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Resumo
Silva, F.N. Dimensão e simetria em redes complexas: uma abordagem multiescala.
2015. 176 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade
de São Paulo, 2015.

Uma nova perspectiva da ciência tem sido adotada com sucesso por diversos pesquisado-
res ao redor do mundo, resultando em avanços tecnológicos nas mais variadas áreas do
conhecimento. A nova abordagem científica é amplamente interdisciplinar e envolve mé-
todos para a análise, armazenamento e visualização eficiente de grandes quantidades de
informação, assim como formas de entender e quantificar a própria estrutura das ciências.
Entretanto, os novos problemas tratados por esta abordagem também são mais complexos
e tendem a apresentar uma intrincada união entre conceitos e suas relações. Redes com-
plexas representam naturalmente sistemas desta natureza, sendo amplamente adotadas por
pesquisadores de diversas áreas científicas. Este trabalho tem como objetivo estudar e de-
senvolver técnicas multiescala para caracterizar a estrutura de redes complexas através de
vários aspectos ligados à complexidade, como a dimensão, a regularidade e a organização
de sistemas em subestruturas. Para isso, são sugeridas novas métricas baseadas no conceito
de níveis e padrões concêntricos, que permitem estender, de forma natural, medidas tradi-
cionais de redes complexas ao contexto multiescala. Desta forma, é introduzida uma nova
medida de dimensão multiescala, que permite a quantificação da dimensão, tanto ao redor
de vértices quanto em escalas globais de uma rede. A regularidade de redes é abordada
através da ideia de simetria, redefinida em termos da simetria concêntrica, que permitiu,
na prática, a quantificação e comparação da simetria entre diferentes redes. Outro conceito
explorado é a caracterização do papel desempenhado por vértices dentro de comunidades,
que estão diretamente relacionados às subsestruturas de sistemas. Para isso, definimos uma
nova medida multiescala de pertinência baseada na diversidade das comunidades presentes
na vizinhança de um vértice. Também foram utilizadas e desenvolvidas técnicas e ferramen-
tas para visualização de redes complexas, que se mostraram fundamentais durante todos os
estágios deste trabalho, em especial na criação de mapeamentos científicos. A união das
metodologias enriqueceu a caracterização de redes complexas, permitindo a criação de um
mapa da complexidade desses sistemas. Verificou-se que a complexidade de sistemas, em
geral, está associada à dimensão e simetria. Sistemas com baixa simetria e alta dimensi-
onalidade tendem a ser aqueles de maior complexidade compartilhando a mesma região
que redes de conhecimento de da infraestrutura da Internet. Sob esses aspectos, também
é estudado como redes são influenciadas pelas restrições geográficas ou de planejamento.
As metodologias introduzidas neste trabalho culminaram em diversas aplicações em vários
segmentos como: classificação de genes em redes de transcriptoma humano, detecção de
crises no mercado financeiro, visualização e sumarização automática de dados científicos,



assim como a quantificação da interdisciplinaridade de revistas científicas. No geral, os de-
senvolvimentos presentes aqui mostram o potencial da abordagem multiescala na análise
de sistemas complexos através da representação por redes.

Palavras-chave: Redes complexas. Dimensão. Simetria. Física interdisciplinar. Visuali-
zação.



Abstract
Silva, F.N. Dimension and symmetry in complex networks: a multiscale approach.
2015. 176 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade
de São Paulo, 2015.

A new perspective of  making science is being adopted by many researchers around the world,
resulting in several technological achievements in many research fields. The new approach
to science is largely interdisciplinary and wraps together many new methods used to ana-
lyze, store and visualize large amounts of  data, as well as techniques to understand the struc-
ture of  science itself. However, the problems usually handled by this new approach also are
very complex and present an intricate collection of  concepts and relationships. Complex
networks can be used to naturally represent such systems, having being adopted by many
researchers of  different backgrounds. The objective of  this work is to study and develop new
multiscale techniques to characterize the structure of  complex networks under three different
aspects: dimension, regularity and the organization of  systems in substructures; which are
tightly related to the concept of  complexity. To conduct such analysis, new measurements
based on the idea of  concentric levels and patterns are proposed, which permits traditional
network properties to be extended to a multiscale approach. Therefore, we introduce a new
measurement of  dimension, the multiscale dimension, which can be used to quantify the di-
mension around the neighborhoods of  a vertex, as well as over the entire network structure
in a global scale. The regularity is considered in terms of  symmetry, which is redefined to
create the concentric symmetry, allowing the quantification and comparison of  symmetry
among networks of  distinct sizes and connectivity. Another concept explored in this work
is the characterization of  the role of  vertices inside a community, which represents the sub-
structure organization of  the underlying system. This is done by defining another multiscale
measurement, in this case, based on the diversity of  the communities of  vertices in the neigh-
borhoods of  a central reference. Also, we developed new tools and techniques to visualize
complex networks, which have proven essential to all the steps of  the analysis conducted in
this work, including the task of  mapping the science structure. The combination of  the pro-
posed methodologies enriched the analysis and the characterization of  complex networks,
resulting in the development of  a new way of  mapping complexity based on dimension and
symmetry. Systems presenting low symmetry and high dimensionality are more likely to also
display a more complex behavior, this is the case of  knowledge networks the infrastructure
of  the Internet. In this context, we also study the effects of  spatial restrictions and system
planning on networks. The methodologies introduced in this paper culminated in several
other applications in many scientific topics, such as: the classification of  genes in human
transcriptome networks, crisis detection on the financial market network, visualization and
automatic summarization of  scientific data, as well as the quantification of  interdisciplinar-



ity of  scientific journals. In general, the contributions of  this work demonstrate the potential
of  the multiscale analysis applied to understanding complex systems through the networks
representation.

Keywords: Complex networks. Dimension. Symmetry. Interdisciplinary physics. Visual-
ization.
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Lista de Símbolos

Γ(V , E) Rede ou grafo

V Conjunto de vértices de um grafo

E Conjunto de arestas de um grafo

vi Vértice indexado por i

eij Aresta entre vi e vj

W Vetor de pesos de uma rede

G Matriz de adjacência

ξv Elementos da lista de adjacências

αv Pesos da representação por lista

k(vi) Grau ou conectividade

kout(vi) Grau de saída

kin(vi) Grau de entrada

s(vi) Força

Cc(vi) Coeficiente de aglomeração

⟨⟩ Média

T Transitividade

ℓij Caminho

ℓgij Geodésica

CB centralidade de intermediação

Π Matriz de mistura

Ri(r) Anel concêntrico

ni(r) Número de vértices concêntricos

Bi(r) Bola concêntrica



Vi(r) Volume da bola concêntrica

ei(r) Números de arestas em anel

ki(r) Grau concêntrico

Ali(r) Grau intra-nível

Eli(r) Grau entre-níveis

Cci(r) Coeficiente de aglomeração concêntrico

Cri(r) Taxa de convergência

Khi(r) Grau concêntrico comum

ai(r) Accessibilidade

Pi,c Pertinência

H∗
i Entropia de pertinência

I(w) Índice de importância de palavras-chave

di(r) Dimensão local

D(r) Dimensão multiescala

Ā(g) Número de automorfismos normalizado

Sbi(r) Simetria backbone

Smi(r) Simetria merged
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1 Introdução

O advento da era da informação mudou muito a forma de se “produzir”ciência. Ao
longo dos últimos anos, o dilúvio de dados gerados a partir de experimentos, reconstru-
ção digital de objetos reais ou até mesmo através de mineração de dados a partir da web;
culminou em diversos avanços científicos e tecnológicos. Esta nova abordagem científica
permitiu o surgimento de uma grande variedade de métodos que têm sido aplicados com
sucesso na tarefa de organizar, sumarizar, filtrar e visualizar a crescente quantidade de in-
formação disponível em diversas áreas do conhecimento, englobando ciências da vida (1),
exatas (2), humanidades (3) e até mesmo artes.(4) Exemplos bem-sucedidos incluem: técni-
cas para traçar melhores rotas em cidades considerando dados em tempo real (5), busca na
Web (6), reconhecimento de padrões em imagens (7), prova automatizada de teoremas (8),
busca de mecanismos genéticos de doenças.(1, 9) Ao mesmo tempo, esta nova ciência, que
agora também envolve os problemas de processar, caracterizar, modelar e interpretar essa
enorme quantidade de dados, tem se tornado cada vez mais complexa.

O aumento da complexidade da ciência parece estar diretamente relacionado à com-
plexidade da classe de problemas que ainda restam a serem exploradas, já que muitos dos
problemas simples já foram devidamente estudados e formalizados. Espera-se então que no-
vas descobertas ocorram em uma interface de problemas cada vez mais complexos. Desta
forma, a comunidade científica tem passado por uma transformação, partindo de uma abor-
dagem científica reducionista a uma nova forma de construir conhecimento, mais integrada
e interdisciplinar.(10) Enquanto a abordagem reducionista é útil na caracterização indivi-
dual de cada elemento de um sistema, muitas vezes, a interação entre eles é que contribuem
mais significantemente para seu comportamento macroscópico. No caso de sistemas com-
plexos, estas relações são geralmente intrincadas, dificultando o desenvolvimento de mode-
los e abordagens analíticas. Uma forma natural de modelar e caracterizar sistemas desta
natureza é através do uso de métodos oriundos da ciência das redes (network science), onde
os elementos e relações de um sistema podem ser modelados por meio de grafos, ou mais
precisamente, redes complexas.(11, 12)

1.1 Motivações e objetivos

Costuma-se atribuir a Leonhard Paul Euler o desenvolvimento inicial da teoria dos grafos.
Isto se deve principalmente ao fato dele ter resolvido de forma definitiva, em 1735, o pro-
blema das sete pontes de Königsberg.(13) Nesse período, Königsberg, Prússia (atualmente
Kalingrad, Rússia), era uma cidade rica e um importante centro comercial, ela era dividida
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em quatro regiões pelo rio Pregel, onde também haviam sete pontes que permitiam a traves-
sia entre as regiões, como mostrado na Figura 1a. Visitantes e moradores que apreciavam
caminhar pela cidade eram geralmente desafiados para um jogo, onde o objetivo era deter-
minar um caminho, partindo-se de uma das quatro regiões da cidade, que percorresse todas
as sete pontes de modo que cada ponte fosse atravessada apenas uma vez, não necessitando
que a região de origem e a final sejam as mesmas. A pedido do prefeito, Euler desenvolveu
uma solução, onde provou que, matematicamente, tal caminho não existe.
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(a) Mapa da região da divisão do rio Pregel
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(b) Representação por grafo

Figura 1 – Representações do problema das sete pontes da cidade de Königsberg.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O primeiro passo de Euler na solução do problema de Königsberg foi notar que
este não se tratava de um problema geométrico, já que métricas não contribuíam na busca
de uma solução. Euler reduziu o problema ao eliminar as propriedades geográficas, e, ao
introduzir os conceitos de vizinhança e conectividade. Cada região de terra do mapa foi
representada por um nó, ou vértice, e cada ponte, uma conexão, ou aresta, entre pares de
vértices, o sistema foi reduzido ao que é chamado hoje de grafo, como ilustrado na Figura 1b.

Euler também generalizou a solução do problema de Königsberg para qualquer
outro grafo, tento como soluções os caminhos de Euler. Em um caminho de Euler, todas as arestas
de um grafo são atravessadas apenas uma vez. Euler provou que a existência desses caminhos
depende da conectividade dos vértices, isto é, o número de arestas conectadas a eles. Para o
caso da região inicial ser a mesma da final, todas as conectividades precisam ser pares, já que
cada vértice precisa de uma entrada e uma saída, neste caso, o nome dado a estes caminhos
de Euler é circuito de Euler. No caso dos vértices inicial e final diferirem, é requerindo que
estes apresentem uma saída e uma entrada, respectivamente, desta forma, devem apresentar
conectividade ímpar, enquanto que os outros vértices continuam a apresentar conectividade
par. Em resumo, a rede apresentará um caminho de Euler apenas se houver 0 ou 2 vértices de
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conectividade ímpar.

A solução dos caminhos de Euler, despertou grande interesse de outros matemáticos da
época, o que culminou na solução e surgimento de diversos outros problemas que deram
origem ao que é chamada hoje de teoria dos grafos. Em sua maioria, eles não dependiam da
geometria, posição, formas, ou quaisquer outros detalhes presentes no espaço original que
não fossem transformados em relações entre seus elementos. Neste contexto, estas relações
eram suficientes para representar, caracterizar e solucionar estes problemas.

Enquanto a teoria dos grafos tradicionalmente desvincula a topologia de um sistema
das outras propriedades de seu espaço original, na maioria dos sistemas reais, a relação en-
tre esses dois espaços (topológico e original) apresenta forte dependência. Estudos em redes
complexas tentam associar fenômenos topológicos a efeitos que ocorrem no espaço original e
vice-versa. Esta abordagem deu origem a diversas técnicas que tentam explicar a formação
de redes em sistemas complexos.(11, 14) O planejamento urbano e as limitações geográficas
em cidades, por exemplo, levam também a redes que mantêm estas restrições, raramente
apresentando caminhos de longa distância.(15) Já em uma rede social, o fator geográfico
nem sempre é uma restrição, sendo mais influenciada pela capacidade dos indivíduos em
estabelecer novas relações sociais.(16, 17) O mesmo ocorre com a rede da web, onde muitas
vezes a qualidade ou mérito de um site contribui para o estabelecimento de novas hiperliga-
ções direcionadas a ele.(18) Muitas dessas características foram reproduzidas na área de ciên-
cia das redes, ao longo dos últimos anos, através de modelos geradores de redes.(11, 14, 12)

A Figura 2 exemplifica a forte relação entre o espaço original e o topológico, através
de uma visualização da rede de linhas de energia da Europa (EU).(19) Em (a) é mostrada
a posição original dos vértices e em (b) a visualização gerada através de mapeamento to-
pológico, apenas usando a informação de conectividade da rede. Nota-se que, apesar das
diferenças locais, a estrutura geográfica global permanece muito similar ao posicionamento
original. Esta é uma característica presente em muitas redes geográficas (15), que advém
de sistemas onde as restrições espaciais do espaço original desempenham um papel fun-
damental no seu padrão de conectividade. Nestas redes, torna-se interessante identificar
características do espaço topológico que também possam estar presentes no espaço original.
Entre estas características há destaque para a dimensão e simetria.

Surpreendentemente, tanto a dimensão quanto a simetria de redes complexas rece-
beram pouca atenção na literatura.(20) A dimensão tem grande importância em sistemas
físicos e dinâmicos, caracterizando o comportamento de equações diferenciais, em especial,
dos processos de difusão (21) e propagação de ondas.(22) A simetria, por outro lado, está
relacionada à regularidade e à existência de redundâncias em um sistema, o que permite
que sejam modelados e entendidos por meio de blocos que se repetem. Em redes, a simetria
é tratada pelo problema de automorfismos e isomorfismos (23), entretanto, tais conceitos
não são aplicáveis a redes reais devido ao alto custo computacional, além de problemas de
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(a) Mapa original da rede de distribuicao de energia 
européia (EU).

(b) Mergulho da rede EU no espaço 3D gerada pelo 
software de visualização.

Figura 2 – Rede de linhas de transmissão de energia da Europa (EU) (a). Cada vértice corresponde
a uma estação ou usina, enquanto as arestas representam linhas de transmissão, mais in-
formações sobre esta rede podem ser vistas no capítulo 5. Em (a) a posição no espaço
original é mostrada ao longo do mapa da Europa. A visualização em (b), no entanto, é
gerada apenas a partir da informação topológica da rede, isto é, desconsiderando posi-
ções e distâncias entre cada vértice. O método de visualização usado é apresentado no
capítulo 3. Em ambos os painéis as cores indicam o país de origem de cada estação/usina,
de acordo com a legenda.

Fonte: Elaborada pelo autor.

normalização.(24, 25)

De modo geral, a dimensão também pode ser entendida como uma forma de quan-
tificar os graus de liberdade, ou número de variáveis independentes de um sistema, não
limitando-se a características geográficas. Desta forma, por exemplo, pode fornecer infor-
mações importantes que descrevem dinâmicas macroscópicas através do uso da mecânica
estatística. Além disso, sistemas complexos podem apresentar fenômenos interessantes como
aqueles revelados pela dimensão fractal.(26) Isso torna a dimensão extremamente impor-
tante para a caracterização de qualquer sistema complexo, principalmente se tratando das
redes que representam tais sistemas.

Sistemas complexos também apresentam dinâmicas e propriedades que mudam com
a escala, por exemplo, as interações entre células são diferentes das interações entre as mo-
léculas que as compõem. Da mesma forma, moléculas não interagem como átomos, e nem
estes como partículas subatômicas. A combinação intrincada das relações de uma escala
é que geralmente contribuem para as propriedades do sistema em uma escala superior.
Da mesma forma que estes sistemas apresentam características intrinsecamente multiescala,
este mesmo fenômeno também é esperado nas redes complexas que os representam.

Outra característica presente em sistemas complexos é a organização de sua estru-
tura em subestruturas ou regiões, que podem apresentar diferentes características. Simi-
larmente, as redes que representam estes sistemas também expressam estas características,
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geralmente na forma de uma estrutura de comunidades.(27) Muitas metodologias foram
desenvolvidas com a finalidade de detectar comunidades em redes (28), entretanto poucos
estudos caracterizam a participação de cada vértice dentro delas. Por exemplo, cidades pró-
ximas às bordas entre nações podem apresentar características culturais muito diferentes
daquelas que estão localizadas no núcleo do território. Analogamente, em uma rede de
conhecimento, vértices nas fronteiras entre duas ou mais áreas do conhecimento tendem a
apresentar maior interdisciplinaridade do que aqueles que estão no centro de cada área.(10)
Assim como a dimensão e similaridade, o conceito da participação de cada vértice dentro
de uma comunidade está relacionado à complexidade do sistema, em especial à diversidade
de características presentes na rede.

Por fim, a dualidade topologia/geometria de redes naturalmente espaciais também
pode ser estendida a estruturas onde apenas a topologia é conhecida. Isto é feito através
de técnicas de mergulho de redes, onde redes podem ser projetadas em um espaço métrico
n-dimensional, com as posições geradas a partir da topologia (como no caso da Figura 2b).
Estes métodos são geralmente empregados na visualização de redes complexas.(29, 30)

A visualização de redes, quando interativa, permite uma análise naturalmente multi-
escala de redes complexas, fornecendo informações qualitativas tanto da estrutura local ou
de regiões da rede, quanto da rede como um todo. Apesar disso, devido às características
subjetivas de nossa percepção e do alto custo computacional dependendo do tamanho das
redes, a visualização interativa de redes ainda é um problema em aberto.

A proposta deste trabalho é desenvolver métodos para a análise multiescala de redes
complexas, e, simultaneamente, explorar características de redes complexas, normalmente
presentes em sistemas reais, mas que foram pouco abordadas na literatura, em particular, a
dimensão, a simetria e a participação de vértices em comunidades. Para isso, é proposto o
desenvolvimento de um conjunto de novas medidas multiescala que quantificam cada um
dos aspectos de interesse. As medidas são definidas em termos de um conjunto integrado
de conceitos centrados na ideia de redes complexas e análise multiescala, como mostrado
na Figura 3, que resume a abordagem escolhida para esta tese, com cada conceito sendo
descrito ao longo deste trabalho.

A participação de vértices em comunidades é estudada a partir de uma nova medida,
a entropia de pertinência, que também tem utilidade na caracterização da interdisciplinaridade
de conceitos em mapas do conhecimento (10), além de poder ser definida sob uma aborda-
gem multiescala.

A dimensão em redes é estudada através do desenvolvimento de uma medida de di-
mensão multiescala (31, 32) que permite a caracterização de redes, tanto sob diferentes escalas,
quanto para diferentes regiões ou vértices (localmente). Neste estudo é necessário validar a
medida proposta em termos de modelos de dimensão conhecida e de acordo com resultados
existentes na literatura. Com isso é possível entender tanto sobre o comportamento da di-
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Figura 3 – Entrelaçamento dos principais assuntos presentes nesta tese. Na camada mais interna
é mostrada como um grafo, composto por vértices indicando as metodologias e concei-
tos teóricos usados ao longo do desenvolvimento deste trabalho. As arestas representam
uma forte relação de dependência ou afinidade entre os conceitos. A segunda camada é
composta por uma série de aplicações dos conceitos apresentados, enquanto a terceira
camada fixa compõe as principais contribuições e objetivos deste trabalho. A última ca-
mada indica o relacionamento das aplicações aos conceitos de complexidade explorados
nesta tese: dimensão, regularidade e participação de vértices em comunidades.

Fonte: Elaborada pelo autor.

mensão em dinâmicas existentes na rede, assim como a correspondência entre a dimensão
topológica e a referente a um mergulho da rede. Desta forma, é possível prever a qualidade
de um mergulho da rede em um espaço n-dimensional.

Similarmente à analise de dimensão, a regularidade de redes é tratada sob a perspec-
tiva de uma nova medida de simetria em redes, a simetria concêntrica.(25, 33) Esta deve apre-
sentar características multiescala e deve apresentar custo computacional compatível com
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os tamanhos de redes geralmente estudados no campo de redes complexas. Desta forma,
evitando os problemas da abordagem usual, baseada em automorfismos.

O potencial da visualização de redes complexas também é explorado ao longo de to-
das as análises propostas, se mostrando uma ferramenta indispensável em diversos estágios
desta pesquisa. Em particular, as técnicas de visualização também são aplicadas para enten-
der a topologia de redes de expressão gênica (9, 34), o que ajuda a determinar as métricas
multiescala que podem ser úteis na caracterização dos principais mecanismos que diferem
a epilepsia febril e não febril. A visualização também é aplicada na obtenção de mapas cien-
tíficos, que em conjunto com análise multiescala permitem o desenvolvimento de técnicas
de sumarização e obtenção de taxonomia a partir de dados científicos representados como
redes de citação.

Para conduzir os experimentos, são propostas melhorias ao software de visualização
3D interativo de redes complexas já desenvolvido pelo autor, Network 3D (35), de modo a
permitir que redes com grande número de vértices possam ser estudadas.

Por fim, é desejável a construção de um panorama de como redes em geral são dis-
tribuídas sobre os aspectos de regularidade e dimensionalidade. Permitindo a verificação
da hipótese de que a noção de complexidade em sistemas pode estar relacionada às carac-
terísticas de dimensão e regularidade, onde espera-se que redes mais complexas tendam a
apresentar maior dimensão e menor simetria e vice-versa.

1.2 Organização da tese

Esta tese está dividida em 6 capítulos. O capítulo intitulado Redes complexas (cap. 2)
abrange os principais conceitos de redes complexas abordados ao longo da tese, incluíndo
a descrição de modelos (Seção 2.4) e de propriedades multiescala. O capítulo Visualização
de redes complexas (cap. 3) apresenta a metodologia de visualização de redes complexas usada
ao longo do trabalho e também implementada no software desenvolvido, incluíndo deta-
lhes das otimizações realizadas (Seção 3.2) e uma aplicação em redes de transcriptoma hu-
mano (Seção 3.4). O capítulo intitulado Mapas científicos e caracterização de vértices em comunidades
(cap. 4) apresenta duas novas abordagens para se caracterizar vértices e comunidades em
redes de conhecimento, uma delas dedicada à quantificação da interdisciplinaridade de re-
vistas científicas (Seção 4.1). Também são analisados os mapas científicos das redes estuda-
das. O capítulo Dimensão local e multiescala (cap. 5) apresenta uma nova medida multiescala de
dimensão em redes complexas, onde suas propriedades são exploradas e validadas através
de modelos e redes reais. No capítulo simetria concêntrica (cap. 6), é desenvolvida uma nova
medida de simetria em redes, baseada na acessibilidade e em propriedades concêntricas, é
explorado também o potencial da nova medida em caracterizar crises do mercado finan-
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ceiro (Seção 6.7). O último capítulo, Conclusões (cap. 7), resume as principais contribuições
deste trabalho além de explorar as perspectivas de trabalhos futuros.
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2 Redes complexas

Redes Complexas (14, 11, 12) são estruturas de dados abstratas que representam os
elementos e as relações de sistemas complexos. Uma rede complexa constitui-se basicamente
de um conjunto, possivelmente numeroso, de vértices (ou nós) e arestas (ligações). Vértices
podem ser associados a diversos tipos de elementos (12), tais como pessoas (17), proteínas (36,
37), trabalhos acadêmicos (38), etc; simultaneamente, as arestas indicam as relações entre
os elementos indicados pelos vértices, neste contexto, por exemplo, a amizade entre pessoas,
cooperação acadêmica ou semelhança entre proteínas. A Figura 4 ilustra algumas redes
complexas reais.

(a) Rede de expressão gênica.
(9)

(b) Rede de artigos da Wikipédia.
(veja capítulo 6)

(c) Rede de aeroportos dos EUA.
(39)

Figura 4 – Exemplos de redes complexas reais.
Fonte: Elaborada pelo autor.

2.1 Definição e tipos de redes complexas

Formalmente, uma rede complexa é um grafo (ou rede), isto é, uma estrutura abstrata
Γ(V , E), onde V é o conjunto de vértices V = (v1, v2, v3, . . . vn) e E o conjunto de arestas
entre os vértices, E = {eij ≡ (vi, vj) : vi, vj ∈ V}. Para facilitar a notação de algumas
equações deste trabalho, considera-se que cada vértice vi está associado a um índice único i.
Grafos são, tradicionalmente, divididos em duas categorias: grafos não direcionados (Figura 5a),
quando as arestas não apresentam direção ou sentido privilegiado; ou direcionados (Figura 5b),
também chamados de digrafos, onde a direção das arestas é importante. Grafos também
podem apresentar valores numéricos associados às suas arestas, W : E → R, indicando o
peso ou força de cada conexão, estes são chamados de grafos com pesos (Figura 5c). Também
existem generalizações do conceito de grafo, onde, por exemplo, são permitidas múltiplas
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conexões entre um mesmo par de vértices ou arestas do tipo eii, isto é, arestas que conectam
um vértice a ele mesmo.

