariance

in nature, a wide range of systems do appear to exhibit SOC,

such as sandpiles �1�, forest fires �2�, and earthquakes �3�.
However, no general framework for SOC systems exists, and

the mechanism behind it is not very well understood. In par-

ticular, the existence of SOC in nonconservative systems is

still debated �4–6�. This discussion is frequently focused on

one of the most studied and archetypal nonconservative SOC

models, the Olami-Feder-Christensen �OFC� model for

earthquakes. Despite being defined by very simple rules �see

Sec. II�, this model possesses very rich dynamics, and is able

to reproduce a wide range of statistics of real earthquakes,

such as the Gutenberg-Richter law for the distribution of

event sizes �3,7� and the Omori law for fore- and aftershocks

�8,9�.
In this work we concentrate on the behavior of the epi-

centers in the OFC model, in both the conservative and non-

conservative regimes, studied as a growing complex network

with scale-free behavior �10,11�.
As known previously �4,12�, we confirm that in both re-

gimes epicenters are more frequent closer to the border, and

we study this effect in detail. We show, however, that this

border effect does not scale with system size, and should not

therefore be considered representative of the dynamics of the

model in the thermodynamic limit. The length of the effect is
dependent on the level of dissipation, and is relatively large
for the range of parameters normally studied, especially
when close to the conservative limit, where an exponentially
decaying layer dominates, and it is hard to observe anything
else other than this border effect. The existence of this non-
scaling border is in accordance with what was found in �4�,
that only earthquakes from a smaller internal subset of the
lattice exhibit finite-size scaling in the event size statistics.

We turn then to the dynamics of epicenters. Recently
there has been an increasing interest in complex networks
�13� as a tool for describing very diverse systems, many of
which exhibit a type of scale invariance that seems to be due
to a general mechanism of preferential attachment �14,15�. In
order to study the epicenter dynamics in the OFC model, we
construct a network of consecutive epicenters in the bulk,
and examine its properties in more detail.

1

The network of epicenters, in the nonconservative regime,
shows scale invariance in the degree statistics, if the epicen-
ters of the smaller events are discarded. This network has
also an unusual correlation among vertices of high degree,
which makes it very distinct from networks created with a
preferential attachment rule. These results reproduce what
has been found by Abe and Suzuki �16,17� for real earth-
quakes, further contributing to the success of this simple
model in capturing the essential earthquake dynamics. We
show that this degree correlation seems to be due to the
existence of temporary attractors for the dynamics, which
shows periods of strong synchronization. We also noticed

that a drop in the average in-degree of the network seems to

precede big earthquakes, which could in principle be used to

predict at least an increase in the probability of big events in

a given fault.

*Electronic address: tpeixoto@if.usp.br
†
Electronic address: prado@if.usp.br

1
In a previous study �10�, we also analyzed some aspects of the

same network, but did not take into account the border effect, and

looked only at smaller lattices.
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We also show that is possible to reproduce some of the

characteristics of the complex epicenter network found in the

nonconservative version of the OFC model by defining a

growing procedure based on a Markov chain with hidden

variables. To each possible epicenter �vertex� is attached a

hidden variable, and the probability of connections among

epicenters �related to the time sequence of events� is now

given as a function of the hidden variable of both vertices

�instead of a simple preferential attachment rule, as in a

Barabási-Albert-type network �15��.
This paper is organized as follows. In Sec. II we briefly

present the Olami-Feder-Christensen model for earthquakes;

in Sec. III we discuss in detail the way the spatial distribu-

tion of epicenters depends on the distance to the borders, in

the conservative, nonconservative, and “almost conserva-

tive” regimes; in Sec. IV we review the way we can build a

scale-free network from the time series of epicenters, and

present the main properties of this network when the border

effect is discarded. This network, although showing a scale-

free behavior, is quite different from Barabási-Albert-type

networks, with a strong correlation among vertices with high

degree. In Sec. V we show how we can grow a network with

similar properties based on a Markov chain process with hid-

den variables and, finally, in Sec. VI, we summarize our

results.

II. THE OFC MODEL

The OFC model �3� was inspired by the Burridge-

Knopoff spring-block model �18�, and is defined as a two-

dimensional �2D� coupled map on a square lattice. To each

site �i , j� in the lattice is assigned a “tension” zij, initially

chosen at random from the interval �0,zc�. The entire system

is driven slowly, with every zij increasing uniformly. When-

ever a site reaches the threshold tension �zij =zc�, an ava-

lanche starts �the “earthquake”�. The first site to reach zc and

start an avalanche is called the epicenter. A fraction � of the

tension of the toppling site is transferred to each of its four

neighbors �zi±1,j±1=zi±1,j±1+�zij�, and its tension is set to

zero �zij =0�. If any of the neighbors acquires a tension

zi±1,j±1�zc, the same toppling rules are applied, until there

are no more sites in the system with zij �zc. Without loss of

generality, we set zc=1. The total number of sites that topple

until the avalanche is over is called the “size” of the ava-

lanche. The parameter � defines the level of local conserva-

tion of the system. For �=0.25 the system is locally conser-

vative and for ��0.25 it is dissipative. We consider here

only the case with open boundary conditions, i.e., the sites at

the border of the lattice transfer tension to nonexisting neigh-

bors, so the system is always globally nonconservative, but

tends to conservative in the thermodynamic limit if �=0.25.

III. INFLUENCE OF THE BORDERS ON THE

FREQUENCY OF EPICENTERS

We find that, in the stationary regime of the OFC model,

the number of times a site is an epicenter varies according to

how close that site is to the border, with epicenters closer to

the border occurring much more often. We will refer to this

excess of epicenters in the borders as the border effect. Fig-

ure 1 shows the average frequency with which a site was an

epicenter, given its distance from the border, for �=0.25,

0.249, 0.22, and 0.18. We have gathered statistics from two

lattice sizes L=400 and 800, and considered at least 6

�106 events �after the transient�. We have considered epi-

centers only of earthquakes larger than 1 �s�2�, since size-1

earthquakes seem to obey their own statistics �19�. We have

also considered epicenters that gave rise to larger earth-

quakes �s�30�, to observe the dependence of the border

effect on earthquake size.
2

For the conservative regime, as can be seen in Fig. 1�a�,
the border effect is clearly weaker than in the nonconserva-

tive regime, and the decay proceeds slowly toward the bulk.

It does not seem to scale with system size. Moreover, the

dependence on earthquake size appears to be weak for most

of the border effect, except for the very first few layers of

sites close to the border.

Figures 1�c�–1�f� also show the same results for the non-

conservative case, for �=0.18 and 0.22. We notice that the

border effect is composed roughly of three parts. First there

is a thin region, comprised of the first few sites closest to the

border, where the effect is strong and seems to decay expo-

nentially. This region is followed by a thicker layer of sites,

2
We realize, however, that this is rather coarse, since, due to the

power-law distribution of event sizes, there is no characteristic

event size to compare to. We wanted only to detect eventual differ-

ences in the statistics from the “very small” events. It would also

take a much longer time to consider only larger earthquakes.

FIG. 1. �Color online� Frequency of epicenters �y axis� as a

function of the distance from the border �x axis�, for different values

of �, L, and earthquakes size s. The data for L=400 in �a� were

shifted upward for clarity. From �c� to �f� the data for different

values of L were collapsed on top of each other by hand. All quan-

tities are dimensionless.
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with a slower but also exponentially decaying effect; and

finally there is a third region in which the decay is not ex-

ponential and proceeds still more slowly toward the bulk of

the system. None of those regions seem to scale with system

size, with the possible exception of the third, longer layer.

The overall border effect seems, however, to depend on the

earthquake size �in the contrast with what was observed in

the conservative case�, as can be seen in Figs. 1�d� and 1�f�,
which shows clearly that the border effect decays more

slowly toward the bulk of the system if only larger events are

considered. In Figs. 1�c�–1�f�, the data for lattices of differ-

ent size L were collapsed by hand, that is, curves were

shifted up and down in order to coincide, since statistics are

different in each case. The slope and the size of the layers,

however, were not changed.

The border effect also depends on �. The closer the sys-

tem is to the conservative regime, the stronger and thicker is

the layer of sites affected by it. Note that for �=0.249, the

almost conservative case �see Fig. 1�b��, the border effect is

so strong that almost no epicenters happen in the bulk of the

system, and only the fast exponentially decaying border ef-

fect is seen. This indicates that the lattice size L=800 is still

too small to study the system in this regime. If we compare

this figure with Fig. 1�a�, we note that there is also evidence

of a sharp transition from the nonconservative to the conser-

vative regime of the model, for which the border dependence

of epicenters is radically different.