Vértice

Aresta

(a) Grafo simples

Vértice

Aresta

(b) Grafo direcionado

esta

Vértice

A

3

4

3

3

1
2

1 1

r

(c) Grafo com pesos

Figura 5 – Principais tipos de grafos.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Devido ao fato de compartilharem a mesma estrutura abstrata, as áreas de pesquisa
em redes complexas e grafos se interceptam várias vezes, compartilhando também um con-
junto de metodologias e subsidio teórico. Entretanto, pesquisas de redes complexas são, em
geral, direcionadas para a finalidade de caracterizar, representar e modelar de forma efetiva
estruturas do mundo real. Muitas propriedades importantes em teoria de grafos têm pouca
aplicação no estudo de redes complexas, isso se deve ao fato de que redes reais apresentam
estruturas topológicas que dificilmente podem ser estudadas de forma analítica, o que torna
ferramentas estatísticas e modelos físicos mais interessantes para esta classe de redes.

2.2 Representação de redes complexas

Uma rede complexa ou grafo é geralmente representado por sua matriz de adjacên-
cia. Uma matriz de adjacência G de uma rede Γ(V , E) de N vértices, tem dimensão N ×N ,
onde seus elementos são definidos por Gij tal que se Gij = 1 então {(vi, vj) ∈ E}. Quando
a rede é não direcionada, esta matriz é simétrica. Similarmente, uma rede com pesos tam-
bém pode ser representada pela matriz de adjacência Gw, entretanto Gw

ij = W (eij) quando
a aresta eij existir e zero caso contrário.
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Muitos resultados teóricos importantes da teoria de grafos advêm da representação
matricial, seja através de transformações, como em propriedades espectrais da matriz de
Laplace (40), ou pela interpretação da rede como um sistema dinâmico acoplado. Apesar
disso, a matriz de adjacência não é uma forma eficaz, em termos computacionais, de se
armazenar a estrutura de redes complexas em geral. Muitos dos modelos e sistemas reais
estudados são esparsos, isto é, apresentam poucas conexões comparado ao número total
de possíveis conexões entre seus vértices, implicando em uma alta população de valores
nulos na matriz de adjacência. Muitas outras representações podem ser usadas de modo
a amenizar este problema, entre elas, matrizes esparsas, lista de arestas, banco de dados
relacional (41), lista de adjacências, assim como soluções híbridas.(35)

A lista de adjacências é formada pela organização das arestas de uma rede em um
conjunto de listas que indicam a adjacência de cada vértice. Cada vértice v é associado a
uma lista ξv contendo todos os vértices com os quais está conectado. Em uma rede com
pesos também é necessário associar a cada vértice uma outra lista αv, onde cada elemento
indica o peso da conexão respectiva.

Tabela 1 – Comparação dos tempos médios de diferentes operações usando as duas representações
de redes complexas consideradas.

Operação Matriz de adjacências Listas de adjacências
vi é adjacente a vj? O(1) O( |E||V|)

lista de vértices adjacentes a vi O(|V|) O( |E||V|)

lista de arestas O(|V|2) O(|V|+ |E|)
adicionar vértice ≤ O(|V|2) ≤ O(|V|)
adicionar aresta O(1) ≤ O( |E||V|)

Armazenamento O(|V|2) O(|V|+ |E|)

Fonte: Elaborada pelo autor

Para redes esparsas, a representação através de lista de adjacências é uma alterna-
tiva adequada à matriz de adjacência. Além de simples implementação e baixo consumo de
memória, diversas operações podem ser realizadas em tempo médio melhor ou igual aos nor-
malmente possíveis através de matriz de adjacência. A Tabela 1 apresenta a complexidade
média de tempo para realizar algumas das operações básicas mais usadas em grafos, assim
como a complexidade de espaço para armazenamento de sua estrutura. Neste trabalho são
usadas apenas as representações através de matriz de adjacência e lista de adjacências. As
duas formas são melhor ilustradas na Figura 6.
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(a) Exemplo de rede.

A B C D E F
A 0 1 3 1 5 0
B 1 0 0 4 0 0
C 3 0 0 0 1 2
D 1 4 0 0 0 0
E 5 0 1 0 0 5
F 0 0 2 0 5 0

(b) Matriz de adjacência.
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(c) Lista de adjacências.

Figura 6 – Exemplo de representação de uma rede não direcionada com pesos por matriz de adja-
cência e lista de adjacências.

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.3 Propriedades tradicionais de redes complexas

Ao construir um modelo baseado em redes complexas ou ao inferir sua topologia a
partir de dados de sistemas complexos reais, o próximo passo imediato é a caracterização
destas estruturas. Atualmente, pode-se contar com um conjunto de técnicas e definições
para obtenção de propriedades relevantes (42) que caracterizem redes complexas sob diver-
sas perspectivas. Algumas destas propriedades atribuem valores numéricos considerando
apenas pequenas porções da rede, por exemplo, são definidas considerando a vizinhança
imediata de um vértice ou aresta, chamadas de propriedades locais; outras, no entanto, ajudam
a caracterizar as redes por inteiro e são definidas considerando toda a informação da rede,
estas são chamadas de propriedades globais. Além disso, outra classe de propriedades, chama-
das de multiescala, permitem tanto a caracterização local como global de uma rede, assim
como nas escalas intermediárias.

As subseções seguintes descrevem sucintamente algumas das principais propriedades
locais e globais de redes, além daquelas usadas ao longo deste trabalho. As propriedades mul-
tiescala, que compõem grande parte das contribuições deste trabalho, são melhor discutidas
na Seção 2.8.

2.3.1 Propriedades locais

As propriedades locais caracterizam os vértices de uma rede através de medidas que
podem ser obtidas a partir do próprio vértice ou de sua vizinhança imediata (isto é, daqueles
com quem está conectado). Dentre as medidas comumente usadas destacam-se o grau de um
vértice (em inglês vertex degree), também chamado de conectividade; e o coeficiente de aglomeração
(clustering coefficient), que quantifica o agrupamento ao redor do vértice.
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Figura 7 – Propriedades locais de um vértice: grau (k) e coeficiente de aglomeração (Cc).
Fonte: Elaborada pelo autor.

O grau (ou conectividade), k(vi), de um vértice vi, é a medida topológica mais sim-
ples que se pode obter em uma rede, sendo definido como o número de arestas conectadas
a este vértice (Figura. 7a). Em termos da matriz de adjacência G, o grau de um vértice vi é
a soma de todos os elementos de sua linha ou coluna correspondente, isto é,

k(vi) =
n∑

j=1

Gij. (2.1)

Em redes direcionadas, a medida de grau pode ser considerada tanto em relação a arestas
direcionadas ao vértice (grau de entrada), kin(vi), quanto direcionadas a partir do vértice (grau
de saída), kout(vi). Redes com pesos também necessitam de uma generalização do conceito
de grau. A força de um vértice vi (do inglês vertex strength) s(vi) é definida como a soma dos
pesos das arestas conectadas a vi. Em termos da matriz de adjacência com pesos a força de
um vértice vi pode ser definida de forma similar ao grau como

s(vi) =
n∑

j=1

Gw
ij. (2.2)

O coeficiente de aglomeração, Cc(vi), de um vértice vi, é definido como a razão do
número de conexões, e1(vi), entre os vértices da primeira vizinhança de vi (isto é, o conjunto
de vértices diretamente conectados a vi), pelo número de conexões, emax(vi), possíveis entre
todos os vértices desta vizinhança. Como emax(vi) = n1(vi)(n1(vi) − 1)/2, onde n1(vi) é o
número de vizinhos de vi, pode-se definir Cc(vi) como

Cc(vi) =
e1(vi)

emax(vi)
= 2

e1(vi)

n1(vi)(n1(vi)− 1)
. (2.3)

Quando a conectividade na vizinhança é máxima, o valor de Cc(i) é 1, e 0 para o outro
extremo.
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2.3.2 Propriedades globais

Propriedades globais são propriedades de redes obtidas considerando todos os seus
elementos. Elas são úteis na tarefa de caracterização macroscópica de uma rede, assim como
na caracterização do papel de seus elementos individuais, como vértices e arestas, diante da
estrutura global da rede.

Essencialmente, qualquer medida local pode ser usada para caracterizar globalmente
redes. Ao considerar, por exemplo, as distribuições ou estatísticas destas medidas obtidas ao
longo de toda a rede, é possível inferir propriedades gerais dos sistemas que elas representam.
Nesta categoria, houve grande interesse na literatura pelas distribuições de grau e valores
médios do coeficiente de aglomeração. Em particular, importantes características de redes
reais, como o comportamento livre de escala advém do estudo da distribuição de grau destas
redes. Estes desenvolvimentos culminaram em modelos que reproduzem estas característi-
cas, Barabási-Albert (BA).(43, 18, 11) A Seção 2.4.3 explora em detalhes o modelo BA.

A conectividade ou grau médio de uma rede, ⟨k⟩, é uma das medidas mais simples
usadas para caracterizar redes. Além disso, tradicionalmente, é usada como parâmetro fixo
na tarefa de comparação entre diferentes redes reais e modelos (42). O grau médio pode ser
calculado como

⟨k⟩ =
∑
vi ∈V

k(vi)

|V|
= 2

|E|
|V|

(2.4)

para redes não direcionadas. Em redes direcionadas, assim como ocorre para o grau de
vértice, é necessário definir o grau médio de entrada e de saída:

⟨kin⟩ =
∑
vi ∈V

kin

|V|
(2.5)

⟨kout⟩ =
∑
vi ∈V

kout

|V|
. (2.6)

Outra propriedade global importante relacionada a uma propriedade local é a tran-
sitividade (transitivity) (44, 42), T , também conhecida como coeficiente de aglomeração global.
Esta medida quantifica a probabilidade de dois vértices vB e vC estarem conectados se am-
bos conectam a um vértice vA, isto é, da tripla conectada vA, vB, vC ter conexões entre todos
os seus vértices. Ela pode ser obtida pela razão do número de triângulos da rede, |∆Γ|, pelo
número de triplas conectadas |τΓ| como:

T (Γ) =
3|∆Γ|
|τΓ|

. (2.7)

É importante notar que, apesar de relacionadas, em geral, o valor da transitividade difere
do coeficiente de aglomeração médio, ⟨Cc⟩, que é obtido considerando todos os vértices
de uma rede. Este último, no entanto, também é usado na literatura para quantificar a
aglomeração geral de uma rede.
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A Figura 8 ilustra as medidas globais tradicionais, ⟨k⟩, T e ⟨Cc⟩, em uma rede sim-
ples.

v1

v2 v3

v4

v8

v5

v7

v6 v9

k(v1) = 2
Cc(v1) = 0❬k❭= 3.11

❬Cc❭= 0.27
 T = 0.13

k(v2) = 3
Cc(v2) = 1/3

k(v5) = 3
Cc(v5) = 1/3 k(v6) = 4

Cc(v6) = 1/2

k(v9) = 2
Cc(v9) = 1

k(v7) = 4
Cc(v7) = 1/3

k(v8) = 2
Cc(v8) = 0

k(v4) = 3
Cc(v4) = 0

k(v3) = 5
Cc(v3) = 3/10

Figura 8 – Propriedades globais tradicionais em redes complexas. Para cada vértice é mostrado o
grau e o coeficiente de aglomeração. No topo à esquerda as propriedades globais da rede
são mostradas: grau médio, coeficiente de aglomeração médio e transitividade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Outra classe de propriedades globais importantes são aquelas baseadas nos caminhos
(ou trajetórias) possíveis entre os vértices de uma rede. Um caminho ℓij entre dois vértices
(vi, vj) é formalmente representado por uma sequência de vértices ℓij = (vi, vα, vβ . . . vj)

que formam uma cadeia conectada, isto é, para cada subsequência de pares (vα, vβ) ⊆ ℓij ,
existe uma aresta eαβ que os conecta.

Muitas das dinâmicas estudadas que ocorrem sob redes baseiam-se em caracterís-
ticas de caminhos percorridos por agentes, como por exemplo caminhadas aleatórias ou
autoesquivantes. Em uma rede não direcionada, os subgrafos contendo todos os vértices
que possuem ao menos um caminho entre eles, são chamados de componentes conectados. O
componente com maior número de vértices é chamado de maior componente conectado.
A generalização para redes direcionadas permite duas possibilidades: uma em que a dire-
ção das arestas não importa para a definição dos caminhos que conectam os vértices, estes
são os componentes fracamente conectados, que são análogos aos componentes conectados
em uma rede sem direções; e outra quando os caminhos obedecem às direções indicadas
pelas arestas, neste caso são chamados de componentes fortemente conectados. A Figura 9
ilustras os tipos de componentes conectados presentes em redes.

Uma geodésica, ℓgij , entre dois vértices (vi, vj), também chamada de caminho mí-
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Maior componente conectado

Componente conectado

Componente conectado

(a) Componentes conectados de uma rede
simples.

(b) Componentes fortemente conectados em uma rede
direcionada.

Figura 9 – Exemplo de componentes conectados em uma rede simples e em uma rede direcionada.
Cada componente é destacado pela cor e destacado pelo contorno.

Fonte: Elaborada pelo autor.

nimo (45), é definida como um dos caminhos com menor quantidade de vértices, isto é,
seu comprimento gij ≡ |�gij| (conhecido também como distância topológica) é menor ou igual
ao de qualquer outro caminho entre os mesmos vértices. Cada par de vértices pode ter uma
ou mais geodésicas e estas só podem ser definidas entre vértices que pertencem a um com-
ponente conectado (a Figura 10 ilustra uma geodésica para uma rede simples). Usualmente,
considera-se que gij = ∞ quando vi e vj não compartilham o mesmo componente conec-
tado. Em redes direcionadas gij não é uma distância formal já que pode ocorrer gij �= gji.
Adicionalmente, redes com pesos podem definir um custo ou distância intermediária entre
vértices, de modo que a distância entre dois vértices pode ser definida pelas somas dos pesos
das arestas que compõe a geodésica.

A propriedade global mais simples que pode ser obtida através das geodésicas é o
caminho mínimo médio, 〈g〉, que é obtido considerando todos os pares de vértices de acordo
com

〈g〉 = 1

|V|(|V| − 1)

∑
vi �=vj ∈V

gij. (2.8)

Isto é válido somente quando a rede considerada é composta de apenas um componente
conectado, isto é, quando há caminhos entre todos os pares de vértices da rede.

Outra característica importante no campo de redes é a possibilidade de quantificar
o quão central um vértice é ao considerar a estrutura completa de uma rede. Medidas de
centralidade baseiam-se na ideia de que vértices que participam de muitos caminhos mínimos
são topologicamente mais centrais na rede. Diferentemente das outras propriedades globais,
onde uma única característica é atribuída à rede, a caracterização por centralidade é feita
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Figura 10 – Geodésicas existentes entre os vértices v1 e v9 mostradas em destaque laranja, ℓg19 =

(v1, v3, v7, v9) e verde, ℓg
′

19 = (v1, v3, v8, v9).
Fonte: Elaborada pelo autor.

para cada vértice, mas no contexto global da rede.

Dentre as medidas mais usadas de centralidade, há grande destaque para a centrali-
dade de intermediação (betweenness centrality), CB. Ela é definida para cada vértice vi como a soma
das frações das geodésicas ℓgst entre todos os pares de vértices (vs, vt) que contenham vi de
modo que vi ̸= vs e vi ̸= vt. Como mais de uma geodésica pode existir entre os vértices vs
e vt, CB(vi) pode ser obtida pela razão do número de geodésicas σst(i) que contenham vi

pelo número total de geodésicas entre vs e vt. Portanto, pode-se escrever a centralidade de
intermediação como

CB(vi) =
∑

vs ̸=vt ̸=vi

σst(i)

σ∗
st

, (2.9)

onde o termo σ∗
st indica o número de geodésicas entre vs e vt. A Figura 11 ilustra a pro-

priedade para uma rede simples. Para comparar o valor da centralidade de intermediação
entre diferentes redes ou em uma rede dinâmica (onde pode haver acréscimo ou remoção
de vértices e arestas, por exemplo), é recomendado que a medida seja normalizada por
(|V| − 1)(|V| − 2)/2 para redes não direcionadas ou por (|V| − 1)(|V| − 2) para redes di-
recionadas. Esta normalização garante que 0 ≤ CB ≤ 1, já que correspondem ao número
total de caminhos existentes entre todos os pares destas redes. Na situação de CB(vi) = 1.0,
todos os caminhos da rede, exceto aqueles iniciando ou terminando em vi, passam por vi.

Além das medidas apresentadas, consideradas tradicionais, diversas outras caracte-
rísticas globais de redes podem ser encontradas na literatura. Entre elas algumas das mais
usadas são: assortatividade de grau (degree assortativity) (46), número de vértices no clique máximo (cli-
que number) (47), coeficiente do clube dos ricos (rich-club coefficient) (48, 49) e índice de correspondência
(matching index).(42) Assim como outras definições de centralidade, como a centralidade de
proximidade (closeness centrality) (50, 51), de auto-vetor (eigeinvector centrality) (52) e de subgrafos
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Caminhos que atravessam A e B.
Caminhos que atravessam A mas não B.
Caminhos que atravessam B mas não A. 
Caminhos que não atravessam A e nem B.

CB(A)=21

CB(B)=24

C

J
D

E

FG

H

I

BA

Figura 11 – Geodésicas usadas para o cálculo da centralidade de intermediação (betweenness centrality)
sem normalização em uma rede simples. Linhas mais finas representam as geodésicas,
coloridas de acordo com a legenda, indicando a participação dos vértices A ou B. As
setas indicam o inicio ou fim da geodésica. Neste caso a centralidade pode ser facilmente
calculada pela metade da soma dos caminhos entrando no vértice (isto é, não contando
os caminhos finalizando no vértice).

Fonte: Elaborada pelo autor.

(subgraph centrality).(53)

2.4 Modelos de redes complexas

Um dos principais problemas em redes complexas é encontrar redes que modelem
fenômenos ou estruturas da natureza. Redes reais são obtidas através de medidas experi-
mentais e observações da natureza, e tem como objetivo, limitar o estudo a um conjunto
de sistemas e as relações entre eles. Muitas vezes, é necessário obter redes que não necessa-
riamente correspondem a sistemas físicos reais, mas, a uma aproximação representativa de
uma categoria de sistemas, que possuem propriedades em comum. Diversos modelos teóri-
cos foram desenvolvidos com essa finalidade, dentre eles destacam-se os modelos regulares,
Erdős-Rényi (aleatória) (54), Watts-Strogatz (pequeno mundo) (55, 56), Barabási-Albert (li-
vre de escala) (43) e geográficos (15), como redes geográficas aleatórias (57) e o modelo de
Waxman.(58)

Os modelos teóricos permitem a criação de redes com parâmetros controlados, fi-
xando o número de vértices e a conectividade, por exemplo; também permitem a obtenção
de resultados analíticos de algumas propriedades que, muitas vezes, podem ser estendidas
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às redes reais.

A seguir os principais modelos de redes complexas usados nesta tese serão apresen-
tados, destacando suas principais características.

(a) Grade 2D (REG2D) (b) Grade 3D (REG3D) (c) Grade 2D sem bordas
(REG2DTOR)

(d) Erdős-Rényi (ER) (e) Barabási-Albert (BA) (f) Watts-Strogatz (WS)

Modelos Regulares (REG)

Modelos aleatórios tradicionais

Modelos geográficos

(g) Aleatório Geográfico 2D
(RAGEO2D)

(h) Aleatório Geográfico 3D
(RAGEO3D)

(i) Waxman (WAX)

Figura 12 – Principais modelos de redes complexas usados neste trabalho.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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2.4.1 Redes Regulares

Redes onde todos os vértices apresentam a mesma conectividade são chamadas de
redes regulares. Apesar de não representarem muitos sistemas reais, estas redes são úteis na
tarefa de comparação e obtenção de resultados teóricos, que podem ser generalizados para
outros tipos de redes. Redes geradas a partir de grades regulares estão entre as redes regu-
lares mais usadas na literatura.

Uma grade regular n-dimensional (REGnD) pode ser obtida dispondo vértices igual-
mente espaçados ao longo do espaço Zn, normalmente usa-se a disposição quadrada, entre-
tanto, outras disposições, como a hexagonal também resultam em grades regulares. A cone-
xão entre dois vértices (vi, vj) é feita considerando uma distância de vizinhança δk(vi, vj) de
modo que cada vértice conecte-se com até k vizinhos. Geralmente, usa-se a distância me-
tropolis neste espaço já que determinar δeuclidiano

k (distância euclidiana) que leve a k vizinhos
não é uma tarefa trivial em uma malha de dimensão arbitrária.(59)

(a) (b)

Figura 13 – Duas formas de truncar a borda de uma grade 2D: (a) com efeito de bordas e (b) sem
efeito de bordas. As cores destacam o grau dos vértices.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A obtenção de redes finitas a partir de grades exige que elas sejam truncadas, isto é,
escolhendo-se um subconjunto finito da grade. Isto pode ser feito usando diferentes formas
topológicas, mas convém limitar a rede por um quadrado, cubo ou hipercubo n-dimensional
dependendo da sua dimensão característica. Além da forma, também é necessário determi-
nar como as conexões das bordas devem ser tratadas. A borda pode ser preservada elimi-
nando as conexões que não pertencem ao componente removido, como na rede regular bi-
dimensional da Figura 13a, apresentando vértices com conectividade diferente dos demais.
Também é possível eliminar a borda por completo reconectando os elementos ciclicamente
como se a rede fosse repetida infinitamente ao longo do espaço original, como a Figura 13b,
neste caso, os vértices voltam a apresentar a regularidade da grade infinita, com todos os
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vertices virtualmente indistinguíveis ao considerar propriedades topológicas. As Figuras 12a,
12b e 12c mostram alguns exemplos de redes regulares geradas a partir de grades.

2.4.2 Redes Erdős-Rényi

O modelo de redes aleatórias homogêneo, inicialmente desenvolvido por Anatol Ra-
poport (60) e independentemente por Paul Erdős e Alfréd Rényi (54), foi uma das primeiras
tentativas em estabelecer uma representação de redes reais através de poucos parâmetros.
Também conhecidas como redes Erdős-Rényi (ER), estas redes são estocasticamente regu-
lares, isto é, a maioria dos vértices apresenta grau próximo à média.

Redes ER representam poucos sistemas reais, no entanto, são muito importantes
na tarefa de análise e comparação do comportamento de propriedades topológicas entre
diferentes redes reais. As redes aleatórias também são úteis no estudo analítico de redes
complexas, podendo ser usada como a base para outros modelos mais sofisticados.

Em uma rede ER (fig. 12d), os |V| vértices, inicialmente desconectados, são ligados
ou não dependendo de um parâmetro de probabilidade p. Para redes com grande número
de vértices a distribuição do grau é binomial (distribuição de Poisson) centrada no valor de
conectividade média 〈k〉 = p|V|, como mostrado na Figura 14.
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Figura 14 – Distribuição do grau para uma rede ER de 25 mil vértices e grau médio 12.
Fonte: Elaborada pelo autor.

2.4.3 Modelo Barabási-Albert

Desenvolvido por Albert-László Barabási e Réka Albert (43), o modelo Barabási-
Albert (BA) foi usado na modelagem de diversos sistemas reais, como Internet (43), WWW (61)
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e redes de citação.(38) O modelo resulta em redes livre de escala, um fenômeno presente na
maioria das redes reais. Uma rede livre de escala apresenta uma distribuição de grau que
obedece uma lei de potência (Figura 15). Em particular, para o BA, a lei de potência tem a
forma P (k) ∝ k−3.

Diferentemente das redes ER, onde os vértices apresentam conectividade semelhante,
em uma rede livre de escala é comum o surgimento de vértices com número de conexões
muito maior do que a média, a Figura 12e ilustra esse fato.
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Figura 15 – Distribuição de grau para uma rede BA com 25 mil vértices e grau médio 50.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O termo hub costuma ser usado para denominar os vértices com maior número de
conexões em uma rede livre de escala, no entanto, não é possível defini-lo formalmente, pois
nessas redes, não há um valor característico de conectividade que permita a existência de
um limiar intrínseco. Neste trabalho o termo hubs é usado para definir uma pequena fração
dos vértices de maior conectividade de uma rede ou vértices com número de conexões de
ordens de grandeza superior à média.

O modelo BA baseia-se no conceito de que redes reais possuem tanto uma dinâmica
de crescimento quanto um mecanismo preferencial de ligação. Esses 2 fatores combinados
são essenciais para a geração de redes livre de escala.(43, 11)

Uma rede BA é gerada a partir um conjunto inicial de m0 (≥ 2) vértices, que podem
estar desconectados ou aleatoriamente conectados. Progressivamente, t novos vértices são
adicionados e ligados a m (≥ m0) vértices dos |Vt| já presentes na rede. A escolha dos vértices
é aleatória e obedece um mecanismo preferencial de ligação onde a probabilidade depende
linearmente da conectividade do vértice destino vτ . A probabilidade Pt(vτ ) de se conectar
o novo vértice do instante t a ao vértice vτ já existente na rede (vτ ∈ Vt) pode ser escrita
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Figura 16 – Estágios para a geração de uma rede BA com 10 vértices e ⟨k⟩ = 4.
Fonte: Elaborada pelo autor.

como:
P (vτ ) =

k(vτ )∑
vi ∈Vt

k(vi)
. (2.10)

O processo resulta em uma rede de tamanho V = m0 + t com ⟨k⟩ = 2m. Como
novos vértices são progressivamente ligados, preferencialmente, aos mais conectados, estes
tendem a adquirir ainda mais conexões, tornando-se hubs. A Figura 16 ilustra a construção
de uma rede BA.