The crucial role of the border in this model was already

pointed out by Middleton and Tang �4�, who argued that the

inhomogeneity introduced by the open boundary inhibits the

synchronization of the bulk, which would otherwise reach a

periodic state, as happens with a system with periodic

boundaries. The resulting “self-organization” would begin at

the border and then proceed toward the bulk, following a

power law in time. Also, it has been shown in �4� that, while

the statistics of event sizes in the OFC model does not seem

to obey finite-size scaling �FSS�, this behavior is recovered

only when events inside a smaller internal subset of the ten-

sion lattice are considered. Thus, the existence of nonscaling

border effects is to be expected.

We proceed to examine the dynamics of the epicenters in

the model, but only those unrelated to the nonscaling border

effect. Therefore, unless otherwise noted, we ignored all the

epicenters belonging to an outer layer of 100 sites in the

lattice, for all the systems studied.

IV. SEQUENCES OF EPICENTERS AS A COMPLEX

NETWORK

A graph �or network� is a set of discrete items, called

vertices or nodes, with connections between them, called

edges or links. An edge connecting vertices i and j is di-

rected if it is defined in only one direction �connects vertex i

with vertex j, for instance, but not site j with site i� and a

graph is said to be directed if its edges are directed. There

may be more than one edge between a pair of vertices, and

the graph is called in this case a multigraph. The number of

edges connected to a vertex is called the degree of the vertex;

since there may be more than one edge between two vertices,

the degree of a vertex is not necessarily equal to the number

of its neighbors. If the graph is directed, it is then possible to

talk about out-degree �number of edges leaving a vertex� and

in-degree �number of edges incident to a vertex�. The degree

distribution of a graph, P�k�, gives the probability that a

randomly sampled vertex has degree k. Graphs have been the

subject of systematic study by mathematicians for some

time, but recent years witnessed a growth in the interest in

this subject among physicists, with emphasis on large-scale

statistical properties of graphs. Many statistical mechanics

concepts and techniques have been widely used, and a good

review on recent developments in this subject can be found

in �13�. We will show that some tools of network theory can

help to get a deeper understanding of the dynamics of the

OFC model and maybe of the dynamics of real earthquakes.

The sequence of epicenters in the OFC model can be used

to construct a directed multigraph in the following manner.

Each site that is an epicenter represents a vertex. Two con-

secutive epicenters are connected by a directed edge, from

the first to occur to the second �see Fig. 2�. Since, in prin-

ciple, the same site can become an epicenter two times con-

secutively, loops are allowed �but do not occur often�. It is

also possible for the same sequence of epicenters to happen

more than once, so parallel edges are also allowed. This

graph has certain regularities. The out-degree of every vertex

is always equal to the in-degree, except for the very first and

last epicenters of the sequence, and therefore the total degree

is always an even number. Also, if the direction of the edges

is ignored, the graph is always composed of only one com-

ponent.

We have constructed graphs for the epicenters of the OFC

model with L=400 and 800, and for �=0.25, 0.22, and 0.18.

We also considered the graphs for epicenters of different

earthquake sizes. We then observed the degree distribution

and the degree correlation of the graph. The results for the

nonconservative regime are averages over 5–11 graphs, de-

pending on the size of earthquakes considered, each graph

with 6�106 edges.

A. Degree distribution

Since the in-degree of the network is equal to the out-

degree, it is sufficient to describe only one of the two, and

here we choose arbitrarily the in-degree.

For the conservative regime �Fig. 3�a��, the in-degree dis-

tribution seems to be Poissonian �which gets stretched if

FIG. 2. �Color online� An example of an epicenter graph �right�,
generated from a sequence of epicenters �marked in red �gray��
from a 5�5 tension lattice �left�. The graph corresponds to the

following sequence of epicenters: 3, 20, 23, 13, 20, 17, 2.
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more sites from the border are considered�, indicating that, in

this regime, epicenters in the bulk of the lattice occur ran-

domly. Moreover, the degree distribution does not depend on

the minimum size of the earthquakes considered.

For the nonconservative regime the situation changes. As

can be seen in Figs. 3�b� and 3�c�, if only larger earthquakes

are considered, the in-degree distribution resembles more a

power law. The exponent of the power law seem to be de-

pendent on �, with smaller � leading to steeper lines. For

�=0.22 and s�30, in Fig. 3�c�, the high fluctuations at the

tail of the in-degree distribution represent a lack of statistics,

due to an average over only five realizations of the graph,

while for s�5, for instance, the average was over ten differ-

ent graphs. For both �=0.22 and 0.18, the difference of in-

clination of the power-law region of the distributions is very

small between the data for s�5 and s�30, indicating that it

is not strongly dependent on the lower bound of the consid-

ered earthquake sizes, provided it is large enough for the

power law to emerge.

B. Correlations between degree distribution and tension

distribution in the lattice

It is interesting to observe where the epicenters happen in

the tension lattice. As has already been shown in �20�, the

stationary state of the OFC model, for ��0.25 �nonconser-

vative�, exhibits patchy synchronized regions within the bulk

of the system with sites that have similar tension, and be-

haves similarly to the OFC model with periodic boundary

conditions, exhibiting heavy synchronization. As can be seen

in Fig. 4, for �=0.18, the epicenters seem to happen mostly

in the frontiers among those synchronized regions, and in

valleylike structures inside the plateaus. As only larger earth-

quakes are considered, the epicenters happen increasingly in

smaller and less structured regions �not shown�. The same

behavior was also observed for �=0.22.

In Fig. 5 can be seen the in-degree of a vertex placed in

the tension lattice, i.e., the number of times a site was an

epicenter, for �=0.18 and s�2. The epicenters seem to be

FIG. 3. �Color online� In-degree distribution P�k� �y axis� as a

function of the in-degree k �x axis�, for different values of L, �, and

earthquake size s. In �a� are shown the distributions for two differ-

ent sizes of the discarded border b, and the solid line is the corre-

sponding Poisson distribution. The data for b=0 were shifted up-

ward for clarity. In �b� and �c� the solid line is the result of fitting a

power law k−� to the data when s�30. The data for different earth-

quake sizes were shifted upward for clarity. All quantities are

dimensionless.

FIG. 4. �Color online� Snapshot of the tension lattice at the

stationary state, for L=800 and �=0.18. The next 104 epicenters,

for earthquake sizes s�2, after this configuration, are marked in

green �light gray�. All quantities are dimensionless.

FIG. 5. �Color online� In-degree of vertices placed in the bulk of

tension lattice, i.e., the number of times a site was an epicenter, for

L=800 and �=0.18. Only earthquakes with sizes s�2 were con-

sidered. All quantities are dimensionless.
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well distributed inside the bulk, but aggregated in stripelike

structures. For s�30 the epicenters seem considerably less

aggregated �not shown�. For �=0.22 the results were ob-

served to be very similar.

C. Degree correlation

One further basic aspect of the epicenter network which

we analyzed was the degree correlation, i.e., how vertices are

connected to each other based on their degrees. We look at

the average in-degree of the nearest “out-neighbors” of a

vertex �vertices that receive an edge coming from it�, as a

function of the degree of the vertex.

We found that for the conservative regime �Fig. 6�a��, the

graph seems to be uncorrelated, with the in-degree of the

nearest neighbors being independent on the in-degree of the

originating vertex. Together with the in-degree distribution

�Poissononian�, this puts this graph closer to the class of

totally random graphs such as the Erdős-Rényi graph �21�.
The situation is again very different for the nonconserva-