2.4.4 Redes Watts-Strogatz

Pequeno-mundo é o nome dado a redes caracterizadas por terem geodésicas curtas, isto
é, seus vértices podem, em geral, ser acessados com poucos passos partindo de outro vér-
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tice qualquer. Esse fenômeno costuma ocorrer em diversas redes reais, em especial redes
sociais.(17) Outra característica importante destas redes é a existência de aglomeração local
de vértices, isto é, vértices conectados através de um terceiro vértice têm grande chance de
também estarem conectados entre si, formando triângulos. Em uma rede social, por exem-
plo, a existência dessas conexões é comum pois amigos de uma pessoa tem grandes chances
de serem amigos entre si. Portanto, estas redes apresentam coeficiente de aglomeração mé-
dio alto, comparado a redes do tipo ER.
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Figura 17 – Estágios para a geração de uma rede WS com 10 vértices e ⟨k⟩ = 4.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Um modelo que representa bem uma rede pequeno mundo foi desenvolvido por
Duncan J. Watts e Steven Strogatz.(55) Neste modelo, chamado de Watts-Strogatz (WS),
usa-se como base uma rede regular que progressivamente tem suas arestas reconectadas
aleatoriamente.

A construção de uma rede WS começa a partir de uma rede regular (Figura 17a)
n-dimensional. Através de ensaios de Bernoulli com probabilidade p algumas arestas são
reconectadas aleatoriamente. A Figura 17 ilustra o processo de construção destas redes.

Dependendo da quantidade de arestas reconectadas definida pelo parâmetro p 18,
o modelo WS pode resultar em redes que apresentam características variando de redes
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regulares a redes ER. Uma rede WS começa a apresentar o fenômeno de pequeno-mundo
já com valores bem baixos de p, isto é, com poucos atalhos de longe alcance, ao mesmo
tempo, ela mantém a estrutura local original da rede regular. Este comportamento pode ser
entendido ao observar o coeficiente de aglomeração e a média das geodésicas com o valor
de p, como visto na Figura 18.
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Figura 18 – Coeficiente de aglomeração médio (quadrados em laranja) e média das geodésicas (cír-
culos azuis) contra a probabilidade de reconexão. A região destacada corresponde às
propriedades geralmente presentes em redes do tipo pequeno mundo, com alto coefici-
ente de aglomeração e baixa média das geodésicas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.4.5 Modelos de redes geográficas

Na maioria das redes reais, o espaço original onde seus elementos residem pode in-
fluenciar diretamente na forma como eles são conectados. Por exemplo, estradas e rodovias
são construídas conectando progressivamente cidades próximas. Devido ao custo, dificil-
mente observa-se conexões de longo alcance que atravessam grandes regiões nestas redes.
Em redes de relações sociais, no entanto, o efeito geográfico é diminuído já que é possível
manter relações de amizade mesmo com pessoas geograficamente distantes. Redes onde
as limitações do espaço original fortemente influenciam as redes geradas são chamadas de
redes geográficas.
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Neste trabalho, usamos dois modelos simples para gerar redes geográficas: o modelo
de redes geográficas aleatórias (RAGEO) (57) e o modelo de Waxman (WAX).(58)

δgeo pwax(D)

(a) Rede geográfica aleatória (b) Modelo Waxman

Figura 19 – Tipos de redes geográficas usadas neste trabalho. Nota-se que, diferentemente da rede
geográfica aleatória (a), a rede Waxman (b) apresenta alguns poucos caminhos de longo
alcance.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Redes geográficas aleatórias (57) são construídas inicialmente espalhando, uniforme-
mente, vértices sobre um espaço n-dimensional. Em seguida, pares de vértices distantes de
até até um parâmetro δgeo são conectados. A Figura 19a ilustra o processo de criação de
uma rede geográfica aleatória. Estas redes podem apresentar coeficiente de aglomeração
bem alto, entretanto não há caminhos de longa distância. As Figuras 12g e 12h mostram
duas redes geradas por este processo, uma 2D e outra 3D.

O modelo de Waxman (58) é similar às RAGEOs, entretanto, ao invés de conectar
todos os vértices distantes por até um certo valor, há uma probabilidade Pwax(D(vi, vj))

de dois vértices vi e vj serem conectados. Esta probabilidade, que depende da distância
euclidiana D(vi, vj) entre os dois vértices, é usualmente definida como:

Pwax(D(vi, vj)) = αe−D(vi,vj)/β, (2.11)

onde α e β são parâmetros do modelo. Como resultado, as redes WAX, assim como as
RAGEO, preservam a topologia do espaço original. Ainda assim, para o modelo WAX há
uma baixa probabilidade (que decai exponencialmente) de haver conexões de longo alcance.
A Figura 19b ilustra o processo de criação de redes WAX e a Figura 12i mostra uma rede
final do modelo.
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2.5 Estrutura de comunidades e modelo estocástico de blo-
cos

Muitas redes reais apresentam um particionamento natural de seus vértices em su-
bestruturas, chamadas de comunidades. Em redes sociais, espera-se que pessoas em grupos
(ou comunidade) com interesses em comum, ou ainda que compartilhem o mesmo ambiente
de trabalho, são propícias a estabelecerem mais relações de amizade entre si do que com
pessoas de outros grupos. Similarmente, em redes de conhecimento, onde conceitos são liga-
dos quando há uma relação direta entre eles, formam comunidades que geralmente indicam
assuntos em comum.

Apesar de não existir uma definição formal, a estrutura de comunidades pode ser
entendida como um particionamento de uma rede onde vértices de cada conjunto (comu-
nidade) compartilham muitas conexões entre si, mas, comparativamente, poucas conexões
entre vértices de conjuntos diferentes. Como a conectividade é uma propriedade relativa e
depende da natureza da rede, a relação entre a conectividade interna e externa de comuni-
dades em uma rede é melhor quantificada pela medida de modularidade.(62) Quanto maior
o valor da modularidade, maior é a distinção entre as comunidades de uma rede comparada
com o que ocorreria em uma rede aleatória de mesmas características.

A maioria dos métodos de detecção de comunidades tem como objetivo encontrar
particionamentos da rede que maximizem o valor da modularidade.(28) Esta abordagem
apresenta limitações. Em particular, métodos baseados na maximização da modularidade
podem ser incapazes de detectar comunidades em certas escalas, mesmo que estas estejam
bem definidas topologicamente.(63) Apesar disso, métodos baseados na maximização de
modularidade estão entre os mais usados para se inferir a estrutura de comunidades de
uma rede. Neste trabalho, optamos pelo uso do método multinível de detecção de comu-
nidades (64), onde vértices são progressivamente unidos com a finalidade de maximizar a
modularidade. A principal vantagem deste método é a possibilidade de ser aplicado a redes
grandes (com mais de 10 mil vértices) e também por construir configurações de particio-
namento que resultem em uma modularidade similar à dos outros métodos. A Figura 20
ilustra uma rede e sua estrutura de comunidades.

No modelo estocástico de blocos (65) compreende-se que a estrutura de comunidades é
uma característica estocástica de redes, além disso, propõe-se uma forma de gerar redes ale-
atórias que apresentem comunidades definidas através de uma matriz de mistura estocástica
(mixing matrix).(65)

A matriz de mistura estocástica Π está associada a um grafo reduzido (coarse −
grained graph) (66), onde cada vértice representa uma comunidade de uma rede maior, a
conexão entre duas comunidades (α, β) indica a probabilidade de dois vértices, escolhidos
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(a) Estrutura de
comunidades

(b) Grafo reduzido de
comunidades

Figura 20 – Exemplo de estrutura de comunidades em uma rede complexa (a). Há preferencia entre
conexões de vértices dentro da mesma comunidade. O grafo reduzido (coarse-grained) (b)
representa as relações de conectividade entre as comunidades. A largura das arestas neste
grafo indicam a probabilidade estocástica de dois vértices de comunidades diferentes se
conectarem.

Fonte: Elaborada pelo autor.

aleatoriamente dentro destas comunidades, estarem conectados. Desta forma, Pi é uma
matriz de adjacência com pesos e é definida por:

Παβ =
Kαβ

|α||β|
, (2.12)

onde Kαβ é o número total de conexões entre vértices das comunidades α e β.

O grafo reduzido obtido a partir de uma rede, ilustrado na Figura 20b, é uma forma
adequada de representar as relações entre suas comunidades. A visualização desta estrutura
pode ser usada para sumarizar e entender a rede original em uma escala global.

A geração de novas redes a partir da matriz de mistura Π, pode ser feita através
de um processo estocástico simples. Inicialmente inicializa-se os vértices da nova rede com
o rótulo de uma comunidade escolhida aleatoriamente, mas respeitando a proporção dos
tamanhos de comunidade da rede original, (|α|, |β|, . . .). Em seguida, através de ensaios
de Bernoulli, cada par de vértices (vi, vj) com vi ∈ α e vj ∈ β é conectado ou não de
acordo com a probabilidade Παβ. Como resultado a rede gerada apresenta mesma estrutura
de comunidades, e portanto, mesma modularidade, mas sem, necessariamente, preservar
outras propriedades, como a distribuição de grau e transitividade.

2.6 Isomorfismos e automorfismos em grafos

A representação da topologia de uma rede através de matrizes de adjacência, listas
de adjacências ou outras formas similares, não é única. Por exemplo, ao permutar simultane-
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amente um conjunto de colunas e linhas de uma matriz de adjacência, a topologia da rede
resultante não é alterada, da mesma forma, alterar a ordem das entradas de uma lista de
adjacências apenas altera a rotulagem dos vértices. Usa-se o termo isomorfismo (23, 67, 68)
quando há, entre duas redes, uma transformação de rótulos dos vértices que mantém a es-
trutura topológica da rede. Desta forma, uma rede é isomorfa a outra se topologicamente
elas são indistinguíveis. A Figura 21 ilustra um isomorfismo entre duas redes.
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Figura 21 – Exemplo de isomorfismo em uma rede simples. Os rótulos de vértices da rede à esquerda
podem ser associados aos da direita de modo que a topologia das duas redes não seja
alterada. Portanto, as duas redes são isomorfas entre si. Propriedades topológicas consi-
deradas em ambas as redes são indistinguíveis a não ser pelo rótulo dos vértices.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Determinar se duas redes são isomorfas é ainda uma área de pesquisa desafiadora
em teoria dos grafos. Geralmente, baseia-se em determinar uma forma canônica de rotu-
lação de vértices que seja sempre equivalente para um data topologia independentemente
de sua rotulação original. Não se conhece no momento algoritmo em tempo polinomial
para resolver o problema de isomorfismo. Os melhores algoritmos encontrados na litera-
tura apresentam alta complexidade computacional: O(2|V|) (69) ou, com algumas limita-
ções, O(2

√
|V| log2 |V|) (70); portanto o uso de análise de isomorfismos ainda é proibitivo ao

considerar redes com grande quantidade de vértices.

Vértices em uma rede também podem ser associados a valores ou rótulos secundá-
rios, por exemplo, indicando a sua participação em uma comunidade ou particionamento,
desta forma, pode-se definir o que é chamado isomorfismo de cores. Neste contexto, a cor
significa um rotulo secundário de cada vértice, de modo que só existe isomorfismo quando
além da topologia, os rótulos secundários (conhecidos como cores) são preservados. A Fi-
gura 22 ilustra como o isomorfismo por cores pode ser diferente do isomorfismo topológico.

Outro conceito relacionado ao isomorfismo é o automorfismo em redes, que difere
do primeiro por ser uma transformação de rótulos dentro da própria rede que preserva sua
topologia. O grupo de automorfismos é o conjunto de todas as possíveis transformações de
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Figura 22 – Isomorfismo de cores. Enquanto que A, B e C são isomorfos topológicamente, ao consi-
derar as cores, apenas A e B se mantêm isomorfos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

rótulos que não alteram a topologia da rede. Este conceito está diretamente relacionado à
simetria em grafos já que regiões com muitos automorfismos indicam alta redundância e
repetição da estrutura topológica da rede. A Figura 23 ilustra dois automorfismos em uma
rede simples. Por fim, o custo computacional para se encontrar o grupo de automorfismo
de um grafo é similar ao problema de isomorfismos.
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Figura 23 – Possíveis automorfismos de uma rede simples. O primeiro automorfismo (a) envolve ape-
nas a troca de rótulos entre 2 pares de vértices. Considerando o posicionamento dos
vértices este automorfismo é similar à simetria vertical. Já o segundo automorfismo (b)
envolve todos os vértices da rede e se mostra conceitualmente similar a uma simetria
horizontal da rede.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na maioria dos casos, tanto a teoria de isomorfismos quanto a de automorfismos não
podem ser diretamente aplicadas a redes reais. Um dos motivos principais é claramente o
seu alto custo computacional. Entretanto, também há o fato de que redes reais geralmente
apresentam ruído ou são construídas a partir de amostragem, enquanto que isomorfismos e
automorfismos são instáveis a pequenas mudanças na rede .(71) Na Seção 6 deste trabalho
propomos uma alternativa ao uso de automorfismos para se determinar e quantificar sime-
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trias em redes. Similarmente, o problema de isomorfismos para fins de comparação de redes
pode ser tratado de forma mais estável como um problema de proximidade de propriedades
topológicas.(72)

2.7 Análise de redes por componentes principais

Diferentes métricas revelam diferentes propriedades em redes complexas. No en-
tanto, a composição dessas diferentes métricas pode apresentar redundância ou informações
não relevantes para a caracterização de seus vértices ou das próprias redes. Outro problema
é determinar quais propriedades apresentam maior quantidade de informação, de forma a
reduzir o tamanho do espaço de dados, permitindo a aplicação de métodos de visualiza-
ção e classificação de dados. A análise multiváriavel baseada nos componentes principais, ou
PCA (73, 59), pode ajudar na solução deste problema.

A metodologia PCA tem como objetivo obter bases ordenadas por relevância com-
postas por combinações lineares do conjunto de dados e, simultaneamente, eliminar as possí-
veis redundâncias reduzindo a dimensionalidade. A aplicação do método é simples, e baseia-
se na obtenção da base dos auto-vetores mais importantes da matriz de covariância; e na
projeção dos dados nessa nova base.

Supondo um conjunto de dados, X , composto por N observações de M diferentes
variáveis, em notação vetorial, X⃗k = {X1k, X2k, . . . XMk}, com k = {1, 2, 3 . . . N}; deseja-se
reduzir a dimensionalidade de X para L, com L < M , mantendo a maior quantidade da
informação.

Os elementos da matriz de covariância, Σij , de tamanho M×M ; são definidos pelos
valores das covariância dos respectivos vetores observados, Xki, onde X é a matriz composta
pelos N vetores X⃗k agrupados . A Equação 2.13 define a matriz de covariância:

Σij = cov(Xi, Xj) = ⟨(Xi − µi)(Xj − µj)⟩ (2.13)

onde ⟨. . .⟩ significa o valor esperado, ou valor médio ao longo das N observações e

µi = ⟨Xi⟩ =
1

N

N∑
k=1

Xik (2.14)

Uma forma mais elegante para se definir a matriz de covariância é através do produto
externo (ou produto tensorial) dos vetores de desvio da média, D⃗k = {D1k, D2k, . . . DMk}
definidos pelos elementos:

Dkj = Xki − µi (2.15)

A matriz de covariância pode ser calculada pela média em k do produto externo de
D⃗k por ele mesmo:

Σ = ⟨D⃗ ⊗ D⃗⟩ = ⟨D⃗ · D⃗∗⟩ (2.16)
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onde �D∗ é a matriz adjunta do vetor �D. Como o vetor é composto por números reais, �D∗ =
�DT .

A matriz de covariância é simétrica, portanto Hermitiana, o que garante que todos
os autovalores são reais e que os auto-vetores são ortogonais. Com o objetivo de eliminar
a covariância entre as diferentes variáveis é desejável que a matriz de covariância para os
dados transformados seja diagonal. Para isso, projetam-se os vetores dos dados originais na
base ortonormal composta pelos auto-vetores de Σ, �vi com i = {1, 2, 3, . . .M}.

A cada auto-vetor �vi está associado um autovalor λi, que corresponde ao elemento
Σ

(transformada)
ii da matriz de covariância dos vetores projetados, �Pk. Os elementos da diagonal

da matriz de covariância equivalem à variância:

λi = Σ
(transformada)
ii = var(Pi) = var(�vi · �X) (2.17)

portanto, os vetores projetados mais significativos são aqueles compostos pelos auto-vetores
de maiores autovalores. Pode-se, então, ordenar os autovalores e os correspondentes auto-
vetores em ordem decrescente tal que λ1 > λ2 > λ3 > . . . λM .

A projeção das variáveis na nova base pode ser feita membro a membro como indi-
cado pela Equação 2.18

Pik = �vi · �Xk (2.18)
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Figura 24 – Exemplo de PCA para um conjunto de dados de 2 variáveis distribuído de modo normal
ao longo de uma reta.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Geometricamente, os valores originais foram submetidos a uma rotaçãon-dimensional.
(74) A Figura 24 ilustra um exemplo clássico onde os valores do conjunto de dados estão
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distribuídos ao redor de uma reta. Verifica-se que as variáveis originais, “A” e “B” são
altamente correlacionadas. O auto-vetor de maior autovalor, equivalente a nova variável
chamada de “PCA1” ajusta-se perfeitamente na direção de maior variância, enquanto que
para o outro auto-vetor, “PCA2”, é ortogonal a primeira e apresenta muito menos variância,
e consequentemente menos informação. Neste caso, a redução de dimensionalidade para
L poderia ser feita simplesmente descartando-se as variáveis menos importantes (menores
autovalores). Nota-se que após a transformação, como esperado, as variáveis não estarão
correlacionadas.

É possível aplicar PCA tanto na visualização do espaço gerado por redes (cada ponto
indica uma rede) ou para cada vértice de um conjunto de redes. Neste último caso, espera-se
que os vértices de uma mesma rede ou tipo de rede compartilhem uma mesma região.

2.8 Propriedades multiescala em redes complexas

Ao representar sistemas reais por redes complexas, algumas de suas características
intrínsecas também podem emergir de suas redes. Uma delas é a formação de diferentes
estruturas que coexistem no mesmo espaço, mas em diferentes escalas, um fenômeno pre-
sente em diversos sistemas reais. Por exemplo, a estrutura local de redes de vias públicas,
em cidades, geralmente é formada por vias acesso de baixa velocidade (que formam as qua-
dras) e vias de acesso rápido (como avenidas), entretanto em uma escala maior, como em
um estado ou província, os detalhes internos de uma cidade já não contribuem para a carac-
terização do sistema, que agora é formado principalmente por algumas estradas e rodovias
que conectam cidades entre si. Medidas multiescala (Figura 25) em redes complexas devem ser
capazes de, através do ajuste de um ou mais parâmetros, caracterizar redes sob a perspectiva
de diferentes escalas.

Neste trabalho o termo multiescala, apesar de relacionado, difere daquele usual-
mente empregado em processamento de sinais e formalizado em análise multiresolução.(75,
76, 77) Neste tipo de análise, um sinal ou imagem, pode ser estudado sobre a perspectiva
de diversas escalas, entretanto as medidas que garantem a possibilidade desta abordagem
precisam obedecer uma série de formalismos matemáticos.(75) Um exemplo deste tipo de
análise é a aplicação do filtro de Gabor baseado em wavelets (que difere do filtro de Gabor
tradicional) (78) em imagens. Alterando-se um parâmetro de escala do filtro é possível de-
tectar a orientação de retas em uma imagem sob diferentes escalas. Por exemplo, em uma
imagem de alta resolução obtida por satélite, é possível identificar a orientação de forma-
ções rochosas ou contornos do litoral de um país em uma escala macroscópica, da mesma
forma, é possível observar a orientação de estradas e divisões rurais sob outra escala.

Um método para se analisar uma rede sobre o ponto de vista multiescala é atra-
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Figura 25 – Conceito de caracterização multiescala em redes complexas. Enquanto medidas locais
e globais caracterizam redes e vértices apenas em suas respectivas escalas, medidas mul-
tiescala podem caracterizar vértices em diferentes escalas, inclusive a intermediária.

Fonte: Elaborada pelo autor.

vés de técnicas de renormalização.(79). Elas se baseiam em, progressivamente, simplificar
redes unindo vértices próximos de até uma certa distância topológica, que representa a es-
cala, formando novos vértices, ao mesmo tempo em que se mantém a conectividade entre
eles. Um problema desta abordagem se deve ao fato da necessidade de uma heurística para
agregar os vértices que culmina em um problema de otimização. Isto torna a extensão de
métodos tradicionais para a obtenção da dimensão em fractal, como a contagem de caixas
(box counting) (79, 80), complicado de ser tratado em redes. Outro problema se deve à perda
do contexto de cada vértice (que agora formam grupos de vértices), não permitindo que
estes sejam caracterizados de acordo com sua participação na rede ao longo de diferentes
escalas. Por fim, o custo computacional destas técnicas geralmente é proibitivo em redes
com grande número de vértices e arestas.

Uma alternativa computacionalmente viável e simples para a análise multiescala em
redes é a caracterização de vértices de acordo com suas sucessivas vizinhanças, também co-
nhecida por análise concêntrica.(81, 82, 83) Nesta abordagem, propriedades são obtidas de
subgrafos construídos a partir das vizinhanças de um vértice, chamados de padrões concêntri-
cos (concentric patterns). Desta forma é possível caracterizar os vértices em diferentes escalas,
que são expressas pelo número de vizinhanças consideradas nos padrões concêntricos. As
próximas seções deste capítulo definem padrões e níveis concêntricos e algumas proprieda-
des que podem ser consideradas nestas estruturas, como as propriedades concêntricas e a
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medida de acessibilidade em redes. Nos capítulos 5 e 6, as medidas que constituem as princi-
pais contribuições deste trabalho, dimensão multiescala e simetria concêntrica, também são
consideradas propriedades multiescala de redes e baseiam-se nos formalismos apresentados
neste capítulo.

2.8.1 Níveis e padrões concêntricos

Propriedades básicas de redes complexas, como a conectividade e o coeficiente de
aglomeração, fornecem informações importantes para a caracterização dos vértices e da
própria rede. Estas propriedades, no entanto, consideram apenas a estrutura da vizinhança
imediata de cada vértice. As propriedades topológicas locais de um vértice podem não ser
suficientes para descrever seu papel na rede, necessitando de informação adicional, não
presente na estrutura de sua vizinhança imediata. Uma alternativa para completar essas
propriedades é estende-las ao considerar não somente os vizinhos mais próximos, como
também os vizinhos mais distantes, através de uma análise multiescala. Esta abordagem
pode ser realizada através do uso dos conceitos de níveis concêntricos (ou hierárquicos) e padrões
concêntricos, formalizados em (82) e (25, 33).

O nível concêntrico r de um vértice vj corresponde à região da rede definida pelos
vértices situados a uma distância topológica gij = r a partir de vj . Desta forma, é possível
reorganizar os vértices de uma rede de acordo com os níveis concêntricos de cada um em
relação a um vértice central vi de interesse, formando estruturas chamadas de anéis concêntricos
e padrões concêntricos. A Figura 26 ilustra o conceito de anéis e padrões concêntricos.

Cada anel concêntrico, Ri(r), é definido pelo nível concêntrico r e por um vértice
central vi; e contém todos os vértices vj ∈ V tal que gij = r, isto é, o anel de nível 1,
Ri(1), contém todos os vértices que são vizinhos imediatos ao vértice central vi, o anel de
nível 2, Ri(2), é formado por todos os vértices vizinhos aos do nível 1 que não pertençam a
Ri(1). O mesmo raciocínio pode ser usado para determinar os vértices de um anel Ri(r+1)

conhecendo-se Ri(r). De forma similar, o padrão concêntrico, também conhecido como
bola concêntrica, Bi(r), é definido como a sub-rede construída a partir dos vértices presentes
nos níveis concêntricos ≤ r, portanto, constituído pela união de todos os anéis concêntricos
do nível 0 ao nível r. A Figura 27 exemplifica a definição dos níveis concêntricos de um
padrão concêntrico de nível r = 3.

2.8.2 Medidas concêntricas

A caracterização de níveis e padrões concêntricos pode ser feita a partir das medidas
concêntricas (previamente chamadas de medidas hierárquicas) (82, 83), que são definidas para
cada anel ao longo dos níveis concêntricos de um padrão concêntrico. Apesar de estende-
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(a) (b)

Rβ(1)

Rβ(2)

Rα(1)

Rα(2)

β

β

α α

Figura 26 – Anéis e padrões concêntricos obtidos para r ≤ 2 a partir de dois vértices escolhidos
como centro (α e β) em uma rede simples. Em (a), anéis são mostrados na rede por
contornos ao redor dos vértices. Os respectivos padrões concêntricos extraídos da rede
para os vértices α e β e r = 2 são mostrados em (b).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 27 – Exemplo de anéis (ou níveis) concêntricos centrados em 1 considerando um padrão con-
cêntrico de nível r = 3.

Fonte: Elaborada pelo autor.

rem as medidas tradicionais, as medidas concêntricas não se derivam trivialmente delas, por
exemplo, a conectividade se estende em 4 novas propriedades e 2 outras não possuem aná-
logo tradicional. As propriedades estão definidas para cada anel centrado em um vértice da
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rede e dependem exclusivamente dos vértices que estão no anel e das conexões internas ou
entre os anéis vizinhos. Os próximos parágrafos detalham as medidas concêntricas tendo
como base a Figura 27 para exemplificar seus cálculos.