tive regime �Figs. 6�b� and 6�c��. In that case, the degrees

seem highly correlated, with vertices with high in-degree

connecting predominantly to other vertices of high in-degree,

which makes the network assortative. The correlation seems

to be linear for higher degrees, when only larger earthquakes

are considered.
3

Citation networks �14,15� and other net-

works that are grown with a preferential attachment rule

have a quite different behavior, with an in-degree distribution

following a power law, but in those cases the degree corre-

lation also decays with a power law �22�, converging to a

constant value for large in-degrees. Thus, the dynamics re-

sponsible for generating this network must be fundamentally

different from the dynamics generated by a preferential at-

tachment rule. Recently it has also been found that a very

similar network, when constructed with real earthquake data,

is also assortative and exhibits similar degree correlations

�17�.
What indeed is unveiled by this high correlation among

high in-degree vertices is an attracting dynamics: Connec-

tions from vertices of one type are much more probable to

vertices of the same type, eventually trapping the sequence

of epicenters in a smaller region of the lattice, stretching the

in-degree distribution, and generating the observed in-degree

correlation. This trapping seems to be strongly correlated to

the occurrence of very large earthquakes, and the large-scale

redistribution of tensions that is caused by them. This can be

seen in Fig. 7, where is shown the average in-degree of the

subgraph composed only of the last 105 events, together with

the amplitude of the corresponding events. Whenever a large

earthquake occurs, the average in-degree drops, meaning that

the last epicenters happened in a larger number of sites. In

fact the decay of the average in-degree starts before the main

big earthquake, and seems to occur together with the smaller

events that lead up to it, the so-called foreshocks �8,9,23�.
Thus, the large events, together with their foreshocks, are

responsible for breaking the attractor, and spreading the epi-

centers to a larger region. After the sequence of large events,

the trapping of epicenters starts again, until the next se-

quence of large events sweeps it again. Although we did not

make an extensive analysis to define the degree of certitude

of this observation, monitoring the in-degree of this network

may represent a promising way of predicting an increase in

the probability of observing large earthquakes in a given

fault, and to identify, among the small events, the signature

3
The in-degree correlation of the graph for s�1 is also an increas-

ing function, and perhaps also linear. But the lack of vertices of

high degree makes it difficult to be certain.

FIG. 6. �Color online� Average in-degree of nearest out-

neighbors kNN�k� �y axis� as a function of the in-degree k �x axis�,
for different values of L, �, and earthquake size s. The solid lines

are fitted straight lines. All quantities are dimensionless.

FIG. 7. �Color online� Average in-degree of the subgraph com-

posed only of the last 105 events, and the amplitudes of the events

that generated the graph. The regions indicated by the arrows cor-

respond to the subgraphs in Figs. 8 and 9. All quantities are

dimensionless.

NETWORK OF EPICENTERS OF THE OLAMI-FEDER-¼ PHYSICAL REVIEW E 74, 016126 �2006�

016126-5

122



C.3. Artigo “Network of epicenters of the . . . Apêndice C. Artigos publicados

of the foreshocks that precede a main shock.
4

Since the net-

work of epicenters generated by the OFC model seems to

reproduce many aspects of the network of epicenters built

from real data �16,17�, including the degree correlation men-

tioned above, it would be interesting to see in more detail if

both graphs are actually generated by the same overall dy-

namics. This, however, would require a more systematic and

thorough analysis of real earthquake data, and therefore

would be better suited for a separate work.

To illustrate the topology of the graph during both situa-

tions, we show a subgraph of the whole network, corre-

sponding to a region of 104 events collected during the pe-

riod that the dynamics is trapped in an attractor �Fig. 8�, and

just after a large earthquake �Fig. 9�, as indicated in Fig. 7.

As can be seen in Fig. 8, the attractor region is dominated by

synchronization, where the same sequence of �103 epicen-

ters occurs repeatedly. During the occurrence of the large

events, the same subgraph looks like Fig. 9, where synchro-

nization is still present, but in a much smaller degree.

V. MARKOV NETWORKS WITH HIDDEN VARIABLES

In this section we describe a general random graph model,

based on hidden variables and a Markov chain. It is based on

a similar class of networks developed by Boguñá et al. �24�,
but modified in order to account for the topology of the

epicenter graph observed in the OFC model. Our goal is to

better understand the type of dynamics that is able to gener-

ate graphs with properties examined in the previous section.

Consider a set of N vertices, where N�1. To each vertex

� is assigned a hidden variable h�, sampled from a distribu-

tion 	�h�. A directed multigraph can be constructed via a

Markov chain, in the following manner. Starting from a ran-

dom vertex 
, a directed edge is added from 
 to � with

probability P�
→���r�h
 ,h��, and likewise from � to any

other vertex � with probability given by r�h� ,h��, and so

forth. After a transient stage, the graph will have properties

that are entirely defined by 	�h� and r�h ,h��. This graph is

rather general, and, in fact, every Markov process generates

such a graph if the discrete states of the chain are thought of

as vertices and the transition as directed edges. With this

basic procedure in mind we can proceed to calculate the

statistical properties of the graph.

In-degree distribution

As in the network of epicenters, every vertex of the net-

work generated in the way described above has the in-degree

equal to the out-degree. Thus, it is sufficient to describe only

one of the two. To find the in-degree distribution of this

graph, one must consider an ensemble of graphs and the

probability in the ensemble of one vertex � receiving one

connection after a time T, w��T�, which is given by

4
It is important to note that the data in Fig. 7 show only earth-

quakes that did not initiate inside the discarded outer layer and

whose magnitudes tend to be large, and thus are potentially related

to the anticipated decay of the average in-degree before a main

large event.

FIG. 8. �Color online� Subgraph composed of

104 consecutive epicenters, corresponding to the

marked region at the right in Fig. 7.
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w��T + 1� = �



P�
 → ��w
�T� . �1�

After a long time T, the system reaches the stationary state

w��� given by

w��� = Pnw��� , �2�

where P is the transition matrix defined by P�
→��, w�T� is

the state vector at time T, and n is the period of the solution

�we will consider only n=1 from now on�.
The probability that a vertex 
 has in-degree k after a

time T�1, P�k �
 ,T�, is given simply by the binomial dis-

tribution,

P�k�
,T� = 	T

k

w


k �1 − w
�T−k �
�Tw
�ke−Tw


k!
, �3�

where wk�wk���, which can be approximated by the Pois-

son distribution, as in the rightmost term.

The total in-degree distribution after a time T, P�k �T�, is

then given by

P�k�T� =
1

N
�



P�k�
,T� . �4�

Now since a vertex 
 is labeled uniquely by its hidden

variable h
, we must have then that w
�w�h
�. Thus, w�h�
can be obtained by rewriting Eq. �1�,

w�h� = N�
h

r�h
,h�w�h
�	�h
�dh
, �5�

assuming that h is a continuous variable �the last expression

would just be a sum if it were discrete�. Solving this integral

equation for w�h�, it is possible then to obtain the degree

distribution through Eq. �4�,

P�k,T� = �
h

�Tw�h��ke−Tw�h�

k!
	�h�dh . �6�

1. In-degree correlation

It is also possible to calculate the degree correlation of

this graph. The probability of one vertex 
, with in-degree k,

connecting to another vertex of degree k� is given by

P�k��k,
,T� =
P�k�
,T�

NP�k,T�
�

�

P�
 → ��P�k� − 1��,T� . �7�

The total probability of one vertex with degree k connecting

to one of degree k� is then simply

P�k��k,T� = �



P�k��k,
,T� , �8�

and the average in-degree of the nearest out-neighbors is

then just

k̄NN�k,T� = �
k�

k�P�k��k,T� . �9�

In terms of the hidden variables, substituting Eqs. �6� and �3�
in �8� and calculating the sum in Eq. �9�, we have then

k̄NN�k,T� = 1 +
N

P�k,T�
� �

h

�Tw�h
��ke−Tw�h
�

k!

� r�h
,h��Tw�h��	�h
�	�h��dh
dh�. �10�

2. Attractor dynamics

We want to understand how correlations such as those

seen in Figs. 6�b� and 6�c� and power-law distributions can

arise from this type of network. For that we must define a

FIG. 9. �Color online� Subgraph composed of

104 consecutive epicenters, corresponding to the

marked region at the left in Fig. 7.
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suitable r�h ,h�� and 	�h�. It is clear that what uniquely de-

fines the in-degree of some vertex is its hidden variable.

Thus, for the in-degree correlation to be of the form k̄NN�k�

�k for large k, we must have that h̄��h��h for large h,

where h̄��h� is the average hidden variable of the out-

neighbors of a vertex with hidden variable h. With this in

mind, we define then the following general expression for

the connection probability:

r�h
,h�� = F�h
�	G�h��h

�

	�h��
�h� � h
� +

G�h
�h�
�

	�h
�
�h�  h
�


�11�

where G�h� is a function that dictates how fast the connec-

tion probability decays for h��h
 �see Fig. 10�, and the

exponent � defines the preference with which vertices with

higher h are chosen. The function F�h
� is simply given by

the normalization condition ��r�h
 ,h��=1.

We considered a few shapes for G�h� and 	�h� and calcu-

lated the degree distribution and degree correlation through

Eqs. �6� and �10�, always for k�1. The results are summa-

rized in Table I.