Número de vértices concêntricos (number of  concentric nodes), ni(r) ≡ |Ri(r)|, é a mais sim-
ples das medidas concêntricas e é definida como o número de vértices que pertencem ao
anel Ri(r). Por exemplo, na Figura 27 o número de vértices dos 4 níveis concêntricos são
respectivamente: n1(0) = 1, n1(1) = 3, n1(2) = 4 e n1(3) = 6.

Volume da bola concêntrica (concentric volume), Vi(r) ≡ |Bi(r)|, indica o número de vértices
na sub-rede Bi(r). Também pode ser obtido pela soma de ni(r) ao longo dos níveis concên-
tricos, isto é, Vi(r) =

∑r
d=0 ni(d). Considerando o exemplo da figura, V1(0) = 1, V1(1) = 4,

V1(2) = 8 e V1(3) = 14.

Números de arestas em anel (number of  edges on a ring), ei(r), consiste no número de ares-
tas exclusivamente contidas no anel Ri(r), isto é, todas as arestas que conectam vértices
compartilhando o mesmo nível concêntrico r. No exemplo da figura: e1(0) = 0, e1(1) = 1,
e1(2) = 0 e e1(3) = 3.

Grau concêntrico (concentric degree), ki(r), é a extensão direta do grau clássico aplicada
aos níveis concêntricos, sendo definido como o número de conexões que vértices de um
anel Ri(r) possuem com o do nível seguinte, Ri(r+1). Para a rede da Figura 27, k1(0) = 3,
k1(1) = 5 e k1(2) = 7.

Grau intranível (intra-level degree), Ali(r), definida como o valor médio do grau dos vér-
tices do anel considerando apenas as conexões internas, isto é, ignorando conexões com os
vértices dos anéis: anterior, Ri(r − 1), e subsequente, Ri(r + 1). Também pode-se defini-la
em termos das outras propriedades concêntricas pela equação como

Ali(r) =
2ei(r)

ni(r)
. (2.19)

Nota-se que para o anel de nível 0, seu valor é sempre Ali(0) = 0. Na figura de exemplo
tem-se: Al1(1) = 2/3, Al1(2) = 0 e Al1(3) = 1.

Grau entreníveis (inter-level degree), Eli(r), obtida pelo número médio de arestas que co-
nectam o anel Ri(r) ao seguinte, Ri(r + 1). Em termos das outras propriedades é definida
por

Eli(r) =
ki(r)

ni(r)
. (2.20)

Por exemplo, para a rede da Figura 27, tem-se: El1(0) = 3, El1(1) = 5/3 e El1(2) = 7/4.

Coeficiente de aglomeração concêntrico (concentric clustering coefficient), Cci(r), estende a me-
dida do coeficiente de aglomeração tradicional. É obtido através de

Cci(r) = 2
ei(r)

ni(r)(ni(r)− 1)
. (2.21)
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Nota-se que o coeficiente de aglomeração concêntrico preserva as mesmas propriedades
da medida tradicional, variando entre 0 e 1. Por exemplo, para a rede da figura, tem-se:
Cc1(1) = 0, Cc1(2) = 1/3, Cc1(3) = 0 e Cc1(4) = 1/5.

Taxa de convergência (convergence ratio), Cri(r), quantifica a razão do número de novas
conexões ao longo dos níveis pelo número de arestas dos níveis seguintes. É definida como

Cri(r) =
ki(r)

ni(r + 1)
. (2.22)

Para a rede exemplificada, Cr1(0) = 1, Cr1(1) = 5/4 e Cr1(2) = 7/6.

Grau concêntrico comum (concentric common degree), Khi(r), é a média dos graus tomada
para todos os vértices pertencentes ao anel Ri(r), considerando, inclusive, as conexões que
não compartilham mesmo nível concêntrico. Em termos das propriedades concêntricas
pode ser definido pela Equação 2.23:

Khi(r) =
ki(r) + ki(r − 1) + 2ei(r)

ni(r)
. (2.23)

Para a rede da figura de exemplo, Kh1(0) = 1, Kh1(1) = 10/3, Kh1(2) = 3 e Kh1(3) =

13/6.

Em (82) e (35) as propriedades concêntricas são estudadas detalhadamente para os
principais modelos de redes e algumas redes reais.

2.8.3 Acessibilidade

Assim como as medidas concêntricas, a acessibilidade (84, 85) também é uma medida
multiescala em redes complexas e também pode ser considerada como uma extensão multi-
escala do grau e caracteriza a diversidade estatística de acesso a vértices na rede a partir de
uma referência. Ela é formalmente definida em termos de uma normalização da entropia
de diversidade.(86)

A entropia de diversidade em redes complexas, Ei(r) é definida como a entropia das
probabilidades de transição, Pr(vi, vj), de, a partir do vértice de referência vi, alcançar um
vértice vj por meio de um caminho de comprimento r. Apesar da definição da medida não
depender do tipo de caminhada escolhida, costuma-se utilizar as dinâmicas de caminhada
aleatória ou autoesquivante (self-avoiding random walk).(87) Em uma caminhada aleatória, as
probabilidades de acesso a vértices vizinhos são uniformemente distribuídas, isto é, para
cada estágio da caminhada a probabilidade de se escolher algum vértice vizinho ao atual é
sempre igual à dos outros vizinhos. Já em uma caminhada autoesquivante, a probabilidade
em se visitar um vértice já percorrido na rede é nula, desta forma, nunca um vértice pode
ser percorrido duas ou mais vezes. Neste trabalho optamos pela utilização da caminhada
autoesquivante no cálculo da acessibilidade, isso se dá pelo fato de que o uso da caminhada
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aleatória se torna uma métrica dependente da paridade dos tamanhos dos caminhos em
grande parte das redes.(88) No capítulo 6 uma dinâmica autoesquivante modificada é usada
para adaptar a acessibilidade como medida de simetria em redes.

Antes de definir a acessibilidade, é necessário definir a entropia de diversidade, Ei(r),
que pode ser calculada diretamente através de todas as probabilidades de transição, de
acordo com uma caminhada autoesquivante de tamanho r, pela equação:

Ei(r) = −
∑
j

Pr(vi, vj) ln(Pr(vi, vj)) se Pr(vi, vj) ̸= 0

0 se Pr(vi, vj) = 0
. (2.24)

A acessibilidade ai(r), é então definida diretamente pela exponencial da diversidade não
normalizada:

ai(r) = eEi(r). (2.25)

Através desta normalização a acessibilidade apresenta a mesma unidade de número
de vértices, podendo variar entre 0 e o número de vértices alcançáveis pelas caminhadas
autoesquivantes de tamanho r. Em termos práticos, a acessibilidade mede o número efetivo
de vértices acessíveis em r passos para o tipo de caminhada considerada. O cálculo de ai(r)

para um vértice central vi em uma rede equivale ao do padrão concêntrico de r níveis, já
que a distância máxima do vértice de referência, ao longo da caminhada é sempre menor
ou igual a r. A Figura 28 ilustra como a heterogeneidade das probabilidades de transição
influenciam no valor da acessibilidade.

aA(2) = 2 aα(2) = 1.89

P2(α,ι) = 1/3 
P2(α,θ) = 2/3 

P2(A,G) = 1/2 P2(A,F) = 1/2 
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Figura 28 – Exemplo do cálculo da acessibilidade para dois padrões concêntricos de 2 níveis. Em
(a) os vértices G e F podem ser acessados, a partir de A, com mesma probabilidade
P2(A,G) = P2(A,F ) = 1/2, desta forma a entropia é máxima e, portanto, aA(r) =
2. No segundo exemplo (b), a partir de α é muito mais provável que uma caminhada
termine em θ do que em ι, resultando em uma distribuição de probabilidades menos
homogênea. Neste caso a acessibilidade diminui em comparação com (a), com valor
aα(r) = 1.89.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A acessibilidade se mostrou eficiente para a determinação de bordas em diversas
redes reais e modelos, apresentando melhor desempenho do que as medidas que usam in-
formações globais, como as de centralidade.(86, 85) A Figura 29 ilustra a performance da
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acessibilidade, comparada à centralidade de intermediação (CB), em detectar bordas em
uma rede geográfica aleatória.

(a) Acessibilidade (r=3) (b) Centralidade de intermediação

Figura 29 – Acessibilidade (a) e centralidade de intermediação (b) calculadas para cada vértice de
uma rede geográfica aleatória, mostradas de acordo com as cores das legendas. Verifica-
se que a acessibilidade se mostra mais eficiente na detecção de bordas, além de apresen-
tar valores mais estáveis ao longo da rede.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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3 Visualização de redes complexas

Com o crescente aumento de interesse na área de redes complexas, também sur-
giu a necessidade de se desenvolver e implementar métodos para visualizar e interagir com
estruturas desta natureza. A visualização de redes complexas compartilha uma grande inter-
seção com a visualização de grafos, uma subárea importantíssima da visualização científica.
O principal objetivo da visualização científica é sumarizar dados científicos por meio de figu-
ras ou ferramentas visuais interativas, que podem servir tanto para divulgação de resultados
quanto para a exploração e interpretação dos mesmos. A visualização, quando interativa,
se torna uma forma naturalmente multiescala de análise de redes complexas, permitindo
a exploração de diferentes aspectos da rede tanto local quanto globalmente. Devido a esta
característica, a visualização se torna uma ferramenta essencial para entender o comporta-
mento das propriedades multiescala estudadas e desenvolvidas ao longo deste trabalho.

A área de visualização de grafos já foi bem explorada na literatura (89), entretanto
mesmo compartilhando a mesma estrutura abstrata de representação de dados, o problema
da visualização de redes complexas apresenta diversas particularidades, que em geral de-
pendem da natureza de cada sistema estudado e de suas características de interesse. Por
exemplo, propriedades topológicas, como grau e coeficiente de aglomeração, podem ser
importantes no estudo de um sistema em particular, de forma que possa ser incorporado
em técnicas de visualização. Isto torna a área de visualização de redes complexas um pro-
blema ainda em aberto.

Em geral, tanto em teoria de grafos quanto em redes complexas, o problema de vi-
sualização baseia-se em determinar um diagrama de símbolos (usados para representar os
vértices em uma rede) e linhas, que os conectam (indicando as arestas), distribuídos ao longo
de uma variedade, geralmente um espaço métrico 2D ou 3D. Tanto o problema da escolha
dos símbolos quanto de suas posições, também conhecido como problema de disposição de vér-
tices (network layout), são áreas de pesquisa em visualização científica. Na maioria dos casos,
o problema da escolha dos símbolos pode ser solucionado de forma simples, por exemplo
através do uso de formas geométricas para representar vértices, como círculos, quadrados,
esferas, etc. Sua forma, cores e tamanho, através de um mapeamento simples, podem in-
dicar diretamente uma ou mais propriedades particulares de cada vértice. Já o problema
de disposição de vértices, que exige um mapeamento do tipo M : V → Rd, em geral, é
mais complicado e pode exigir o uso de técnicas sofisticadas para a obtenção de resultados
satisfatórios.

Originalmente, o problema de associar a cada vértice vi ∈ V uma posição em um
espaço é equivalente ao problema de mergulho de grafos. Em um mapeamento de um grafo
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em um espaço métrico,M : V → Rn, é desejável que sua topologia seja preservada, ou seja, a
vizinhança de cada vértice projetado deve, preferencialmente, ser mantida. Isto só é possível
quando a dimensão da rede é compatível com a dimensão do espaço de mergulho. Quando
uma rede é projetada em um espaço Rn com n menor que sua dimensão característica, não
é garantido que sua topologia será preservada, entretanto, na maioria dos casos este tipo
de visualização é suficiente para interpreta-las, da mesma forma que é possível interpretar
qualitativamente a forma de um tesserato (um hipercubo de dimensão 4) em um espaço 3D
ou até mesmo 2D. Desta forma, na maioria dos casos, o mergulho de redes também pode
ser interpretado como uma técnica de redução de dimensionalidade.

(a) Circular (90) (b) Hierárquico (91)
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Figura 30 – Exemplos de diferentes métodos de disposição de vértices aplicados a uma rede simples.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Diversas técnicas com a finalidade de dispor vértices ao longo de espaços métricos
existem, como métodos espectrais (92), multidimensional scaling (94, 95), circular (90), hierár-
quico (91), métodos baseados em forças (96, 93), etc. A Figura 30 ilustra alguns dos métodos
mais usados de visualização de redes complexas. Métodos baseados em forças estão entre os
mais versáteis, principalmente pela existência de técnicas que podem facilmente ser adapta-
das para a exploração de diversas propriedades de uma rede. Neste trabalho, optamos pelo
uso de métodos baseado em forças para o estudo de redes complexas em geral. Esta técnica
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foi escolhida devido à sua versatilidade, pois não exige quaisquer informações extras sobre
as redes, e na maioria dos casos gera visualizações compreensíveis.(93) Outra vantagem é
que as leis de força podem ser facilmente modificadas, gerando uma família de técnicas de
visualização. Para isso, desenvolvemos e implementamos melhorias ao software já desenvol-
vido pelo autor ao longo de seu projeto de mestrado.(35) As próximas seções deste capítulo
descrevem os métodos usados para a visualização de redes, com destaque para as melhorias
implementadas neste projeto.

3.1 Visualização interativa de redes através de métodos ba-
seados em forças físicas

Métodos dirigidos por forças (96, 93) utilizam uma analogia física, onde cada vértice
é associado a uma partícula e cada aresta por uma interação de forças entre elas. A técnica,
se resume em encontrar a melhor, ou uma das melhores, formas de dispor os vértices de
modo que a energia total das interações deste sistema físico seja mínima. Simultaneamente,
informações extras da rede podem ser incorporadas às interações deste método, de modo a
refletir alguma característica de interesse, presente no sistema original.

A técnica incorporada neste trabalho é baseada no algoritmo de forças Fruchtermen-
Riengold (FR) (93), que abrange interações do tipo forças repulsivas e atrativas. A técnica
inicia dispondo aleatoriamente os vértices da rede ao longo de um espaço 2D ou 3D. Nesta
técnica, uma força atrativa existe entre dois vértices sempre que estes estão conectados. A
força repulsiva, no entanto, está presente em todos os pares de vértices, estejam estes conec-
tados ou não. O sistema é similar ao problema físico de N partículas carregadas de mesma
carga, com alguns pares conectados por molas. Entretanto, originalmente, o conjunto de
forças do método FR não apresenta equivalente físico na natureza, sendo a força de atração
entre dois vértices conectados vi e vj , f⃗FR

a (vi, vj) = (R⃗i − R⃗j)
2/Kr̂ij e a de repulsão entre

todos os pares de vértices, f⃗FR
r (vi, vj) = −K2/|R⃗i−R⃗j|r̂ij , onde R⃗i é a posição no espaço do

vértice vi, r̂ij é o versor na direção (R⃗j−R⃗i) e K uma constante. Através de arrefecimento si-
mulado (simulated annealing), as posições dos vértices são otimizadas para minimizar a energia
do sistema físico equivalente. Como resultado, vértices conectados tendem a permanecer a
uma distância K no espaço alvo, enquanto as distâncias entre vértices desconectados ten-
dem a ser a máxima possível.

A visualização de redes através de métodos dirigidos por forças pode revelar informa-
ções qualitativas importantes acerca da estrutura topológica de redes complexas. Caracterís-
ticas como estrutura de comunidades, existência de hubs, restrições geográficas, existência
de aglomerações, etc; se tornam evidentes através desta técnica.

Em (35), propomos algumas modificações ao algoritmo FR (FRMOD). Ao invés do
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uso de técnicas de arrefecimento simulado, que necessitam de uma função de esfriamento
adequada para que o sistema não migre para estados de mínimos locais de energia, permi-
timos que o sistema evoluísse da configuração original (com vértices distribuídos aleatoria-
mente) através de simulação molecular (MDS).(97) Nesta abordagem, os vértices se compor-
tam exatamente como partículas que interagem por forças reais, e portanto, apresentam
posição, velocidade e aceleração que variam ao longo do tempo. Também é necessário
acrescentar uma força do tipo viscosa que diminui progressivamente a energia do sistema.
A técnica MDS foi escolhida por apresentar ao usuário uma visualização com movimentos
naturais em tempo real, diferentemente da abordagem original (93), onde é necessário de-
finir uma função de esfriamento. Com a modificação sugerida, o usuário pode alterar dina-
micamente os parâmetros da visualização, que correspondem àqueles usados na simulação
molecular, tornando a visualização mais agradável com movimentos naturais e previsíveis.

O sistema dinâmico simulado pelo FRMOD pode ser descrito através de um con-
junto de equações diferenciais definidas ao longo do tempo para cada vértice vi:

d2R⃗i

d2t
= F⃗a(vi) + F⃗r(vi)− µ

dR⃗i

dt
, (3.1)

onde F⃗a(vi) e F⃗r(vi) são as forças atrativas e repulsivas totais atuando sobre vi, e µ é uma
constante de viscosidade.

Ao testar outras combinações de forças, verificamos que uma força de decaimento
quadrático com a distância apresentou melhor performance e mais estabilidade durante
simulações (35) de diversas redes. Desta forma optamos pelas seguintes relações de forças
totais:

F⃗a(vi) =
∑

(vi,vj)∈E

aij(R⃗i − R⃗j)
2r̂ij (3.2)

F⃗r(vi) =
∑
vj ∈V

−b

(R⃗i − R⃗j)2
r̂ij. (3.3)

onde aij e b são respectivamente as constantes de atração e de repulsão. A constante de
atração pode também depender do par de vértices conectados, por exemplo do peso da
conexão aij ∝ wij . Com estas modificações, a distância preferencial |rij(ideal)| = |R⃗i(ideal) −
R⃗j(ideal)| ocorre quando a força total atuando sobre um vértice é nula, isto é |rij(ideal)| =(

b
aij

) 1
4 .

Para resolver a equação diferencial 3.1, usamos o método de integração de Verlet.(98)
Desta forma, a discretização da aceleração d2R⃗i(t)/d

2t para um dado instante t com inter-
valo de integração ∆t fica:

d2R⃗i(t)

d2t
≈ ∆2R⃗i

∆2t
=

R⃗i(t+∆t)−R⃗i(t)
∆t

− R⃗i(t+∆t)−R⃗i(t)
∆t

∆t
(3.4)

=
R⃗i(t+∆t)− 2R⃗i(t) + R⃗i(t−∆t)

∆t2
. (3.5)
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A equação diferencial pode ser então escrita como:

R⃗i(t+∆t)− 2R⃗i(t) + R⃗i(t−∆t)

∆t2
= F⃗total(vi) (3.6)

R⃗i(t+∆t) = 2R⃗i(t)− R⃗i(t−∆t) + F⃗total(vi)∆t2 (3.7)

O erro associado a esta aproximação é O⃗(∆t4). Isto pode ser demonstrando facilmente ao
somar R⃗(t+∆t) com R⃗(t−∆t):

R⃗(t+∆t) = R⃗(t) + V⃗ (t)∆t+
A⃗(t)∆t2

2
+

B⃗(t)∆t3

6
+ O⃗(∆t4) (3.8)

+ R⃗(t−∆t) = R⃗(t)− V⃗ (t)∆t+
A⃗(t)∆t2

2
− B⃗(t)∆t3

6
+ O⃗(∆t4) (3.9)

R⃗(t+∆t) = 2R⃗(t)− R⃗(t−∆t) + A⃗(t)∆t2 + O⃗(∆t4), (3.10)

que tem a mesma forma da Equação 3.7.

Como não é requerido que o sistema se comporte perfeitamente como um sistema
físico real, o cálculo da velocidade dR⃗i(t)/dt, usado para determinar a força viscosa, é feito
através do método de Euler, portanto:

dR⃗i(t)

dt
≈ ∆R⃗i

∆t
=

R⃗i(t+∆t)− R⃗i(t)

∆t
. (3.11)

Como resultado, o módulo da velocidade apresenta um erro de ordem O⃗(∆t2).(99)

A equação completa para o cálculo da nova posição R⃗i(t + ∆t) de um vértice vi a
partir de um instante t é então dada por:

R⃗i(t+∆t) = 2R⃗i(t)− R⃗i(t−∆t)+

(
F⃗a(vi) + F⃗b(vi)− µ

R⃗i(t+∆t)− R⃗i(t)

∆t

)
∆t2. (3.12)

A Figura 31 sumariza a metodologia FRMOD de visualização de redes complexas.

3.2 Otimização da técnica FRMOD por meio de expansão
multipolar

É importante notar que o cálculo das forças atrativas entre todos os vértices do mé-
todo FRMOD tem complexidade computacional O(|E|) e o cálculo das forças repulsivas,
O(|V|2). Portanto a complexidade do algoritmo completo é O(|V|2+|E|). Em redes esparsas,
que englobam grande parte das redes complexas de sistemas reais, como |E| ≪ |V|2, então
O(|V|2) é o custo mínimo esperado através de otimizações simples para estas redes.

Com o custo computacional alto das técnicas FR e FRMOD, a visualização de redes
com mais de 5000 vértices se torna proibitiva, especialmente quanto a possibilidade do uso
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Figura 31 – Metodologia FRMOD de visualização de redes por forças. À esquerda é mostrada a
rede na configuração inicial, com vértices aleatoriamente distribuídos sobre o plano. As
forças de atração (eq. 3.2) e repulsão (eq. 3.3) são indicadas por vetores. Através de MDS
a rede chega a um estado de equilíbrio (à direita) com vértices conectados próximos um
dos outros e vértices mantendo a estrutura topológica da rede. A visualização final é
gerada associando a cor de cada vértice a alguma propriedade, neste caso, o grau.

Fonte: Elaborada pelo autor.

de visualização interativa nessas redes. Entretanto, diversos métodos foram sugeridos na li-
teratura para reduzir o custo computacional de técnicas baseadas no algoritmo FR.(93) Um
dos que apresenta melhor performance, é o método introduzido por Yifan Hu.(29) Neste
algoritmo a rede é progressivamente simplificada em camadas e a energia do sistema é oti-
mizada para cada camada isoladamente, reduzindo o custo computacional do cálculo das
forças repulsivas para até O(|V| log |V|). Entretanto, pela dificuldade em adaptá-lo para o
contexto de simulação molecular presente no FRMOD, um problema também observado
com outras técnicas de otimizações comumente empregadas ao método FR, optamos por
desenvolver um método de otimização baseado nas técnicas já existentes em MDS. Entre-
tanto, foge do escopo deste trabalho o desenvolvimento e validação de um algoritmo de
performance superior aos já existentes na literatura, tendo em vista que o objetivo princi-
pal é desenvolver um algoritmo que se mostre suficientemente eficiente para a obtenção de
visualizações interativas das redes complexas estudadas ao longo deste trabalho.

Uma das técnicas mais simples e mais usadas para se melhorar a performance em
MDS é o método de Barnes-Hut.(100) O método baseia-se em particionar o espaço alvo
em regiões de modo que cada uma contenha uma parcela pequena das partículas (vértices)
do sistema. O particionamento pode ser feito através de diversas técnicas, como pelo do uso
de quadtrees para espaços 2D, octrees no caso 3D, ou ainda de forma mais simples, dividindo
o espaço como uma grade regular. Como a força de repulsão entre dois vértices do método
FRMOD decai com o quadrado da distância entre eles, a força total entre aqueles que es-
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tão muito distantes é pequena. Desta forma, pode-se aproximar cada partição do sistema
por uma distribuição de cargas que interagem entre si. Como resultado, as interações de
repulsão não mais ocorrem entre todos os pares de vértices, mas sim entre pares de vértices
dentro de cada partição do espaço e também entre as próprias partições. Através desta téc-
nica a complexidade computacional é definida então pelo número de partições existentes
no sistema, |P|, e pelo número médio de vértices existentes em cada partição, ⟨|p|⟩, como
O(|P|2⟨|p|⟩2). Com um particionamento por quadtrees ou octrees, por exemplo, é possível im-
plementar um algoritmo de complexidade O(|V| log |V|).(100)

n n+1 n+2n-1n-2

m
m

-1
m

+3
m

+1
m

+2

Figura 32 – Particionamento em grade de um espaço 2D exemplificando as interações do método
Barnes-Hut em FRMOD. Considerando a partição Pmn, inicialmente, todos os vértices
das partições vizinhas interagem entre si de acordo com o método FRMOD. As intera-
ções de longa distância, no entanto, ocorrem apenas entre pares de partições através de
aproximação por expansão multipolar, ilustrada em vermelho.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para simplificar a descrição do método Barnes-Hut aplicado em FRMOD, considere
o particionamento em grade mostrado na Figura 32, com cada partição Pmn indexada por
um par ordenado (m,n). Inicialmente, determina-se as forças de repulsão locais existentes
entre os vértices de cada partição Pmn, também incluindo as partições vizinhas (P(m−1)(n−1),
P(m−1)n, P(m−1)(n+1), Pm(n−1), Pm(n+1), P(m+1)(n−1), P(m+1)n, P(m+1)(n+1)), em destaque na fi-
gura; usando a Equação 3.12. Em seguida, é necessário calcular as interações entre cada par
de partições, que podem ser obtidas através de uma técnica similar à expansão multipolar
do potencial elétrico proveniente de uma distribuição de cargas.(22)

A força de repulsão entre dois vértices no FRMOD se comporta como o campo
elétrico existente entre duas partículas carregadas, portanto, para a força repulsiva total,
F⃗(r)mn(R⃗i), gerada pela partição Pmn, centrada em R⃗mn, atuando em um vértice vi na posi-
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ção R⃗i, pode-se definir um potencial ϕmn(R⃗i):

F⃗(r)mn(R⃗i) = b
∑

vj ∈Pmn

1

(R⃗i − R⃗j)2
r̂ji = −b∇⃗

∑
vj ∈Pmn

1

|R⃗i − R⃗j|
= −b∇⃗ϕmn(R⃗i). (3.13)

Pode-se então expandir ϕmn(R⃗i) em termos de multipolos centrados em R⃗mn, resultando
em:

ϕmn(R⃗i) =
|Pmn|

|R⃗i − R⃗mn|
+

p⃗mn · (R⃗i − R⃗mn)

|R⃗i − R⃗mn|3
+

+
1

2

3∑
k

3∑
l

(Qmn)kl(R⃗i − R⃗mn)k(R⃗i − R⃗mn)l

|R⃗i − R⃗mn|5
+

+O

(
1

|R⃗i − R⃗mn|7

)
,

(3.14)

onde |Pmn|, p⃗mn e Qmn correspondem respectivamente aos momentos monopolo, vetor di-
polo e tensor quadrupolo da partição Pmn.

O termo quadrupolo da Equação 3.14 pouco contribui para o cálculo da força re-
sultante F⃗(r)mn(R⃗i), portanto, é possível aproximar a interação entre partições apenas pelos
termos de monopolo e dipolo. Substituindo a Equação 3.14 em 3.13 e eliminando o termo
de quadrupolo, obtém-se:

F⃗(r)mn(R⃗i) ≈ b

(
|Pmn|

(R⃗i − R⃗mn)2
r̂mn(i) + 3

(p⃗mn · r̂mn(i))r̂mn(i) − p⃗mn

|R⃗i − R⃗mn|3

)
, (3.15)

onde r̂mn(i) é o versor na direção (R⃗i − R⃗mn), e o vetor de dipolo p⃗mn pode ser escrito em
função das posições dos vértices em Pmn relativas ao centro:

p⃗mn =
∑

vj ∈Pmn

(R⃗j − R⃗mn). (3.16)

Verificamos qualitativamente que as modificações propostas nesta seção para a téc-
nica FRMOD contribuíram para um considerável ganho de performance na visualização
interativa de redes. Apesar da possível dependência quanto ao método de particionamento
do espaço escolhido, tanto o uso de particionamento através de quadtrees/octrees e grade re-
gular resultaram em melhorias sem perda visível de qualidade das visualizações. Apesar
disso, as modificações sugeridas não podem ser adaptadas diretamente para o cálculo das
interações do tipo atrativas, que continuam a apresentar complexidade de O(E), tornando
proibitiva a visualização de redes não esparsas. Em estudos futuros, deverão ser investigadas
outras técnicas que podem ser usadas para melhorar o desempenho do cálculo das forças
atrativas, por exemplo, através do uso de Sammon Mapping (101) ou técnicas que utilizem
pontos de controle ou pivots.(102, 103)
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3.3 Desenvolvimento de software para visualização de redes
complexas

Apesar da existência de ótimos softwares dedicados à visualização de redes comple-
xas (104, 105, 106), a flexibilidade de se ter uma ferramenta para esta finalidade desenvol-
vida pelo próprio pesquisador pode ajudar a integrá-la e adaptá-la aos seus próprios interes-
ses. Por este motivo, durante o projeto de mestrado do autor (35) foi desenvolvido um software
de visualização interativa de redes complexas, o Network 3D. Ao longo deste trabalho, além
de pequenas alterações e correções, também foi incorporada ao software a técnica FRMOD
(descrita na seção anterior), a geração de visualizações interativas de redes com dezenas de
milhares de vértices. Foi desenvolvido também uma versão mais simples do visualizador de
redes, voltada para o uso através da web. Para isso, foram usadas tecnologias recentes como
HTML5 e WebGL, permitindo que pesquisadores possam explorar redes grandes de maneira
interativa mesmo que não estejam em suas estações preferenciais de trabalho, necessitando
apenas de um navegador compatível.
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Figura 33 – Esquema do fluxo de dados do software Network 3D, ilustrando as principais funciona-
lidades e módulos do software desenvolvido.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 33 apresenta um esquema simplificado do fluxo de dados no software desen-
volvido. O processo de visualização é iniciado ao abrir um novo arquivo a partir do disco (a)
formatado como ”.net” (104) ou ”.xnet”. Ambos os formatos de arquivos podem conter não
somente a estrutura da rede, como vértices, arestas e pesos, como também propriedades (c),
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incluindo cores, vetores de posição, valores escalares (como medidas obtidas para vértices),
classes (por exemplo, comunidades), etc. O software apresenta ao usuário um painel com
uma projeção 3D da rede (d). Inicialmente, se o arquivo formatado contém informações de
posições, estas são usadas para a apresentação da rede, caso contrário, os vértices são distri-
buídos aleatoriamente ao longo do espaço 3D. Também é possível limitar o posicionamento
de vértices a um plano, permitindo também que o software seja usado para visualização 2D
de redes.

Figura 34 – Captura de tela do software Network 3D versão para computadores.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a inicialização da rede, o usuário do software (e) pode interagir de diversas for-
mas com o painel de visualização, podendo alterar o mapa de cores usado para apresentar
propriedades escalares e classes de vértices (f). Outro tipo de interação permitida é a filtra-
gem de vértices e arestas através de propriedades (g). O usuário pode usar uma propriedade
para definir um intervalo onde vértices serão ou não mostrados, similarmente, também é
possível escolher um intervalo de corte (threshold) referente ao peso de arestas. O usuário
também pode pode interagir com o painel através do movimento de câmera (h), que en-
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Figura 35 – Captura de tela do software Network 3D versão web.
Fonte: Elaborada pelo autor.

volve rotação, movimento panorâmico e zoom, assim como alterando propriedades gerais
de visualização da rede (cor de fundo, largura das arestas, etc.). O software permite também
que o usuário ative o algoritmo de disposição de vértices FRMOD (i), resultando em uma
animação em tempo real da disposição de vértices (j). Cada parâmetro usado na simulação
MDS também pode ser alterado em tempo de execução (k), com retorno imediato para o
usuário. Por fim, o usuário pode exportar arquivos de imagens (l) ou visualizações intera-
tivas para a web (m), que pode ser aberta em qualquer navegador moderno. As mudanças
realizadas na rede também podem ser salvas de volta para os formatos originais (b). Além
da interface padrão para o usuário, também é possível automatizar tarefas através do uso
de roteiros escritos em linguagem Python, através de um terminal embutido no software.

As Figuras 34 e 35 mostram respectivamente a captura de tela obtida a partir da
versão desktop e da versão web do software desenvolvido. Na Figura 36 são mostradas diversas
visualizações de redes, algumas delas, em particular, as redes com mais de 10 mil vértices,
só puderam ser estudadas após a implementação das mudanças no algoritmo FRMOD.
Grande parte das figuras presentes neste trabalho envolvendo visualizações de redes foram
geradas pelo software.



80 Capítulo 3. Visualização de redes complexas

(a) Modelo WS 2D, |V| = 10000 e p = 0.001. (b) Estrutura da Internet, |V| = 34761.

(c) Rede mercado financeiro, |V| = 347. (d) Rede de artigos da Wikipédia, |V| = 32426.

Figura 36 – Exemplos de visualizações de redes complexas geradas no Network 3D. Rede gerada
pelo modelo WS bidimensional (a), a cor indica o grau de cada vértice. Estrutura da
Internet (b) (107), com a cor também indicando o grau de cada vértice. Rede de correla-
ções do mercado financeiro para 1989 (108), as cores indicam as comunidades obtidas
para a rede. Rede de artigos da Wikipédia (d) em subcategorias pertencentes às grandes
áreas do conhecimento, as cores indicam categoria associada a cada artigo

Fonte: Elaborada pelo autor.
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3.4 Visualização e caracterização de redes de expressão gê-
nica

Sistemas complexos, em geral, apresentam vínculos entre seus elementos, o que
impede que suas propriedades variem individualmente. A similaridade entre proprieda-
des de elementos diferentes pode indicar um grau de dependência ou proximidade entre
eles. Desta forma, é possível que as propriedades dos elementos do sistema sejam inferi-
das considerando a adjacência entre eles, e vice-versa. Como resultado, também é possível
obter uma rede complexa que represente estes vínculos ou a similaridade entre as propri-
edades dos elementos. Redes geradas com esta finalidade, chamadas de redes de similaridade,
têm sido usadas com sucesso em diversos problemas reais.(9, 109, 110, 111) Nesta abor-
dagem, supondo um sistema composto por N elementos caracterizados por M proprieda-
des V = vi : i ∈ U, vi ∈ RM , uma rede composta destes elementos, totalmente conectada
e com pesos, pode ser construída tomando como valores para os pesos uma medida de si-
milaridade S : V 2 → R, que é obtida para todos os pares de propriedades dos elementos
(ui, uj) : ui ∈ U, uj ∈ U . Como a rede completa apresenta pouca informação sobre a estru-
tura topológica do sistema, normalmente, uma nova rede é gerada podando-se conexões
de baixa similaridade, por exemplo através de um limiar.(9, 1, 112) Neste trabalho, o limiar
foi escolhido manualmente buscando valores que apresentassem estabilidade de proprieda-
des da rede, como distribuição de grau, e através de análise visual (através de visualização).
Entretanto, na literatura, já é possível encontrar metodologias mais robustas para a defi-
nição do limiar, entre eles destaca-se ambiente WGCNA (112) que apresenta um método
para eliminar arestas pouco significativas de modo a obter uma rede livre de escala. Esta
e outras técnicas para podar, ou definir um limiar de correlação, deverão ser estudadas e
comparadas em trabalhos futuros.

Gene B
Gene C
Gene D

Gene A

Classificação
VIPS/Hubs

Visualização
da rede

Passo 1 Passo 2 Passo 3

|CAB| > CLimiar

|CAC| < CLimiar

|CCD| > CLimiar

0
0
1
4

2
3
2
3

4
4
0
4

3
2
3
2

1
1
4
0

G
en

e 
B

Gene A

Microarray 1

Microarray 2

Microarray 3

Microarray 4

Microarray 5

G
en

e 
C

Gene A

G
en

e 
D

Gene C

A

C

D

B

|CAD| |CBD|

|CAB|

|CCD|

Figura 37 – Ilustração da abordagem de análise de dados de expressão gênica através de redes de
similaridade.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A análise de redes de expressão gênica (1) é uma nova forma de se obter, indireta-
mente, informações sobre mecanismos genéticos através de dados de microarrays de DNA.
Estas redes são, em geral, obtidas por meio da similaridade dos padrões de expressão gê-
nica provenientes de tecidos de diversos indivíduos selecionados de modo a cobrirem um
fenômeno biológico em particular, como uma doença. Desta forma, estes sistemas podem
ser representados através de redes de similaridade. Em particular, nessas redes, emprega-se
o coeficiente de correlação de Pearson (73) como medida de similaridade entre genes. A
Figura 37 exemplifica o método para geração de redes de similaridade a partir de dados de
expressão gênica. O processo inicia-se com a construção de um vetor de características para
cada gene composto pelas expressões obtidas de diversos microarrays (em geral uma para
cada indivíduo). No segundo passo é computada a correlação de Pearson entre os vetores
de características de todos os pares de genes. A rede é construída conectando genes cuja
correlação de Pearson é maior que um limiar CLimiar, fornecido como parâmetro. O passo 3
compreende a análise dessa rede, que pela nossa abordagem é baseada na classificação de
vértices em Vips ou Hubs, e em visualização.

A determinação do limiar para a geração de redes de similaridade a partir de correla-
ções ainda é um problema em aberto na área. Apesar disso, novas técnicas têm sido desenvol-
vidas como a Weighted correlation network analysis (WGCNA) (112), onde busca-se manter cone-
xões que resultem em uma rede livre de escala. Esta abordagem, apesar de promissora, pode
embutir um viés às redes que naturalmente não são livres de escala, ou que apresentem estru-
turas híbridas. Desta forma, para este trabalho, por não conhecermos a priori a estrutura das
redes estudadas, optamos por estimar o limiar inicial, ϕinicial pela significância estatística, con-
siderando um p-value < 0.01.(171) Considerando apenas valores de threshold ϕ > ϕinicial,
obtivemos buscamos, através de incrementos pequenos de ϕ a região onde a rede apresen-
tava ao menos 90% dos vértices ainda conectados ao componente principal e que também
se mantivesse qualitativamente estável através de visualização das redes, isto é, encontrando
valores de ϕ onde, nas proximidades, a rede resultante varie pouco. Para esta tarefa usamos
o software de visualização interativa de redes, que possibilitou que alterações manuais dos
valores de ϕ gerassem visualizações da rede correspondente em tempo real. Em trabalhos
mais recentes, também buscamos por valores de ϕ que correspondem a regiões onde outras
propriedades das redes são estáveis, como por exemplo, a modularidade.(172, 173, 174)

Em colaboração com pesquisadores do grupo do professor Carlos A. Moreira da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foram analisados dados de trans-
criptoma humano provenientes de pacientes portadores de epilepsia.(9) Esta doença atinge
mais de 50 milhões de pessoas no mundo1. Outro agravante é o fato de que aproximada-
mente 30% dos pacientes apresentam quadros crônicos que não respondem ao tratamento
por medicamentos antiepilépticos disponíveis atualmente.(113)

1 Disponível em: <http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--669-20131007> Acesso em: 20 jan.
2015.

http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--669-20131007
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Figura 38 – Exemplos das três categorias de vértices estudados em (9): Hubs seguem a definição
usual, sendo aqueles com maior número de conexões na rede; Vips, por outro lado, são
vértices que apresentam poucas conexões, mas em geral são conectados a vértices de alto
grau ki, desta forma apresentam alto grau concêntrico de primeiro nível (ki(1)); High-
Hubs são vértices que apresentam as duas características, isto é, além de apresentarem
muitas conexões também apresentam alto grau de primeiro nível.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A base de dados é constituída de tabelas de transcriptoma humano obtidas por meio
de microarrays de DNA considerando tecidos de três fontes. Um conjunto de dados engloba
tecidos obtidos da região CA3 do hipocampo de indivíduos portadores de epilepsia de dife-
rentes categorias, como doença de característica febril ou não-febril além de classes obtidas
por histologia e histopatologia.(34, 9)

A análise baseia-se inicialmente no uso de visualização interativa de redes. A carac-
terização de vértices vem em seguida e é direcionada segundo os indicativos obtidos através
das visualizações. Em (9), ao explorar as redes através de visualização, verificou-se que além
de Hubs, outra categoria de vértices se destacava: os Vips. A Figura 38 ilustra o conceito de
Vips e Hubs.

No trabalho conduzido (9), a visualização de redes combinada com o uso das medi-
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Figura 39 – Exemplo de visualização de redes e classificação de acordo com as categorias VIPS e
HUBS obtida a partir dos dados analisados de expressão gênica

Fonte: Elaborada pelo autor.

das concêntricas revelou a existência de vias metabólicas responsáveis por efeitos compensa-
tórios na região CA3 do hipocampo, fato antes apenas sugerido na literatura especializada.
(114) A Figura 39 exemplifica uma das redes geradas a partir da metodologia proposta (Fi-
gura 39a) para dados obtidos da região CA3 de indivíduos portadores de epilepsia. A clas-
sificação no espaço Vips e Hubs é apresentada ao lado (Figura 39b). Além disso, diversas
classes de genes participando em diferentes vias metabólicas foram revelados pela análise,
como mecanismos de diferenciação neuronal e transmissão sináptica. Avanços na compre-
ensão destes sistemas são importantes para o entendimento dos mecanismos da doença,
assim como a identificação de vias metabólicas alteradas, podendo futuramente ajudar na
formulação de novos medicamentos ou técnicas de tratamento.

Também foram desenvolvidas diversas ferramentas computacionais associadas ao
visualizador, dedicadas à análise de redes de expressão gênica, estas foram disponibilizadas
junto ao grupo de pesquisa do professor Carlos A. Moreira, para que seus membros também
pudessem conduzir as análises com maior independência. Futuramente, estas ferramentas
deverão também ser disponibilizadas para a comunidade científica através do site: <http:
//cyvision.ifsc.usp.br/> (Acesso em 10.07.2015).

http://cyvision.ifsc.usp.br/
http://cyvision.ifsc.usp.br/
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4 Mapas científicos e caracterização de
vértices em comunidades

Seja através de propriedades concêntricas ou de visualização interativa, a análise
multiescala de redes complexas permite caracterizar a participação de vértices ao longo de
suas vizinhanças, assim como no contexto global da rede. Muitos sistemas, no entanto, são
organizados em subestruturas ou hierarquias (62) que por sua vez formam módulos, que
no contexto de redes são usualmente chamados de comunidades.(28, 62) Desta forma, uma
nova escala de interesse (além da local e da global) emerge naturalmente em sistemas com
subestruturas. Torna-se, então, desejável determinar não somente a participação de vértices
nas escalas usuais da rede, como também, sua participação na escala destas subestruturas.

O uso inteligente de mapeamento de propriedades em visualização de redes com-
plexas, por exemplo, através das cores, pode ser útil para, qualitativamente, caracterizar
tanto a relação de vértices em comunidades quanto as relações entre as próprias comunida-
des. Quando estas redes envolvem dados cobrindo tópicos de conhecimento científico, suas
visualizações são chamadas de mapas científicos.(115, 116, 117)

O uso de mapas científicos tem grande importância na compreensão da estrutura
geral das relações intrincadas existentes entre os tópicos e subtópicos de uma área cientí-
fica. Além disso, técnicas desta natureza podem ser tratadas como uma forma rudimentar
de sumarização. Neste contexto também é importante identificar a participação de cada
vértice em relação aos tópicos gerais, representados pelas comunidades. Por exemplo, vér-
tices situados nas interfaces entre diferentes assuntos científicos tendem a refletir conceitos
mais interdisciplinares, enquanto vértices localizados nas regiões mais centrais, em geral
compõem as bases ou núcleo daquela área científica.

A caracterização de vértices em comunidades e em mapas científicos é também um
problema de análise multiescala, já que é necessário contextualizar as características de um
vértice no nível de escala das comunidades da rede. Neste capítulo propomos uma metodolo-
gia multiescala para caracterizar vértices de acordo com sua participação em comunidades.
esta medida é baseada no conceito de diversidade e apresenta similaridades com a medida
de acessibilidade. Com pequenas alterações na metodologia, foi possível desenvolver uma
nova medida para quantificar a interdisciplinaridade de revistas científicas em uma rede de
citações (118, 119) ao longo do tempo.(10) Similarmente, propomos também um método
para caracterizar as comunidades de uma rede de citações baseada nas informações con-
textuais dos vértices. Esta última análise permite criar taxonomias informativas sobre uma
dada área científica.
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4.1 Uso da entropia para quantificar o papel de vértices em
comunidades

A quantificação da participação de vértices, tanto em comunidades, determinadas
pela própria estrutura da rede, quanto em categorias, conhecidas a priori, foi pouco explo-
rada na literatura. Guimera e Amaral (120) propuseram que o papel de um vértice em sua
comunidade pode ser determinado por sua taxa de participaçãoPi que é definida em termos
da razão do grau interno (considerando apenas conexões dentro da mesma comunidade)
pelo grau externo (que considera apenas conexões com outras comunidades). Entretanto,
apesar de fornecer um forte indicativo de como os vértices estão descritos, a medida é de
difícil interpretação, além de depender explicitamente do grau dos vértices, tornando difícil
a comparação entre vértices de comunidades com diferentes padrões de conectividade.

Podemos entender que, em uma rede modular, podemos encontrar basicamente três
tipos de vértices: vértices centrais dentro de suas respectivas comunidades, vértices que esta-
belecem pontes entre comunidades diferentes e vértices localizados nas regiões mais afasta-
das das redes, que também correspondem às bordas externas das comunidades. Já sabemos
que este último grupo de vértices pode ser caracterizado pela acessibilidade (ver Seção 2.8.3).
Para identificar os outros dois grupos, sugerimos uma abordagem semelhante, baseada na
quantificação da diversidade de conexões através da entropia, entretanto, considerando as
categorias ou comunidades associadas aos vértices.

No problema geral, vértices podem apresentar mais do que uma categoria (ou comu-
nidade), neste caso, para cada vértice vi, define-se um valor de pertinência Pi,c a cada categoria
c existente em na rede. No caso específico de vértices pertencendo a apenas uma categoria,
considera-se que Pi,c = 1 se vi pertence à categoria c e Pi,c = 0 caso contrário.

A partir do conjunto de valores referentes às pertinências de vértices em categorias,
podemos definir uma medida local que quantifique objetivamente a diversidade das catego-
rias com que um vértice vi se conecta, a entropia de pertinência Hi. A Figura 40 ilustra a ideia
geral da medida. Considerando esta rede organizada em NC categorias (ou comunidades)
com cada vértice vi apresentando um grau de pertinência a uma comunidade c denotado
por Pi,c, define-se a entropia de pertinência H∗

i como a entropia da distribuição de comuni-
dades considerando o vértice vi e seus vizinhos imediatos, (P ∗

i,c), isto é

P ∗
i,c =

1

ki + 1

Pi,c +
∑

(vi,vj)∈E

Pj,c

 (4.1)

H∗
i = −

NC∑
c

P ∗
i,c ln(P ∗

i,c). (4.2)

Em redes com pesos, os termos Pj,c podem ser ponderados pelo peso wij das cone-
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Figura 40 – Exemplo da entropia de pertinência para duas configurações de redes. A rede no topo da
figura (a) apresenta maior diversidade de conexão com vizinhos de diferentes comunida-
des, portanto, apresentando maior valor de entropia de pertinência. Já no segundo caso
(b), a maioria dos vizinhos pertencem a uma única comunidade (azul), apresentando
baixo valor para a medida.

Fonte: Elaborada pelo autor.

xões, de modo que P ∗
i,c pode ser redefinido como:

P
weighted
i,c =

1

ki + 1


Pi,c +

1

si

∑
(vi,vj)∈E

wijPj,c


 , (4.3)

onde si é a força do vértice i, isto é, si =
∑

(vi,vj)∈E wij .

A Figura 41 mostra a entropia de pertinência aplicada em uma rede de distribuição
de energia dos EUA (ver Seção 5.1 para mais informações sobre a rede). As comunidades
encontradas foram obtidas através do método CONGA (121) que não somente detecta as
comunidades, como também atribui pertinências.

Também é possível redefinir a medida da entropia de pertinência de modo multies-
cala, permitindo a caracterização de vértices através do conceito de níveis concêntricos, ao
invés de simplesmente considerar apenas a vizinhança imediata dos vértices. Desta forma,
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Figura 41 – Visualização bidimensional da rede de distribuição de energia dos EUA com cores indi-
cando as comunidades de maior pertinência para cada vértice. A entropia de pertinência
H∗

i é mostrada através do tamanho dos vértices de acordo com a legenda.
Fonte: Elaborada pelo autor.

define-se a pertinência concêntrica, Pi,c(r) e a entropia de pertinência concêntrica Hi(r) como:

Pi,c(r) =
1

Vi(r)




r∑
h=0

∑
j ∈Ri(h)

Pj,c


 (4.4)

Hi(r) = −
NC∑
c

Pi,c(r) ln(Pi,c(r)), (4.5)

onde Vi(r) e Ri(r) correspondem respectivamente ao volume e ao anel concêntricos de r

níveis centrados em vi. Nota-se que a entropia de pertinência definida anteriormente é um
caso especial da pertinência concêntrica: H∗

i = Hi(1).

4.2 Diversidade temática e quantificação da interdisciplinari-
dade

Uma nova perspectiva da ciência tem sido adotada por diversos pesquisadores ao
redor do mundo. Com problemas cada vez mais complexos e intrincados, a filosofia reduci-
onista vem perdendo espaço no campo científico, sendo complementada por análises mais
completas e robustas que, em geral, só podem ser conduzidas envolvendo pesquisadores de
diversas áreas científicas. Desta forma há uma percepção geral de que as ciências têm se tor-
nado mais interdisciplinares ao longo das últimas décadas. Recentemente, muitos estudos
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também vêm sendo conduzidos para se entender a evolução e a estrutura das ciências, uma
área de pesquisa que compõe o que é hoje conhecido como e-Science.(122, 123, 124) Apesar
disso, estudos que exploram modelos e a caracterização da própria interdisciplinaridade nas
ciências ainda são escassos na literatura.

A maior dificuldade em se quantificar uma qualidade como a interdisciplinaridade
está no fato deste ser um fenômeno subjetivo. Entretanto, através de algumas inferências
e análise de dados é possível identificar alguns padrões que podem permitir a sua carac-
terização. Como discutido anteriormente, espera-se que conceitos mais interdisciplinares
se relacionem com outros de áreas de pesquisa diferentes. Assim, uma definição intuitiva
fortemente relacionada ao conceito de interdisciplinaridade é a diversidade.

Considerando a estrutura do conhecimento como uma rede complexa, é então pos-
sível quantificar a interdisciplinaridade através da entropia de pertinência. Para ilustrar a
capacidade do método, foi usada a rede de citações entre revistas científicas indexadas no
Web of  Science (WoS)1 que também pode ser entendida como uma forma de representação
do conhecimento.

Através de mineração de dados foi obtido todo o conjunto de 7387 revistas científicas
das áreas de exatas e biológicas indexadas no Journal Citation Reports(JCR)2, incluindo infor-
mações do número de citações entre os artigos de cada revista, o fator de impacto, assim
como a sua classificação temática (ou Subject Category). Os dados foram obtidos para um pe-
ríodo de 11 anos, cobrindo o período de 1999 a 2009. Para cada ciclo anual foi gerada uma
rede direcionada com pesos, de modo que vértices representam periódicos e o peso de cada
aresta o número de citações totais (considerando todos os artigos) entre cada par de revistas.
Ao longo do tempo, a rede foi construída de modo incremental, ou seja, a rede referente a
uma época T contém informação de todos os instantes anteriores T − 1, T − 2, . . . 0. Por
exemplo, a rede correspondente ao ano de 2005 contêm a rede de 2004, tal como a de 2003

e assim por diante. Diferentemente das análises normalmente empregadas em dados dessa
natureza, onde são usados apenas dados referentes a um subtópico ou amostras da rede,
aqui, a rede é usada de forma integral.