What we find is that the effect of adopting a connection

probability like the one described by Eq. �11� is to generate

an in-degree distribution corresponding to a stretched form

of 	�h�. If G�h� is independent of h, and the trapping in the

region of similar h is the weakest, we have the following

possibilities. If 	�h� is a power law with exponent �, then

P�k� will also be a power law with exponent in the region �1,

��, approaching 1 if � is large. When 	�h� is an exponential

distribution, the resulting in-degree distribution will be a

stretched exponential as indicated in Table I, which will also

resemble a power law if � is relatively large. Now, consid-

ering a stronger trapping effect with G�h� increasing expo-

nentially, we have that an exponential 	�h�, with decay pa-

rameter �, is enough to create a power-law distribution of

in-degrees, with exponents in the interval �1, ��, approaching

1 with faster G�h�. This means that it is not necessary to

assume an intrinsic scale invariance, represented by a power

law in 	�h�, for the existence of a power law in P�k�. Fur-

thermore, the asymptotic in-degree distribution in this case

does not depend on �, being totally dominated by the trap-

ping behavior, and not by the preference of connection.

The process described above shows a variety of ways in

which graphs with in-degree distributions resembling power

laws and linear in-degree correlation can be created. Looking

at only these properties, it is not possible to know which one

of the possibilities �if any� is more likely to describe the

epicenter network. Moreover, the process above would not

account for the strong synchronization observed in Figs. 8

and 9. After all, the sequences of epicenters are probably not

simple Markovian processes. However, the above model, as

a first approximation, serves the purpose of illustrating how

such correlations and in-degree distribution can occur, and

presents a general analytical framework for further modeling.

VI. CONCLUSIONS

We have shown that the epicenters in the OFC model

occur predominantly near the boundary of the lattice, but this

preference does not seem to scale with system size. This

border affinity depends on the dissipation parameter �, being

less for smaller values of �. It is also dependent on the earth-

quake size, with epicenters of larger earthquakes having a

border effect which decays more slowly toward the bulk. We

have also studied the network of consecutive epicenters, and

found that it is sharply different in the two regimes of the

model. In the conservative regime it is rather featureless,

with uncorrelated in-degree statistics and Poisson in-degree

distribution. However, in the nonconservative regime, it has

an unusual linear degree correlation among vertices of high

degree, and a broad distribution of in-degrees resembling a

power law, but only when the smaller earthquakes are not

considered. The in-degree distribution and correlation in this

regime are similar to what was found very recently for real

earthquakes �16,17�. Furthermore, we noticed that the high

correlation of in-degrees is due to an attractor dynamics

where the occurrence of epicenters tends to synchronize,

with the same sequence of epicenters occurring continuously.

This synchronization is broken by large earthquakes, which

spread the epicenters over a larger portion of the lattice, thus

populating the graph with vertices of smaller in-degree. In-

terestingly, the effects of the large events on the topology of

the epicenter network are noticeable before the actual main

event, and seem to be related to the series of increasingly

larger foreshocks that precede it. Since the prediction of the

OFC model that there would be an in-degree correlation in

the epicenter graph corresponds to what has been recently

found for real earthquakes �17�, further detailed analysis of

this behavior may prove useful for the prediction of large

FIG. 10. �a� Connection probability �Eq. �11�� from a vertex 


to a vertex �, and �b� connection probability from a vertex 
 to any

vertex with hidden variable h�.

TABLE I. Different asymptotic shapes for k̄NN�k� and P�k� for

different shapes of G�h� and 	�h�, for k�1.

	�h� G�h� k̄NN�k� P�k�

h−�

�−1
1 �k �k−��+��/��+1�

�e−�h 1 �k �k−�/��+1�e−Ck1/��+1�

�e−�h e�h �k �k−��+��/�
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earthquakes. Lastly, we described a general analytical net-

work model based on a Markovian process and hidden vari-

ables, which is able to reproduce the most general aspects of

the epicenter network, when a suitable attractor dynamics is

specified. There are several aspects of the dynamics of epi-

centers that remain uncovered. It would be of special interest

to look at other topological properties of the epicenter graph,

such as the dependence of the clustering coefficient on in-

degree, and the existence of community structure �25,26�.
Furthermore, it would also be useful to compare in detail

some of the results here obtained, such as the dynamics re-

sponsible for the in-degree correlation and the epicenter syn-

chronization, with the epicenter network of real earthquakes.
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