A Figura 42 ilustra a estrutura geral das redes obtidas. É importante notar que como
um artigo pode citar outro dentro de uma mesma revista, também são permitidas auto-
conexões nestas redes. Entretanto, foi analisado o efeito da presença ou não de autocitações
(dentro da mesma revista). As medidas não se alteraram com ou sem a presença dessas
conexões, assim, conexões deste tipo foram mantidas.

O método para quantificar a interdisciplinaridade de vértices está diretamente re-
lacionado à diversidade com que revistas se conectam a diferentes categorias temáticas.

1 Disponível em: <http://webofknowledge.com> Acesso em: 09 abril 2015.
2 D i s p o n í v e l e m :<http://thomsonreuters.com/products_services/science_products/a-z/journal_

citation_reports/> Acesso em: 09 abril 2015.

http://webofknowledge.com
http://thomsonreuters.com/products_services/science_products/a-z/journal_citation_reports/
http://thomsonreuters.com/products_services/science_products/a-z/journal_citation_reports/
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Figura 42 – Representação esquemática da rede de revistas cientificas. As revistas são conectadas
por arestas com pesos considerando citações de entrada e saída. No exemplo, A está
conectada às revistas B, C e D e também possui uma autoconexão já que alguns de
seus artigos contém referências internas. Um conjunto de categorias temáticas também
é associado a cada revista).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Portanto, é esperado que nesta rede, os vértices interdisciplinares estejam localizados nas
fronteiras das regiões com diferentes conjuntos de categorias temáticas. Essa ideia equivale
a de determinar a participação dos vértices nas comunidades através da entropia de perti-
nência.

Como a quantidade de vértices pertencentes a cada categoria temática pode variar
substancialmente, é necessário normalizar a pertinência pelo tamanho total de cada cate-
goria, Nc. A pertinência temática, P subject

i,c , de um vértice vi apresentando um conjunto de
categorias Ci é então definida como:

P
subject
i,c =




Nc

N
se c ∈ Ci

0 caso contrário
. (4.6)

No contexto específico deste problema, a entropia de pertinência é chamada de entropia
temática quando calculada usando a Equação 4.3 sobre as pertinência temáticas dos vértices.
Esta medida é a que caracteriza a interdisciplinaridade das revistas cientificas e também das
áreas gerais do conhecimento.

A entropia temática foi obtida para todas as revistas da JCR dentro dos intervalos
de tempo considerados. Outras medidas de redes complexas como o mínimo caminho mé-
dio, força média e tamanho do maior componente também foram obtidas para a rede. A
Figura 43 apresenta as curvas de evolução dessas propriedades ao longo do tempo para as
diferentes áreas do conhecimento. Como esperado o tamanho do maior componente conec-
tado cresceu com o aumento do número de revistas, entretanto é interessante notar que a
curva apresenta uma lei linear de crescimento (com exceção de 2009), indicando que neste
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período houve em média 90 novas revistas por ano.

O número de citações média de cada revista aumentou consideravelmente nos úl-
timos anos, como mostrado na Figura 43b. Este é o caso de química, biologia e física. A
evolução global das citações da rede segue um padrão muito similar ao de medicina, muito
provavelmente porque corresponde a 34% de todos os vértices da rede. Entretanto, curio-
samente, medicina não é uma das áreas mais citadas, indicando que o número de revistas
em uma área não necessariamente indica maior quantidade de citações.

Tabela 2 – Correlação entre as diversas medidas obtidas para as revistas científicas

Força de 
entrada

Centralidade de 
intermediação

Entropia 
temática

Fator de 
impacto

Número de 
artigos

Força de entrada - 0.67 0.92 0.38 0.65

Centralidade de 
intermediação 0.67 - 0.69 0.18 0.43

Entropia temática 0.92 0.69 - 0.42 0.62

Fator de impacto 0.38 0.18 0.42 - 0.13

Número de artigos 0.65 0.43 0.62 0.13 -

Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 43c mostra efetivamente que as áreas gerais das ciências têm se tornado
cada vez mais interdisciplinares, confirmando então as perspectivas subjetivas mencionadas
anteriormente. Outro resultado importante, mostrado na tabela 2, é que, dentre as medi-
das consideradas, a entropia temática foi a que apresentou maior correlação com o fator
de impacto, apesar de moderada. Isto indica que muitas revistas de excelência também
apresentam perfil interdisciplinar.

O mapa científico da rede correspondente ao ano de 2009 é mostrado na Figura 44.
Essa projeção fornece informações sobre a proximidade topológica entre as revistas na rede.
Medicina aparece bem conectada entre si e com biologia, assim como ciências veterinárias.
Contrariamente, matemática pura aparece isolada, conectada ao maior componente conec-
tado através de engenharia e física. A biologia funciona como uma ponte entre medicina e
a maioria das áreas exatas. Na mesma figura também é mostrada a classificação das revistas
com maiores índices de interdisciplinaridade (entropia temática).

Uma projeção 3D da rede também foi obtida usando o software de visualização
desenvolvido neste trabalho, uma animação desta rede pose ser vista no website do grupo
de pesquisa3.

Outro resultado interessante aparece ao observar as projeções das revistas Nature e
Science, que compartilham uma mesma posição tanto no mapa 2D (Figura 44) quanto no 3D.
3 Disponível em: <http://cyvision.ifsc.usp.br/Cyvision/?page=INTERDISCIPLINARITY>, Acesso em:

09 abril 2015.

http://cyvision.ifsc.usp.br/Cyvision/?page=INTERDISCIPLINARITY
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Isso indica que os padrões de citação são muito similares, além disso, são as únicas revistas
que apresentam esta característica na projeção 3D.
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Figura 43 – Evolução da média e mediana de diversas propriedades das redes com o tempo. (a) O
tamanho do maior componente da rede de citação é mostrado pela curva vermelha,
revelando uma relação praticamente linear com o tempo. O mínimo caminho médio da
rede é mostrado em azul, apresentando uma curva monotonicamente decrescente com
o tempo. (b), (c) respectivamente apresentam a força média de entrada e a mediana da
entropia temática variando no tempo para as diferentes grandes áreas das ciências. Os
valores globais, isto é, considerando todos os vértices das redes é destacado pela linha
cinza em destaque.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.3 Taxonomia e sumarização de áreas científicas

O trabalho de explorar e sumarizar a produção bibliográfica de uma área científica
é normalmente delegada a especialistas e pesquisadores familiarizados com técnicas tradici-
onais para organizar e extrair informações relevantes da literatura relacionada. Entretanto,
a tarefa de sumarização bibliográfica tem se tornado cada vez mais difícil e demorada. Uma
das razões principais é a limitação inerente da capacidade humana em lidar com grandes
quantidades de informação de forma integrada, como é o caso da crescente quantidade de
novos conteúdos científicos que vem sendo disponibilizados ao longo dos últimos anos.(10)
Adicionalmente, o efeito causado, mesmo que não intencional, pela polarização das pre-
ferências do pesquisador durante o processo de revisão, pode prejudicar a visibilidade de
algumas descobertas científicas potencialmente importantes. Uma forma de atenuar estes
problemas, é através do uso de ferramentas computacionais e métodos sistemáticos para
organização e sumarização de dados desta natureza.

A sumarização de textos é uma área tradicional de processamento de língua natural
(PLN ).(125) Métodos desta área baseiam-se no uso de técnicas de aprendizado de máquina
supervisionado, onde métricas são usadas para quantificar a saliência de uma sentença. As
medidas usadas geralmente expressam pouco conteúdo contextual, por exemplo, o número
médio de palavras em uma sentença, número de palavras iniciadas por letra maiúscula,
frequência de palavras-chave (previamente obtidas), etc.(126) Apesar de ter se mostrado efi-
caz ao considerar apenas as sentenças em textos usuais, muitas bases de dados científicos
não disponibilizam acesso fácil e padronizado a trabalhos de forma integral. Normalmente,
estas bases cobrem dados referentes a citações, resumo e dados gerais como nome dos auto-
res, instituição de origem, etc. Uma forma natural de considerar todas estas características
disponíveis é através do uso de redes complexas.

Recentemente, redes complexas têm sido empregadas em PLN com sucesso na ca-
racterização de textos, apresentando vantagens por ser independente da língua e principal-
mente do sentido das palavras no texto. Essa nova metodologia se mostrou importante na
caracterização de textos de conteúdo desconhecido (127) por exemplo. No contexto do pro-
blema de sumarização, redes complexas construídas a partir de informações usualmente
disponíveis em bases públicas, como redes de citações, podem ser usadas lado a lado com
técnicas de PLN que permitam também a análise de conteúdo.

Para ilustrar a abordagem sugerida desenvolvemos um novo método preliminar (117)
que permite gerar taxonomias a partir de dados envolvendo resumos e citações de artigos
científicos. A técnica se baseia em utilizar a estrutura de comunidades, usualmente presente
nessas redes, juntamente com estatísticas simples, oriundas de PLN, para enfim obter um
conjunto de palavras-chave relevantes de cada comunidade, assim como da própria base
por completo. Em seguida essas palavras-chave são usadas para enriquecer a visualização
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de mapas científicos, permitindo nomear as comunidades de acordo com palavras chave,
além de permitir a construção de uma arvore de relações entre as palavras. Para esta aná-
lise adotamos dois conjuntos de dados referentes a artigos científicos da base do Web of  Science
para áreas: “Redes Complexas” (CN) e “Cristais Fotônicos” (PC). Para cada área conside-
rada, uma rede de citações foi obtida, assim como o conteúdo parcial de cada artigo na
forma de resumos (abstracts).

4.3.1 Análise de redes de citações obtidas a partir do WoS

As redes usadas para esta análise foram extraídas através de mineração direta do
Web of  Science (WoS)4. Os termos usados para a busca no banco de dados foram “Complex
Networks” (para a rede CN) e “Photonic Crystals” ( para a rede PC). A rede resultante CN
abrange 11063 artigos com ⟨kCN

out ⟩ ≈ 8.5, enquanto a rede PC apresentou 20230 artigos e
⟨kPC

out ⟩ ≈ 6.6. Foram considerados artigos desde 1991 a 2014.

As comunidades das redes foram obtidas usando o método multinível (64), introdu-
zido por Blondel e colaboradores. Este método foi escolhido por resultar em valores de mo-
dularidade comparáveis a outros métodos, entretanto com tempo computacional reduzido.
A rede CN apresentou 22 comunidades e modularidade qCN ≈ 0.53. A rede PC apresentou
20 comunidades e modularidade qPC ≈ 0.63.

4.3.2 Extração de palavras-chave em comunidades e construção de ta-
xonomias

Para identificar as palavras-chave referentes às comunidades, permitindo que um
rótulo contextual seja atribuído a cada uma, consideramos os resumos dos artigos, que em
geral compõem um corpus de algumas poucas centenas de palavras. Devido ao seu pequeno
tamanho, métodos tradicionais para a obtenção de palavras-chave PLN não podem ser
aplicados diretamente aos resumos.(128, 129, 130) A solução encontrada foi adaptar estatís-
ticas simples presentes na área de PLN, em particular, a contagem de unigramas e bigramas.
Também foram removidas dos resumos, palavras funcionais, que apresentam pouco sentido
semântico, e pontuação. O texto de cada resumo também passou pelo processo de lematiza-
ção, onde termos são reduzidos a formas canônicas, removendo-se inflexões como gênero,
número ou tempo de verbos.(131, 128). A tabela 3 mostra os estágios da metodologia apli-
cada a um exemplo de texto5.

4 Disponível em: <http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science/> Acesso em: 09 abril
2015

5 Texto retirado da Wikipédia: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência_das_redes> Acesso em: 20 nov
2015.

http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência_das_redes
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Tabela 3 – Exemplo dos procedimentos de PLN utilizados para a obtenção dos unigramas e bigra-
mas a partir dos resumos.

Texto original
Remoção de palavras

funcionais
Lematização

“O estudo das redes surgiu em
diversas disciplinas como um

meio de análise de dados
relacionais complexos.

O livro mais antigo
conhecido neste campo
é o famoso Sete pontes
de Königsberg escrito

por Leonhard Euler em 1736.”

estudo redes surgiu
diversas disciplinas
meio análise dados

relacionais complexos
livro mais antigo
conhecido campo

famoso Sete pontes
Königsberg escrito

Leonhard Euler 1736

estudar, rede, surgir,
diverso, disciplina,

meio, análise, dado,
relacional, complexo,

livro, mais, antigo,
conhecer, campo,
famoso, 7, ponte,

königsberg, escrever,
leonhard, euler, 1736

Fonte: Elaborada pelo autor

Entende-se que termos de alta relevância, ou palavras-chave, de um subconjunto de
textos tendem a estar presentes de forma substancialmente maior dentro do próprio sub-
conjunto do que no conjunto que o engloba. Com a finalidade de quantificar este conceito
de forma simples em conjuntos de resumos e da respectiva rede de citações, é proposto, um
índice de importância I(w) que pode ser atribuído para cada unigrama ou bigrama w existente
em algum dos resumos. Este índice é definido pela relação da frequência relativa F in

α (w)

de w aparecendo dentro de uma comunidade α, com a frequência dela no restante da rede
F out
α (w). Para determinar F in

α (w) e F out
α (w) é necessário contar o número de vezes nα(w)

que um artigo apresentando a palavra w aparece na comunidade α. Note que para esta aná-
lise, mesmo que uma palavra w apareça mais de uma vez no mesmo resumo, ela é contada
apenas uma vez. Podemos então calcular as frequências em termos de nc(w) como:

F in
α (w) =

nc(w)

|α|
, (4.7)

onde |α| é o número de artigos pertencentes a comunidade α, e

F out
α (w) =

∑
γ ̸=α

nγ(w)

|V| − |α|
. (4.8)

O índice de importância I(w) é enfim definido pela maior diferença entre F in
α (w) e

F out
α (w) ao longo de todas as comunidades.

I(w) = max
α

[F in
α (w)− F out

α (w)]. (4.9)
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Tanto unigramas quanto bigramas são ordenados de acordo com o índice de im-
portância. As palavras com maiores valores de I(w) correspondem às palavras chave. Uma
taxonomia da rede pode então ser obtida através de aglomeração hierárquica (73, 59) das
palavras-chave usando como métrica a distância topológica média entre os artigos onde
elas estão presentes. Como consequência, as palavras podem ser aglomeradas, gerando um
dendrograma através da própria topologia da rede. Em resumo, estes dendrogramas incor-
poram tanto o conceito da rede de citação (através das comunidades e da aglomeração por
distância topológica), assim como o contexto presente nos resumos. Este detalhe é crucial já
que permite que a estrutura de citações da rede do conhecimento seja usada para inferir a
estrutura de organização das palavras presentes nos resumos. Esta análise não poderia ser
conduzida de outra forma, como por exemplo, somente considerando os resumos (devido
ao seu tamanho limitado).

Por fim, como unigramas e bigramas são classificados de acordo com a mesma mé-
trica, se um bigrama apresenta valores altos para I(w), os unigramas que o compõem tam-
bém deverão aparecer entre as mais bem classificadas palavras-chave. Para resolver este
problema, removemos unigramas do conjunto de palavras-chave que também sejam parte
de algum outro bigrama do conjunto.

4.3.3 Visão geral da rede CN

A Figura 45 mostra os principais resultados obtidos para a rede CN. O mapa cien-
tífico da rede (a) mostra que muitas comunidades obtidas preenchem diferentes regiões do
espaço projetado, com exceção das comunidades B e D que parecem compartilhar uma
mesma região. Entretanto, através de visualizações 3D desta mesma rede, foi observada
uma clara separação entre as duas, portanto trata-se de um fator limitante da projeção 2D.
Nesta rede, a maioria das comunidades se estendem a partir da região mais central da pro-
jeção. Os unigramas e bigramas que apresentaram maior valor de I(w) são usados para
rotular as comunidades.

Na mesma figura, o grafo reduzido (coarse grained) também é mostrado (b). Este revela
que as comunidades B, C e D são altamente conectadas entre si. A comunidade B (epidemic,
spreading, dynamics) mantém, conectadas, diversas outras comunidades, se tornando um dos
núcleos da rede, assim como H (fractal, self-similar). Isso se deve ao fato de que dinâmicas
de epidemia representadas pela comunidade B são altamente presentes no campo de redes
complexas, sendo uma das dinâmicas mais usadas e aplicadas.(12) Enquanto A (synchroniza-
tion and coupling) é a maior comunidade, ela se conecta fortemente apenas com G (brain and
cortical networks), fato conhecido por especialistas da área já que dinâmicas de sincronização
são úteis na modelagem de sistemas neurais. Surpreendentemente, a comunidade E (gene
regulatory networks, protein interaction, etc) está entre as mais fracamente conectadas à rede. Isto
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Figura 45 – Projeção 2D (a) da rede CN com as cores indicando as comunidades obtidas, cada uma
nomeada de acordo com as respectivas palavras-chave encontradas. O grafo reduzido
(coarse-grained) (b) correspondente à rede é apresentada, onde cada vértice é associado
a uma comunidade. O dendrograma (c) foi obtido através da aglomeração hierárquica
das palavras-chave.

Fonte: Elaborada pelo autor.

pode indicar que artigos representados por esta comunidade ainda não se aproveitaram por
completo das metodologias presentes em redes complexas.

O dendrograma obtido através das palavras-chave na rede CN, , mostrado na Fi-
gura 45c, também apresenta detalhes interessantes. Por exemplo, palavras chave relaciona-
das às redes da área de ecologia se apresentam próximas entre si. Exceto por alguns exem-
plos contra intuitivos como a alta proximidade entre as palavras-chave promote e player, que
devem ser melhor investigadas no futuro. No geral, a taxonomia é consistente com o que se
esperaria de um especialista na área.
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4.3.4 Visão geral da rede PC

Os principais resultados obtidos para a rede PC são sumarizados na Figura 46. A
projeção da rede (a) já torna evidente que a rede PC apresenta dois grandes grupos de co-
munidades aglomeradas. Através de uma rápida análise das palavras-chave obtidas para as
comunidades que os compõem, verifica-se que cada grupo corresponde a trabalhos produ-
zidos por pesquisadores de áreas bem diferentes. O maior grupo é composto por tópicos
usualmente tratados na física experimental e teórica de cristais fotônicos. Já a menor comu-
nidade, refere-se a assuntos tratados por engenheiros que utilizam fibras em telecomunica-
ções. Observa-se também que a interface entre os dois grupos apresenta poucas conexões,
indicando que há pouca interação científica entre os dois grupos principais.

C
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D
L A J

F
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Topological Distance

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

(a)

(b)
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Figura 46 – Resumo dos principais resultados obtidos para a rede PC. Similarmente à Figura 45, esta
é composta pelo mapa científico (a), grafo reduzido (b) e pelo dendrograma de palavras-
chave (c)

Fonte: Elaborada pelo autor.

A interface entre os dois grupos principais pode ser melhor observada no grafo re-
duzido (Figura 46b). Conexões entre as comunidades E (one dimensional, transfer matrix, matrix
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method, omnidirectional), G (negative refraction, self  collimation), I (detection, biosensor, label free) e L

(vertical cavity, cavity surface, vcsel, surface emit) compõem a interface entre os dois grupos.

Em (117) as análises apresentadas nesta seção são expandidas e melhor detalhadas.
Adicionalmente, através da consultoria com uma pesquisadora especialista na área, foi pos-
sível confirmar diversas inferências observadas nesta análise. Nesse trabalho também é dis-
cutida a evolução das palavras-chave ao longo do tempo, que pode ser útil para determinar
as principais tendências de pesquisa de cada período.
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5 Dimensão local e multiescala

A noção de dimensão está diretamente relacionada aos graus de liberdade existen-
tes em um sistema, conceito que também pode ser entendido como o número mínimo de
coordenadas, ou variáveis, necessárias para descrevê-lo. Sob esta perspectiva, a dimensão
também está ligada à dificuldade em se descrever os estados de um sistema, e, portanto à sua
complexidade. Por exemplo, traçar melhores rotas em um espaço 3D pode se tornar uma
tarefa muito mais complexa do que o mesmo problema definido em um espaço 2D, assim
como o problema de segmentação de objetos se torna muito mais complexo em 3D.(132)
Similarmente, a tarefa se torna trivial quando executada sobre uma linha, i.e., no espaço 1D.
A dimensão, então, se torna uma das características mais fundamentais de sistemas comple-
xos. Como muitos destes sistemas podem ser representados por redes complexas, há grande
interesse em também definir uma medida de dimensão para estas estruturas.

Um sistema definido em um espaço de n variáveis geralmente pode ter dimensão
até n. Entretanto, nem sempre é garantido que a dimensão do espaço onde o sistema se en-
contra seja igual à quantidade de variáveis do sistema, isto é, nem sempre a existência de n

variáveis implica em um sistema n-dimensional. A Figura 47 ilustra um objeto 3D que apre-
senta dimensão 2D (uma variedade bidimensional) devido às relações de dependência entre
suas variáveis. Uma condição para que isso se verifique é, por exemplo, que as variáveis
deste sistema sejam independentes. Há ainda sistemas onde as variáveis e suas relações de
dependência não podem ser obtidas diretamente. Desta forma, enquanto é possível deter-
minar o número de variáveis independentes (e, portanto a dimensão) de algumas estruturas
matemáticas bem definidas, como variedades e subespaços gerados por funções (26); ou-
tra abordagem é necessária para generalizar a dimensão de estruturas onde o conceito de
variáveis não é bem estabelecido, como em espaços topológicos ou grafos.

Uma definição mais geral da dimensão é a dimensão de cobertura de Lebesgue (133), geral-
mente estudada em espaços topológicos. Ela é definida a partir da informação do conjunto
de vizinhanças (topologia) do espaço e, portanto, não necessita de uma definição de métrica
ou de número de variáveis. Intuitivamente, com base na estrutura do sistema formando um
espaço topológico T , a dimensão de Lebesgue dℓ é definida em termos do número mínimo
m de conjuntos de uma cobertura aberta C de T 1 de modo que cada elemento de T está
contido em no máximo m conjuntos. O número de conjuntos na cobertura C precisa ser
suficientemente grande para acomodar a possível dimensão do espaço T . O processo de
obtenção de m pode ser feito iniciando a partir de uma cobertura C que passa por um
processo de refinamento topológico (133), que ajusta a cobertura de modo a minimizar a
sobreposição de seus conjuntos. A dimensão de Lebesgue é então definida por dℓ = m− 1.
1 Uma cobertura C de T é um conjunto de conjuntos abertos que contém T .(133)
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Figura 47 – Exemplo de variedade bidimensional construída parametricamente pela equação indi-
cada. Verifica-se que mesmo estando definida sob as variáveis em coordenadas cilíndri-
cas (r0, θ, z), devido à dependência de apenas duas variáveis (t, u), o objeto tem dimen-
são 2D ao invés de preencher o espaço 3D por completo.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 48 ilustra o processo para se obter a d	 de algumas formas geométricas.

Outra alternativa que generaliza o conceito de dimensão é a dimensão de Haus-
dorff (134, 135, 136) dH , que já se mostrou eficiente no estudo de uma grande variedade
de problemas matemáticos e sistemas reais.(31, 32) Ela pode ser definida de forma intuitiva
em termos da dimensão de capacidade dH = dC , exceto para alguns espaços com estruturas
notáveis, construídos matematicamente e geralmente raros na natureza.(136) A dimensão
de capacidade baseia-se na ideia de que o volume generalizado de uma bola V (r) em um
espaço n-dimensional varia com o raio r através de uma lei de potência do tipo V ∗(r) ∝ rdC .
Por exemplo, em uma linha, o volume generalizado corresponde ao comprimento do seg-
mento de tamanho r, logo V ∗

1D(r) ∝ r. Similarmente, para um espaço 2D, obtém-se a área
V ∗

2D(r) ∝ r2 e para o 3D, o volume V ∗
3D(r) ∝ r3. Por esta definição, um espaço de dimen-

são nula é aquele onde o volume generalizado é constante, independentemente de r, isto
inclui espaços contendo um ponto ou o espaço sem elementos. Costuma-se, então, definir
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|C|=4 m = 2 (dl  = 1)

|C|=3

|C|=4

m = 3 (dl  = 2)

m = 3 (dl  = 2)

|C|=3 m = 3 (dl  = 2)

|C|=4 m = 3 (dl  = 2)

|C|=4 m = 2 (dl  = 1)

Refinamento

Refinamento

Refinamento

Refinamento

Refinamento

Refinamento

Figura 48 – Exemplos ilustrando o processo de obtenção da dimensão de Lebesgue para algumas
formas 1D e 2D. Para cada forma, uma cobertura C é mostrada com seus conjuntos
abertos identificados por cores. Após o processo de refinamento topológico, obtém-se
m, contando o número de conjuntos de C que compõem a maior sobreposição de cada
forma geométrica (indicada por setas).

Fonte: Elaborada pelo autor.

a dimensão de capacidade como:

dC = lim
ε+→0

lnV (ε)

ln ε
(5.1)

Diferentemente da dimensão tradicional e de Lebesgue, a dimensão de Hausdorff
permite valores reais não necessariamente inteiros. Quando dC �= d	, a estrutura deste sis-
tema é chamada de fractal. Desta forma, é possível encontrar ou construir estruturas que
apresentem dimensão fractal maior do que a natural. Por exemplo, um segmento da curva
de Koch (137) não possui comprimento finito, da mesma forma que também não apresenta
área definida, estando entre as dimensões 1 e 2. Este fenômeno pode ser observado em di-
versas estruturas da natureza (138, 137), assim como em construções matemáticas (133) e
sistemas complexos da física.(134)

5.1 Dimensão em redes complexas

O conceito de dimensão em teoria de grafos esteve inicialmente associado à noção
de planaridade de grafos.(139) Um grafo planar é aquele que pode ser mergulhado em
um espaço 2D sem que ocorram cruzamentos entre suas arestas. Enquanto essa definição
restringe o conjunto de grafos planares, a extensão para dimensões maiores não é imediata,
já que qualquer grafo pode ser mergulhado em um espaço 3D ou superior, sem que ocorram
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cruzamentos de arestas. Posteriormente, outro conceito de dimensão foi introduzido por
Erdös em (140), onde uma medida de dimensão de grafos de foi definida para um grafo G

como a dimensão do menor espaço métrico em que é possível mergulhar G de modo que
as distâncias entre todos os seus vértices conectados seja 1. Ele também provou a relação
de(G) ≤ 2χ(G) que liga o conceito de números cromáticos de grafos χ à dimensão. O
número cromático χ(G) indica o mínimo número de cores que preenchem todos os vértices
de G de modo que nenhum vizinho apresente a mesma cor. Apesar disso, o cálculo tanto de
χ(G) quanto de de(G) são problemas NP-Completo (141), tornando o método, na pratica,
útil apenas para estudos teóricos de grafos pequenos ou regulares.

Anos depois, a caracterização da dimensão de grafos foi revisitada, no contexto de re-
des complexas, por Csányi (142) e consolidada por Gastner e Newman.(143) Recentemente,
Havlin e colaboradores (20) analisaram três diferentes métodos para calcular a dimensiona-
lidade de redes, baseados em diferentes dinâmicas físicas: difusão, caminhada aleatória e
percolação; resultando em alta concordância entre as medidas de dimensão usadas. Tam-
bém foi descoberto que a dimensão finita em redes não depende do tamanho nem do grau
médio de muitas redes reais. Nesta nova abordagem, a dimensão de grafos é entendida
pela formulação da dimensão de Hausdorff, onde é possível estimar o fator de escala, isto
é, a dimensão de capacidade dC , baseada no volume de vértices, V (r), definido pela bola
concêntrica B(r) de distância topológica r. Supõe-se que, analogamente ao caso de estru-
turas contínuas, V (r) ∝ rdC . A dimensão de redes definida em (143) e também usada como
dimensão de difusão em (20) é então:

dC = lim
r→∞

lnV (r)

ln r
. (5.2)

É importante notar que diferentemente da Equação 5.1, devido ao caráter discreto de re-
des, quanto maior r, melhor é a estimativa da dimensão de Hausdorff, comparada àquela
obtida no caso contínuo. Entretanto, como redes reais são finitas considera-se a dimensão
como a inclinação da curva gerada no gráfico log-log de lnVi(r)× ln r, considerando como
referência um vértice central da rede vi. A Figura 49a ilustra a curva lnVi(r) × ln r para
uma rede simples tomando o vértice mais central da rede como referência. A dimensão é
estimada através do coeficiente angular da melhor reta que se ajusta aos pontos.

Em outra abordagem, Shanker (144) generalizou o conceito de dimensionalidade
ao desenvolver uma nova forma, matematicamente coerente, de se determinar a dimen-
são baseada na função zeta de Riemann. Ele também provou que redes ER têm dimensão
infinita.(145) Apesar disso, com exceção da possibilidade de estudos analíticos da dimen-
são em redes, o uso desta metodologia não apresenta benefícios práticos para o cálculo da
dimensão de redes reais.

As medidas de dimensionalidade (143, 20) propostas na literatura apresentam bons
indicativos sobre a estrutura global das redes, entretanto, não caracterizam individualmente
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Figura 49 – Exemplo do cálculo da dimensão de capacidade (143, 20) em uma mesma rede com-
plexa, entretanto com duas diferentes escolhas de vértices centrais (indicados pelas se-
tas). Em (a) a dimensão resulta em d ≈ 1.8, mas no caso da escolha mostrada em (b), a
dimensão é substancialmente menor, com d ≈ 0.8.

Fonte: Elaborada pelo autor.

os vértices, nem permitem quantificar a dimensão sobre o ponto de vista multiescala. Re-
des interdependentes (146), construídas pela união de diversas redes, por exemplo, podem
apresentar regiões com dimensões bem diferentes. Em seu artigo, Gastner comenta que a
dimensionalidade pode mudar consideravelmente entre os vértices da rede e, portanto, uma
medida local de dimensão se torna necessária para caracterizar completamente este aspecto
em redes. Apesar disso, nenhum trabalho subsequente estudou ou sugeriu novas formas de
se caracterizar a dimensão local, ao redor de diferentes vértices de referência.

A influência da escolha do vértice de referência é crucial para o cálculo da dimensão
em redes finitas, como pode-se ver na Figura 49b comparada à Figura 49a.

É conhecido que algumas redes geográficas reais que não são pequeno mundo, as-
sim como grafos regulares, apresentam distribuição de distâncias que seguem uma lei de
potência (147, 148) em concordância com o que ocorre em sistemas contínuos. Entretanto,
há redes onde V (r) não cresce respeitando uma lei de potência do tipo rd, nestes casos, a
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rede é considerada como não tendo uma dimensão estável ou dimensão bem definida.(149)
A Figura 50 ilustra este problema ao comparar as curvas de Vi(r) obtidas para a rede de
estradas dos EUA com aquela obtida para a infraestrutura da internet. Desta forma, para a
análise destas redes, torna-se necessário generalizar a medida de dimensão para que possa
caracterizar mesmo uma estrutura onde a dimensão varia com a escala.

V(
r)

r

d~2

d=0

(a) Estradas e rodovias dos EUA

r
V(

r)
d~2.8

d~4

d~3

(b) Intraestrutura da Internet

Figura 50 – Exemplos de curvas de Vi(r) para duas redes reais (143): (a) rede de estradas dos
EUA (149) e (b) rede da infraestrutura da Internet.(107) Enquanto a dimensão de (a)
pode ser ser obtida observando a inclinação da reta formada pela curva, em (b) não
é possível traçar uma única reta que represente uma parcela considerável dos vértices,
tornando impossível o cálculo da dimensão segundo o método existente.(143, 20)

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.2 Definindo uma dimensão multiescala de redes

Para melhor definir a dimensão de capacidade em redes complexas e no contexto
multiescala, consideramos uma rede, em determinada escala, como uma amostra de uma
variedade dm-dimensional. Isso é necessário, pois, originalmente, a dimensão de qualquer es-
paço discreto é zero e, portanto, apresenta estritamente dimensão d = 0. Supõe-se, portanto,
que a dimensão de uma rede é uma estimativa da dimensão de sua variedade característica,
de modo que a rede possa ser mergulhada nesta variedade mantendo sua estrutura topoló-
gica de forma similar à dimensão de Erdös. Entretanto, assim como em diversos sistemas
complexos, é interessante que seja permitido que redes complexas apresentem dimensão
fractal d, de modo que podem não preencher completamente a sua variedade intrínseca
dm − 1 ≤ d ≤ dm. Pelo teorema de imersão de Whitney (134), isso implica que a rede pode
ser mergulhada em um espaço métrico de dimensão (2dm−1), já que devido à sua natureza
discreta, não há a necessidade de que este mapeamento seja injetivo. Com isso, é possível
relacionar a dimensão topológica d à dimensão do espaço métrico e de sua variedade in-
trínseca que também pode ser verificada através do uso de métodos de mergulho de redes,
como o apresentado neste trabalho para visualização de redes (ver capítulo 3).
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Devido à alta variedade de padrões concêntricos, Vi(r), pode variar substancial-
mente de acordo com a escolha do vértice referência vi (83), ou mesmo pode não seguir
estritamente uma lei de potência. Nestas redes, uma única dimensão não define sua estrutura
e, portanto, podem ser consideradas como multidimensionais. Por exemplo, ao considerar
apenas rodovias e estradas em um sistema de transporte a rede deste sistema muito prova-
velmente reflete uma estrutura planar devido à geográfica, entretanto, ao adicionar outros
meios de transporte, como metrô ou mesmo o sistema de transporte aéreo, o sistema não
pode mais ser representado por uma estrutura unicamente bidimensional. Nestes sistemas,
aparece então a necessidade de uma medida local e multiescala da dimensão. A Figura 51
ilustra uma rede multidimensional gerada artificialmente e com vértices de mesma conecti-
vidade, com exceção das bordas.

Região 3D

Região 2D

Figura 51 – Exemplo de rede multidimensional apresentando uma região 2D e outra região 3D. A
rede foi construída de modo que, com exceção das bordas, os seus vértices apresentam
grau homogêneo k = 6. As cores indicam a dimensão local di(4) para cada vértice de
acordo com os valores da legenda. Mesmo com todos os vértices apresentando o mesmo
grau, a medida de dimensão é capaz de diferenciar claramente as duas regiões.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Partindo-se da dimensão de Hausdorff  (ou de capacidade) já definida em redes com-
plexas. (143, 20) A definição da dimensionalidade pode ser estendida de modo que esta possa
variar não somente com a escolha do vértice de referência vi, como também da escala r de
interesse. A dimensão local multiescala, di(r) pode então ser definida como a inclinação da
curva log-log de Vi(r) contra r, logo:

Vi(r) ∝ rdi(r) (5.3)

di(r) ≈
d

d ln r
lnVi(r). (5.4)

A definição da dimensionalidade local multiescala está relacionada à dimensão frac-
tal multiescala (150), obtida geralmente pelo uso do método de Bouligand-Minkowsk (80),
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empregada na caracterização de formas 2D em imagens. Entretanto, aqui a dimensionali-
dade está medindo os limites do espaço ao redor de cada vértice e não medindo a dimensão
fractal de algum conjunto especial ou forma de pontos. É importante notar que a dimen-
são multiescala em redes depende apenas da topologia da rede, em contraste com outras
metodologias (151), que necessitam que a rede esteja mergulhada em um espaço métrico.

A equação 5.4 também pode ser expressa em termos de r e Vi(r) diretamente, como:

di(r) =
r

Vi(r)

d

dr
Vi(r). (5.5)

Também é possível obter uma medida de dimensão multiescala geral D(r), (sem considerar
um vértice de referência), para isso, usa-se a média ⟨V (r)⟩ de Vi(r) sobre todos os vértices
vi, logo

D(r) =
r

⟨V (r)⟩
d

dr
⟨V (r)⟩. (5.6)

Também é possível expressar D(r) por meio da distribuição de geodésicas da rede ρ(r), que
indica o número de geodésicas com tamanho r na rede, portanto:

⟨V (r)⟩ =
∑
vi ∈V

Vi(r)

|V|
= ρ(r)(|V| − 1) (5.7)

D(r) =
r

ρ(r)

d

dr
ρ(r). (5.8)

Por simplicidade, usaremos os termos dimensão local para di(r) e dimensão multiescala para
D(r). Verificamos experimentalmente que para todos os modelos de redes reais tratados
neste trabalho D(r) ≈ ⟨d(r)⟩, permitindo que ambas sejam intercambiáveis. O uso desta
última definição permite que também possa ser estimado o erro σ(d(r)) associado à medida
da dimensão multiescala.

De acordo com as equações 5.5 e 5.6, os valores de di(r) e D(r) podem ser estima-
dos através do uso de métodos de diferenças finitas.(99) Outra alternativa é também estimar
diretamente os coeficientes di(r) e D(r) a partir de ajuste local, por exemplo através do uso
de mínimos quadrados.(152) Enquanto o método escolhido não deve influenciar os valores
das medidas para r alto, na região de interesse local, com r < 5, a escolha do método de dife-
renciação não pode ser arbitrária já que influencia diretamente. Desta forma, optamos por
avaliar 4 métodos para se estimar os valores das dimensões, sendo eles: diferenças progres-
sivas (dFW ), diferenças regressivas (dBK ), diferenças centradas (dCe) e através de mínimos
quadrados locais (LS).

Os métodos baseados em diferenças finitas (dFW, dBK e dCE) podem ser aplicados
sob diferentes ordens de acordo com os coeficientes descritos em (99). Já o método LS precisa
de modificações para permitir a estimação local das funções de dimensão e também sob
diferentes ordens de precisão. Baseando-se na definição tradicional de mínimos quadrados
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em leis de potência (152) obtemos sua versão local considerando apenas valores em uma
janela de n valores anteriores e posteriores a r, onde n é a ordem do método. Portanto, para
o cálculo da dimensão dn-LS

i (r) para o método LS com ordem n, usa-se a equação:

dn-LS
i (r) =

(2n+ 1)
∑r+n

h=r−n(lnVi(h) ln h)−
∑r+n

h=r−n(lnVi(h))
∑r+n

h=r−n(lnh)

(2n+ 1)
∑r+n

h=r−n(ln h)2 −
(∑r+n

h=r−n ln h
)2 . (5.9)

A ordem de precisão dos métodos de estimação pode ser entendida como a resolução, ou
nível de detalhes da dimensão, de modo que, para ordens maiores, as curvas de dimensão
ao longo de r são mais suaves, entretanto, simultaneamente revelam menos detalhes. Na
Figura 51 a dimensão local foi obtida através do método LS de ordem n = 2 e é mostrada
de acordo com as cores dos vértices. Como será visto na próxima seção, o método que
melhor adere ao conceito de dimensão em redes regulares foi o LS.

5.3 Dimensão multiescala de modelos de redes complexas

Nesta seção será explorado o comportamento da dimensão local e multiescala para
alguns modelos de redes complexas, incluindo o modelo ER, redes baseadas em grades
regulares, modelos de redes pequeno mundo e modelos de redes geográficas.

5.3.1 Estudo analítico da dimensão multiescala em redes ER

Apesar de redes ER não representarem muitos sistemas reais, elas usualmente são
consideradas modelos nulos para diversos problemas reais, sendo um ótimo modelo para
estabelecer comparações de medidas topológicas. Desta forma, é importante investigar o
comportamento da dimensão multiescala nestas redes, além de também permitir a validação
da medida de acordo com resultados já conhecidos da dimensão para redes ER.

Sabe-se que para uma probabilidade p de conexão fixa e tamanho infinito a dimen-
são de uma rede ER também é infinita.(144, 145) Entretanto, em geral, redes ER são geradas
com tamanho e grau médio finito para que possam ser comparadas a outros modelos ou
redes reais, portanto, além dos limites extremos também é importante caracterizar a dimen-
são dessas redes para redes finitas geradas a partir dos parâmetros: número de vértices |V|
e probabilidade de conexão p ou grau médio esperado ⟨k⟩.

Em (153), Blondel e colaboradores determinaram uma aproximação analítica e fe-
chada para a distribuição de caminhos mínimos ρER(r) em uma rede ER, obtida direta-
mente a partir dos parâmetros do modelo, p e |V|, como:

ρER(r) = 1− exp
(
−(|V|p)r

|V|

)
, (5.10)
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que também pode ser escrita em termos de ⟨k⟩ já que p = ⟨k⟩
|V| , logo

ρER(r) = 1− exp
(
−⟨k⟩r

|V|

)
. (5.11)

Substituindo a Equação 5.10 em 5.8 obtém-se a dimensão multiescala de redes ER:

DER(r) =
r ln(|V|p)

|V|
(|V|p)r(

e
(|V|p)r

|V| − 1
) , (5.12)

que também pode ser expressa em termos de ⟨k⟩:

DER(r) =
r ln(⟨k⟩)

|V|
⟨k⟩r(

e
⟨k⟩r
|V| − 1

) . (5.13)

Para checar a validade das equações 5.12 e 5.13, comparamos as curvas da dimensão multi-
escala analíticas com as obtidas a partir de redes ER considerando diversos valores de grau
médio. Para ⟨k⟩ > 2 os resultados analíticos representam bem as curvas obtidas pelo mé-
todo LS de segunda ordem, como mostrado na Figura 52. O tamanho da rede, |V| = 10000,
também não parece influenciar substancialmente a correspondência com o resultado analí-
tico.

2 4 6 8 10 12

0

1

2

3

4

5

6

7
⟨k⟩=20 (Real 2-LS)
⟨k⟩=20 (Analítico)
⟨k⟩=10 (Real 2-LS)
⟨k⟩=10 (Analítico)
⟨k⟩=6 (Real 2-LS)
⟨k⟩=6 (Analítico)
⟨k⟩=4 (Real 2-LS)
⟨k⟩=4 (Analítico)

D
im

e
n
sã

o
 m

u
lti

e
sc

a
la

 D
(r)

Nível concêntrico r

(a) |V| = 10000

2 4 6 8 10 12 14

0

2

4

6

8

10
⟨k⟩=20 (Real 2-LS)
⟨k⟩=20 (Analítico)
⟨k⟩=10 (Real 2-LS)
⟨k⟩=10 (Analítico)
⟨k⟩=  6 (Real 2-LS)
⟨k⟩=  6 (Analítico)
⟨k⟩=  4 (Real 2-LS)
⟨k⟩=  4 (Analítico)

D
im

e
n
sã

o
 m

u
lti

e
sc

a
la

 D
(r)

Nível concêntrico r

(b) |V| = 100000

Figura 52 – Comparação da dimensão multiescala obtida para redes ER através do método LS de se-
gunda ordem (Equação 5.9) com o resultado analítico obtido pelas equações 5.12 e 5.13.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Outra verificação importante, é checar se o comportamento assintótico de DER(r)

quando V → ∞ faz sentido, similarmente ao estudo já realizado usando a função zeta
de Riemann.(144) Considerando DER∗

p (r), a probabilidade de conexão p é mantida fixa,
portanto equivale ao limite de V → ∞ para a Equação 5.12:

DER∗
p (r) = lim

V→∞

r ln(|V|p)
|V|

(|V|p)r(
e

(|V|p)r
|V| − 1

) . (5.14)
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Para r > 1 é fácil verificar que este limite é nulo DER∗
p (r > 1) → 0, assim como para r = 0,

entretanto, para r = 1, o limite é infinito, DER∗
p (r = 1) → ∞, concordando com o resultado

obtido em (144).
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Figura 53 – Mapa da dimensão máxima obtida pelas equações 5.12 e 5.13 para diferentes combi-
nações de parâmetros. O mapa da dimensão para |V| e 〈k〉 é apresentado em (a) com a
região em destaque detalhada em (b). Similarmente, o mapa em (c) apresenta a dimensão
para valores de |V| e p com detalhe da região em destaque em (d).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como será visto nas seções seguintes, a dimensão multiescala máxima Dmax aparenta
estar relacionada à dimensão aparente do espaço de melhor mergulho da rede. A Figura 53
apresenta o mapa de dimensão máxima para o modelo ER considerando diversos parâme-
tros: |V|, p e 〈k〉. Observa-se que, mesmo para uma rede estatisticamente homogênea como
ER, a dimensão apresenta comportamento complexo com os parâmetros. Através dos ma-
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pas é possível, por exemplo construir redes ER que apresentem uma dimensão específica
que pode ser usada para fins de comparação com outras redes e modelos.

5.3.2 Dimensão de grades regulares e efeito de empacotamento

Outra condição necessária para validar a dimensão multiescala é verificar o seu com-
portamento em grades bem definidas, isto é, em redes regulares. Devido ao caráter discreto
de grades regulares, sua dimensão pode diferir daquela esperada considerando a variedade
equivalente. Entretanto, espera-se que o valor da dimensão multiescala se aproxime rapida-
mente (com o aumento de r) do valor da variedade equivalente, podendo variar sutilmente
devido ao número de vizinhanças conectadas e tamanho da rede. Como a dimensão de um
vértice é nula, espera-se também que a função tenha um inicio crescente, após um período,
é esperado que a rede alcance uma dimensão máxima e posteriormente caia para zero em
redes finitas. Isso ocorre pois em uma escala muito maior do que a da rede, ela apresentará
características de um único ponto e portanto, dimensão nula.
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Figura 54 – Dimensão multiescala obtida para redes regulares sem efeitos de borda (toroidais) de
dimensões 1, 2, 3 e 4 através de diferentes métodos de estimação (BK, FW CE, LS)
calculados em 2a ordem.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para verificar qual é o método de estimação da dimensão que melhor se ajusta às
condições mencionadas, foram obtidas as curvas da dimensão multiescala para diversas re-
des regulares infinitas, mostradas na Figura 54. Observa-se que, com o aumento de r, os
valores das dimensões multiescala se aproximam da dimensão original das redes regulares.
O método que melhor reproduz as condições de rápida aproximação para a dimensão do
espaço e de valores crescentes no inicio é o LS. Verificamos também em outras combinações
de redes e para outras dimensões, em todos os casos o método LS foi superior aos outros.
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Portanto, adotamos o método LS como padrão para o cálculo da dimensão nas seções sub-
sequentes.

a

b

Figura 55 – Exemplo de rede multidimensional toroidal construída para verificar o comportamento
da dimensão multiescala. A variedade original (a) é um toróide 3D com casca. As di-
mensões usadas para gerar a variedade são mostradas em vermelho. A rede (b) é gerada
mantendo as características dimensionais da variedade original.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Podemos também verificar se a rede captura as mudanças de dimensão em uma rede
multidimensional. Para isso construímos uma nova rede multidimensional. Ela é construída
a partir de um toróide 3D (dimensão da variedade) com diferentes números de vértices para
cada dimensão. Como resultado obtém-se uma rede que tem aspecto de tubo com 3 princi-
pais dimensões: comprimento, diâmetro interno e largura da casca externa, como mostrado
na Figura 55. Espera-se então que localmente ele seja indistinguível de um objeto 3D, para
escalas maiores ela deve passar pelos estágios 2D (superfície do toróide) e posteriormente
para um estado 1D (comprimento do toróide). Por fim, a dimensão deve cair para zero
devido ao caráter finito da rede.

A Figura 56 mostra as curvas de dimensão para a rede multidimensional construída
considerando diferentes métodos de estimação. Todos os métodos apresentaram os resulta-
dos esperados, com a rede passando pelos 4 estágios de escala, com destaque para o método
LS, que novamente se apresentou superior às outras técnicas. Desta forma, verificamos o
potencial da medida para detectar diferentes escalas em redes complexas.

Outra interpretação da dimensão multiescala é que ela pode medir a complexidade
ou falta de regularidade de uma rede quando observada em uma certa escala já que se trata
de uma medida dos graus de liberdade dessas redes. Por exemplo, redes complexas grandes
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Figura 56 – Curvas de dimensão multiescala, considerando os diferentes métodos propostos, obtidas
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Fonte: Elaborada pelo autor.

podem ser formadas por pequenas e simples estruturas de modo que quando observada por
propriedades imediatamente locais não revelem suas características complexas. Um agente
observando a este sistema nesta escala facilmente entenderia o funcionamento destas estru-
turas simples, mas não poderia explicar o funcionamento global do sistema. Por isso esses
sistemas são melhores descritos quando as observações ocorrem dentro de uma escala onde
os detalhes são mais ricos, que pode ser entendida como aquela que corresponde à maior
dimensão multiescala.

A ideia de que as escalas de complexidade estão relacionadas às de dimensão é ilus-
trada em redes do tipo WS mostradas na Figura 57. Estas redes são geradas partindo-se de
uma grade unidimensional que se torna cada vez mais interconectada reconectando ares-
tas aleatoriamente com uma probabilidade p. Com o aumento de p as redes geradas são
menores e apresentam maior riqueza em detalhes, portanto a dimensão máxima cresce da
mesma forma que sua escala característica se torna menor. Para este fenômeno, damos o
nome de empacotamento(wrapping effect) de redes.

O efeito de empacotamento de redes é melhor observado em redes 2D. A Figura 58
mostra uma grade regular onde atua progressivamente um processo de reconexão aleató-
ria de arestas, de modo análogo ao modelo WS. Inicialmente é gerada uma grade 2D com
efeitos de borda que em seguida tem uma parcela pr de suas arestas reconectadas aleatoria-
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Fonte: Elaborada pelo autor.

mente. O fenômeno de empacotamento pode ser observado pelo aumento visual da dimen-
são dessas redes. Para pr muito pequeno, a rede ainda pode ser mergulhada em um espaço
bidimensional, entretanto, após algumas poucas reconexões (por exemplo para pr = 0.001)
a rede se torna praticamente 3D. O aumento de pr aumenta ainda mais a sua dimensão
máxima até alcançar a dimensão máxima característica do modelo ER de mesmo tamanho
e conectividade.

Em redes reais, o efeito de empacotamento está diretamente ligado à criação de
novos atalhos, que não ocorrem naturalmente em redes com características puramente ge-
ográficas. Por exemplo, ao considerar o sistema de transporte rápido subterrâneo em uma
cidade, a dimensão da rede de transporte pode crescer substancialmente (esta aplicação é
explorada na subseção 5.4.2). Devido a capacidade abrupta de acessar novos vértices, em
regiões próximas a um atalho, em geral, os vértices apresentam dimensão local maior do
que nas regiões de características geográficas (como pode ser visto nas visualizações da Fi-
gura 58).

5.3.3 Dimensão em modelos de redes geográficas

Após o modelo ER e a grade n-dimensional, o modelo de redes geográficas aleató-
rias (RAGEO) é a escolha imediata para se entender o comportamento da dimensão em
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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redes complexas, já que é o modelo mais simples com características geográficas e também
por permitir o controle de sua dimensão característica. Assim como observado para redes
regulares, espera-se que a dimensão multiescala também reflita as características do espaço
original dessas redes. Para isso, a dimensão multiescala e local foram obtidas para redes
RAGEO 2D e 3D com diferentes conectividades: 〈k〉 = 6, 〈k〉 = 12, e 〈k〉 = 24.
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Figura 59 – Curvas deD(r) para redes geográficas 2D e 3D. Para fins de comparação, são mostrados
também, os valores para redes ER e regulares com tamanhos e grau médio semelhantes.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 59 mostra as curvas da dimensão multiescala para as redes geográficas
consideradas comparadas a outros modelos. As curvas apresentam um pico que indica a
escala de maior dimensionalidade da rede, seguido por uma região côncava de decaimento.
Nas redes 3D o efeito de tamanho finito da rede já é evidente, como pode ser observado
pelo inicio do decaimento antes que haja estabilidade da dimensão. Mesmo assim, as redes
geográficas parecem refletir melhor a dimensão do espaço original quando comparadas às
redes regulares, principalmente no caso 3D. Esta característica pode estar ligada ao fato de
que redes geográficas são altamente aglomeradas (154) fazendo com que as curvas de dimen-
são alcancem o valor máximo de dimensionalidade mais rapidamente. Verifica-se também
que as restrições de conectividade locais presentes no modelo RAGEO são refletidas pela
considerável diferença quando comparada à dimensão obtida para redes ER.

Ao observar a dimensão local de redes RAGEO, foi observado que há variações
substanciais de dimensão ao longo de suas estruturas. A Figura 60 ilustra este fenômeno
apresentando a dimensão local para r = 3, di(3), de uma rede geográfica. A rede apresenta
regiões de baixa dimensão próximas às bordas, enquanto que algumas regiões centrais apre-
sentam dimensão maior que 2D. Nas bordas, devido ao tamanho finito da rede, é esperado
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Figura 60 – Dimensão local para r = 3 de uma rede RAGEO de 10 mil vértices e 〈k〉 ≈ 12.
Fonte: Elaborada pelo autor.

que a dimensão seja menor, pois, no caso de uma rede 2D, localmente, a borda apresenta
comportamento que varia entre 1.5D e 2D, nos casos das regiões mais afastadas do centro, a
dimensão pode cair ainda mais, chegando perto de uma estrutura 1D. No centro, as regiões
de maior dimensionalidade parecem constituir lacunas com poucos vértices funcionando
como pontes, desta forma apresentam conexões de maior alcance, o que lhes garante maior
dimensionalidade.

5.4 Dimensão multiescala de redes reais

Como visto na seção anterior, as medidas de dimensão propostas correspondem às
definições esperadas de uma medida de dimensão em redes, além de se apresentarem ro-
bustas na caracterização do espaço original de redes RAGEO. Nesta seção, verificaremos
o potencial das medidas de dimensão local e multiescala na tarefa de caracterizar a estru-
tura topológica de redes complexas reais. Para isso, serão consideradas redes de linhas de
distribuição de energia, assim como redes de ruas e estradas. Ambos os conjuntos de dados
representam redes geográficas de grande interesse na literatura, principalmente sob o ponto
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de vista do problema de robustez (de linhas de transmissão de energia) e de otimização do
transporte (redes de ruas e estradas).

5.4.1 Dimensão em redes de linhas de distribuição de energia

Redes de distribuição de energia são estruturas geográficas naturalmente originárias
de uma variedade bidimensional, entretanto devido à existência de algumas conexões de
longo alcance, a presença de comunidades e densidade heterogênea de vértices e outras
características, sua topologia pode não refletir exatamente o seu espaço original. Como a
dimensão de um sistema está relacionada também à sua robustez.(20) Por exemplo, para
separar uma rede composta por uma linha, isto é 1D, apenas é necessário quebrar uma
pequena região de pontos em qualquer posição ao longo de seu comprimento. No caso 2D,
para que ocorra separação, é necessário quebrar uma linha inteira de vértices, e no 3D um
plano é necessário. Sobre este ponto de vista, a análise da dimensão de redes de distribuição
de energia tem grande importância. Nestas redes, estações e usinas são representadas por
vértices e as linhas de distribuição por arestas.

Para este estudo foram consideradas duas redes de distribuição de energia. Uma cor-
respondendo à rede de distribuição da Europa continental (EU ) (19) no ano 2003, cobrindo a
maioria das estações controladas pela UCTE (Union for the Coordination of  Transmission of  Electri-
city), com 2783 vértices e conectividade ⟨k⟩ = 2.8. Como discutido na introdução, verifica-se
que sua estrutura topológica da rede EU apresenta uma semelhança notável com sua geo-
grafia original, como pode ser observado na Figura 2. A outra rede estudada corresponde às
linhas de transmissão dos estados do oeste dos EUA (US) (55) disponível no banco de dados
de redes do software Pajek2. Esta rede apresenta um total de 4941 vértices e ⟨k⟩ = 2.66.

Primeiramente, foram obtidas as curvas de dimensão multiescala para as redes con-
sideradas, mostradas na Figura 61. Todas as curvas são caracterizadas por um pico seguidas
por um decaimento. A rede EU apresenta dimensão máxima mais próxima à geográfica,
com Dmax = 2.4, diferentemente da rede americana que apresentou Dmax = 3. Isso reforça
a ideia de que a dimensão topológica nem sempre reflete a dimensão do espaço original de
uma rede. Estes resultados corroboram aqueles previamente obtidos por Havlin e colabora-
dores (20), obtidos usando as medidas de dimensão clássicas.

Apesar de manterem um comportamento semelhante ao longo dos primeiros níveis
concêntricos, as curvas de D(r) para as redes de distribuição de energia começam a diferir
substancialmente, com a EU apresentando um decaimento mais lento após o pico. Este
comportamento está relacionado ao tamanho finito das redes e ao fato de que a rede US
apresenta maior aglomeração local (possivelmente devido à maioria dos centros urbanos do

2 Disponível em: <http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/mix/mixed.htm> Acesso em: 20 ago.
2015.

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/mix/mixed.htm
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Figura 61 – Dimensão multiescala obtida para as redes de distribuição de energia (EU e US). Tam-
bém são mostradas as curvas correspondentes aos modelos geográficos RAGEO2D e
RAGEO3D, assim como redes regulares 2D e 3D (REG2D e REG3D).

oeste dos EUA estarem na região litorânea). Desta forma, a rede US apresenta alta dimensão
na escala local, mas que logo decai para escalas maiores. Pode-se entender também que a
estrutura de dimensão da rede EU é mais homogênea. Este comportamento fica claro ao
observar as curvas para as redes regulares também apresentadas na Figura 61, que tendem
a manter a mesma dimensão em todas as escalas.

Para verificar o comportamento da dimensão local nas redes de distribuição de ener-
gia, foi realizando um mergulho das redes em um espaço 3-dimensional usando o algoritmo
do visualizador de redes (Seção 3). Desta forma é possível relacionar a dimensão apropriada
para o mergulho da rede com a sua dimensão topológica. As Figuras 62 e 63 mostram as
redes EU e US mergulhadas no espaço 3D sob diferentes ângulos de visão. Primeiramente,
verifica-se que a rede US se espalha muito mais ao longo do espaço 3D, concordando com
a dimensão multiescala maior obtida para esta rede. A rede EU adere muito bem a um es-
paço 2D, apresentando apenas algumas regiões aglomeradas que constituem uma estrutura
3D, como na região da Espanha e França.

A dimensão local de cada vértice também é mostrada nas Figuras 62 e 63. Em ambos
os casos a dimensão local próxima de 3 está presente principalmente em vértices localiza-
dos nos centros de aglomerações que constroem subestruturas 3D nestas redes. Também é
possível verificar que em regiões construídas por cadeias de vértices (como a presente nas
proximidades da Itália), a dimensão local fica muito próxima de 1.

Os resultados apresentados nesta seção fortalecem a hipótese de que as medidas de
dimensão local e multiescala apresentam alto potencial na tarefa de caracterização de redes
reais. Também é interessante verificar como esta dimensão está relacionada a características
importantes de redes geográficas, como a robustez a ataques (155) e dinâmicas de caminha-
das aleatórias.
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Figura 62 – Visualização 3D da rede EU sob diferentes projeções: frente (a), lado (b) e cima (c). A
dimensão local para r = 3 é mostrada através das cores. A projeção frontal é a mesma
da Figura 2(b).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para entender como a dimensão pode influenciar a robustez de uma rede, realiza-
mos um ataque aleatório (155) às redes de distribuição de energia e em alguns modelos com
propriedades similares. Para isso, removemos progressivamente arestas destas redes e ob-
tivemos o número de componentes conectados presentes após as remoções. Este processo
permite entender como a remoção de arestas afeta a rede, e portanto sua robustez. Os resul-
tados desta análise são mostrados na Figura 64. Observa-se que as redes de distribuição de
energia são aquelas que apresentam menor robustez a ataques quando comparadas aos mo-
delos ER, RAGEO2D e redes regulares. A rede regular 3D, mesmo sendo construída com
6 vizinhanças é muito mais robusta do que a rede 2D construída com 8 vizinhança, corro-
borando a ideia de que redes de dimensão maior são mais robustas. Entretanto, o mesmo
pensamento não é válido para as redes EU e US ao analisar apenas a dimensão multies-
cala máxima. A rede EU se apresenta sutilmente mais robusta do que a rede US, mesmo
apresentando menor dimensão. Uma explicação para este fato é que a rede US, apesar de
apresentar dimensão máxima maior, ela não se mantêm ao longo das escalas e para todos os
vértices (como visto na Figura 63), desta forma, a robustez não depende somente da dimen-
são máxima, mas também da estabilidade de seu valor ao longo das escalas. A verificação e
estudo deste fenômeno é algo que deverá ser futuramente investigado.
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Figura 63 – Visualização 3D da rede US sob diferentes projeções: frente (a), lado (b) e cima (c). A
dimensão local para r = 3 é mostrada através das cores.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em todas as análises das redes estudadas foi observado que vértices localizados nas
bordas das redes tendem a apresentar menor valor de dimensão local. Em geral, nas bordas
de uma rede, os graus de liberdade, isto é, os movimentos permitidos de um agente locali-
zado nestes vértices, são reduzidos devido a caminhos com terminações inesperadas. Como
a dimensão também é uma forma de caracterizar os graus de liberdade de um sistema, é in-
teressante entender como se dá a relação dela com dinâmicas de caminhada nestas regiões.

Para compreender melhor a relação entre bordas, graus de liberdade e dimensão,
obtivemos a medida de acessibilidade (Seção 2.8.3) de vértices em redes geográficas e nas
redes de distribuição de energia estudadas. A acessibilidade é uma medida dinâmica de
diversidade de caminhos e que já se mostrou adequada para identificar bordas em redes
geográficas.(86, 85) Desta forma é interessante comparar a acessibilidade com a dimensão
local de vértices e verificar se há alguma relação forte entre elas.

A Figura 65 mostra gráficos da acessibilidade contra a dimensão local para algumas
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Figura 64 – Efeitos da dinâmica de remoção aleatória de de vértices sobre as redes de distribuição
de energia (EU e US) e modelos com propriedades similares (ER e RAGEO, REG2D
e REG3D). O gráfico mostra para cada rede a curva do número de componentes co-
nectados normalizado (pelo número de vértices) na rede. Os valores apresentados foram
obtidos através da média de 1000 realizações para cada rede, nesta configuração. A lar-
gura das curvas corresponde ao dobro do desvio padrão.

Fonte: Elaborada pelo autor.

redes RAGEO2D e para as redes de distribuição de energia. Em todos os casos há alguma
correlação entre as medidas, como mostrado também na tabela 4.

Tabela 4 – Coeficiente de correlação de Pearson entre a dimensão local e acessibilidade para a escala
r = 3.

Rede
GEO2D
〈k〉 = 4

GEO2D
〈k〉 = 6

GEO2D
〈k〉 = 12

US Powergrid EU Powergrid

Correlação 0.67 0.68 0.77 0.50 0.74

Fonte: Elaborada pelo autor

Foi verificado, também, que os vértices que mais contribuem na correlação são aque-
les de baixa acessibilidade (isto é, os vértices localizados nas bordas das redes). Isto pode ser
observado no quadro à direita na Figura 65, onde a seleção progressiva dos vértices de me-
nor acessibilidade aos de maior (crescente) aumenta abruptamente a correlação entre as
medidas. A inclusão progressiva na outra direção (decrescente) segue um padrão bem mais
lento de crescimento. Outro resultado importante é que a correlação foi consideravelmente
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Figura 65 – Dimensão local contra acessibilidade considerando o terceiro nível concêntrico (r = 3)
para diferentes modelos geográficos de tamanho V = 5000. O quadro à esquerda mostra
o mesmo mapeamento considerando as redes de distribuição de energia. O quadro à
direita mostra a curva de crescimento da correlação entre as duas medidas de modo que
apenas os vértices dentro de um limiar crescente ou decrescente na acessibilidade, são
considerados. Isto é, usando um limiar da acessibilidade σa, apenas vértices com ai(3) <
σa (crescente) ou ai(3) > σa (decrescente), são usados para o cálculo da correlação.

Fonte: Elaborada pelo autor.

maior para a rede EU do que para a rede US. Isso pode ser explicado ao comparar as pro-
jeções 3D de ambas as redes. Enquanto a rede EU, por ser mais próxima de um espaço
bidimensional, apresenta bordas bem definidas, é difícil identificar as bordas e o centro da
rede US, já que esta apresenta características de dimensão fractal entre o 2.5D e 3D.

5.4.2 Dimensão em redes de ruas e estradas

Como discutido anteriormente, a dimensão revela características fundamentais so-
bre a navegabilidade e sobre os caminhos em uma rede. Estas características tendem a ser
importantíssimas nos estudos de problemas de transporte, como, por exemplo no acesso
através de ruas e estradas em uma cidade ou estado/província. Torna-se então, importante
o estudo da dimensão em redes desta natureza.

Para verificar o potencial das dimensões propostas na caracterização de redes de
transporte, conduzimos um estudo semelhante ao realizado nas redes de distribuição de
energia, agora para redes de ruas e estradas. Para esta análise foram usadas 4 redes. Três
redes de regiões urbanas, construídas a partir das ruas da cidade de San Joaquin (V = 18263,
〈k〉 ≈ 2.6) (149, 156), Oldenburg (V = 6105, 〈k〉 ≈ 2.3) (149, 156), Londres (V = 6539, 〈k〉 ≈
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2.7) (157); e outra construída a partir de todo o sistema de estradas dos EUA (V = 175813,
〈k〉 ≈ 2.0)3.(149) Em especial, a rede da cidade de Londres também apresenta informação
sobre o sistema de transporte rápido subterrâneo, podendo ser acoplada à rede de ruas,
assim como feito em (157).
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Figura 66 – Dimensão multiescala obtida para para as redes de ruas estudadas. Os principais mo-
delos comparáveis às redes também são mostrados, com a rede real correspondente in-
dicada entre parênteses. A rede da cidade de Londres é mostrada em sua versão com e
sem o transporte subterrâneo.

Fonte: Elaborada pelo autor.

(a) San Joaquin (b) Oldenburg

Figura 67 – Dimensão local para r = 3 dos vértices das cidades de San Joaquin e Oldenburg.
Fonte: Elaborada pelo autor.

3 Disponível em: <http://www.cs.utah.edu/~lifeifei/SpatialDataset.htm> Acesso 20 ago 2015.

http://www.cs.utah.edu/~lifeifei/SpatialDataset.htm
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A Figura 66 mostra a dimensão multiescala obtida para as redes de cidades. En-
quanto as redes de Londres (sem transporte subterrâneo) e San Joaquin apresentam dimen-
são estável e próxima de 2 (relativamente próximas aos padrões obtidos para os modelos
RAGEO2D), a rede de Oldenburg apresenta uma dimensão mais próxima de 3 e é menos
estável ao longo da escala. Esta observação já foi feita em (149), entretanto as metodologias
empregadas até então não permitiam calcular uma dimensão característica desta rede, que
na verdade apresenta comportamento multiescala, assim como observado, por exemplo, na
rede US da seção anterior. A explicação para este fenômeno é que a cidade de Oldenburg,
por ser mais velha e não planejada, apresenta uma estrutura que diverge daquela esperada
em uma grade regular, apresentando, portanto uma estrutura mais complexa. Este efeito
corresponde bem às visualizações mostradas na Figura 67, onde as redes de San Joaquin e
Oldenburg são mostradas. Enquanto a rede de San Joaquin apresenta uma estrutura mais
organizada em grade, a de Oldenburg é composta por caminhos sinuosos e sem orienta-
ção preferencial. Desta forma a dimensão também parece estar relacionada à regularidade
nestas redes, fenômeno que também deverá ser investigado no futuro.

Os resultados obtidos para a rede de Londres mostram uma manifestação real do
efeito de empacotamento de redes. Sem o sistema de transporte subterrâneo, a rede de Lon-
dres apresenta dimensão similar ao do modelo RAGEO2D correspondente, entretanto. Ao
conectar o sistema subterrâneo à rede, sua dimensão característica sobe para Dmax ≈ 3 e
começa a apresentar características de dimensão instável. Este efeito é melhor investigado
na Figura 68. Com o sistema subterrâneo (d) os caminhos da rede colapsam e a rede é
deformada, tornando próximas regiões que antes eram distantes, em comparação com (c).
Também é possível verificar que a dimensão local das regiões ao redor das linhas de trans-
porte subterrâneo ficaram mais altas, com máximos justamente para vértices dessas linhas.

Para verificar a viabilidade do uso da dimensão em redes grandes, também analisa-
mos a rede de estradas dos EUA através das metodologias propostas.

A Figura 69 mostra os principais resultados obtidos para a rede de estradas dos
EUA. Em (a) é mostrada uma visão geral da rede, que é composta por diversas cadeias que
formam as estradas ao longo do percurso. Em uma escala local, a estrutura destas estradas
se assemelha a uma linha e portanto, em geral apresentam dimensão local próxima de 1.
Em regiões metropolitanas como na mostrada em detalhes (b), mesmo em uma escala local
vértices já se conectam formando grades e estruturas bidimensionais, resultando em uma
dimensão próxima de 2. Já em regiões com comutação de muitas estradas, como nas cidades,
a dimensão tende a ser ainda maior. O comportamento multiescala desta rede é observado
também na dimensão multiescala (c), que, comparativamente à rede regular equivalente,
apresenta crescimento muito mais lento até alcançar a dimensão estável 2. Em trabalhos
anteriores, a dimensão desta rede foi considerada como 1.5 (149), entretanto fica claro que
a rede apresenta um gradiente da dimensão ao longo das escalas. Esta propriedade só pôde
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(a) Rede da cidade de Londres 
sem transporte subterrâneo.

(b) Rede da cidade de Londres  
com transporte subterrâneo.

(c) Projeção topológica da rede de 
Londres sem transporte subterrâneo.

(d) Projeção topológica da rede de 
Londres com transporte subterrâneo.

Figura 68 – Rede da cidade de Londres com dimensão local para r = 3 indicada de acordo com
a legenda de cores. A rede é mostrada usando a posição original dos vértices sem (a)
e com (b) o transporte subterrâneo. Também são mostradas projeções da rede em um
espaço 3D geradas pelo visualizador de redes complexas, tanto para a rede sem (c) e com
(d) o transporte subterrâneo. Em (b) e (d) as arestas referentes ao sistema de transporte
subterrâneo são destacadas por linhas mais largas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

ser observada através das medidas de dimensão propostas neste trabalho.
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(a) Visão global da rede de 
estradas dos EUA.

(c) Dimensão multiescala da rede de estradas dos EUA.

(b) Detalhe da região de Chicago, 
Indianapolis e Detroid.
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Figura 69 – Dimensão local da rede de estradas dos EUA (a) com destaque para a região compreen-
dendo as cidades de Chicago, Indianapolis e Detroid (b). Em (c) a dimensão multiescala
da rede e de modelos de propriedade similares é mostrada.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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6 Simetria concêntrica

Estudos de simetria de grafos são tradicionalmente conduzidos com base na teoria
algébrica de grafos (23, 67, 68), onde ela é definida em termos de isomorfismos e do grupo
de automorfismos de um grafo (ver Seção 2.6). Classicamente, uma rede é considerada
simétrica se ela apresenta ao menos um automorfismo, caso contrário ela é considerada
assimétrica.

Em geral, a presença de simetrias dentro de um sistema pode indicar característi-
cas importantes relacionadas à regularidade e redundância de sua estrutura. Apesar disso,
pouca atenção foi dada ao estudo da simetria em redes complexas (24, 158, 159, 160, 161),
as quais representam muitos sistemas reais. Em teoria de grafos, a análise de simetria só
pode ser realizada para grafos pequenos ou aqueles bem caracterizados matematicamente,
portanto, não pode ser aplicada em sua forma original na caracterização de redes comple-
xas.

Recentemente, Xiao e colaboradores (158) adaptaram técnicas baseadas em teoria
de grafos para quantificar a simetria global de redes complexas. Especificamente, através
do uso de normalizações do tamanho do grupo de automorfismos (159) e do conceito de
órbita de grafos1. No trabalho de Xiao, foi mostrado também que a simetria parece emergir
de padrões similares de conectividade.

Em outro estudo, Holme (24) introduziu uma nova medida para quantificar a si-
metria, que diverge das técnicas tradicionais existentes em teoria de grafos. Ela é definida
de acordo com as vizinhanças de vértices, isto é, em termos dos padrões concêntricos de
uma rede. A caracterização desta simetria é feita através da comparação das sequências dos
graus, obtidos de vértices em caminhos com origem em um vértice de referência. Uma alta
correlação das sequências de grau entre diversos caminhos indica uma alta simetria ao redor
do vértice de referência. Entretanto, a medida apresenta diversos problemas, como o fato
de não ter fronteiras de valores bem definidos, permitindo inclusive valores negativos, além
de perturbações causadas pela existência de vértices com grau elevado. Isto torna difícil a
tarefa de comparação da simetria entre redes com tamanhos e conectividade diferentes.

Outra abordagem estudada para quantificar a simetria em redes é baseada em ca-
minhadas quânticas (162), uma analogia em redes da propagação de ondas quânticas de
sistemas físicos reais. Esta técnica se baseia na ideia de que os padrões de interferência des-
trutiva de ondas caminhando em uma rede, estão relacionadas à simetria de sua estrutura.
Esta técnica, no entanto, requer a simulação de diversas caminhadas quânticas em uma

1 A órbita de um vértice é o conjunto de vértices que podem ser trocados com ele sob permutações do grupo
de automorfismos.(23, 67, 68)
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rede, resultando em altíssimo custo computacional.

Como já mostrado nos capítulos anteriores, o uso de medidas baseadas no conceito
de níveis concêntricos permite a caracterização de redes em diferentes escalas, enriquecendo
substancialmente a análise de redes complexas. Esta característica também é desejável para
a análise da simetria de redes, que deve ser capaz de capturar a simetria tanto local quanto
global. Muitas redes reais e modelos são geradas partindo-se de características locais de
simetria. Por exemplo, redes de ruas obtidas de cidades planejadas, apresentam estruturas
que relembram grades regulares, resultando em uma alta simetria local. No entanto, em
redes com grande diversidade de grau como redes livres de escala, espera-se que a simetria
local seja perturbada pela presença frequente dos hubs. A presença ou não de simetria local
pode impactar drasticamente no comportamento de dinâmicas sobre estas estruturas.

Ao longo das próximas seções, é apresentado o desenvolvimento de uma nova me-
dida de simetria, a simetria concêntrica (25), que é baseada no conceito de acessibilidade, sendo
também definida em termos de níveis e padrões concêntricos. A nova medida é verificada
em termos de modelos teóricos e aplicada na caracterização local e global de redes reais.
Por fim também apresentamos uma análise preliminar do uso da simetria concêntrica para
estudar redes dinâmicas, em especial, uma rede construída a partir de dados da bolsa de
valores de Nova Iorque.

6.1 Tamanho do grupo de automorfismos como medida de
simetria concêntrica

Em busca de uma nova medida de simetria que possa ser definida tanto localmente
quanto globalmente, optamos inicialmente por estender as técnicas baseadas no tamanho
do grupo de automorfismos (67, 158), de teoria dos grafos, para que pudessem ser definidas
em termos de padrões concêntricos. Entretanto, o número de automorfismos tende a crescer
como Vg(r)!, isto tende a ocorrer mesmo usando a definição do problema de automorfismo
com cores. Neste caso, o conjunto de automorfismos, de tamanho A(g) para um padrão
concêntrico g, é determinado com as cores associadas a cada nível concêntrico dos vérti-
ces. Desta forma a estrutura geral dos níveis concêntricos é mantida em cada elemento do
grupo de automorfismos. Uma abordagem geralmente empregada para normalizar A(g)

é determinar o valor máximo possível da medida para um certo conjunto de vértices e
cores.(67, 158) O número de automorfismos normalizados Ā(g) é definido então como:

Ā(g) =

(
A(g)

ng(0)!ng(1)!ng(2)! · · ·ng(r)!

) 1
Vg(r)

, (6.1)

onde ng(h) corresponde ao número de vértices no nível concêntrico h do padrão concêntrico
g e Vg(r), seu total de vértices.
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Figura 70 – Exemplo de análise de simetria pelo tamanho do conjunto de automorfismos. Iniciando
de um grafo simétrico em (a), ao remover 1 aresta (b), o tamanho do conjunto de auto-
morfismos tradicional, A, e normalizado, Ā, são reduzidos. Entretanto, ao considerar a
generalização do grafo gn (c) com n ramos, mesmo a estrutura sendo simétrica, ocorre
um decaimento rápido de Ā com n. Além disso, o uso de A é proibitivo já que com o
acréscimo de novos vértices, A também cresce n!.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar de quantificarem apropriadamente a simetria concêntrica ao redor de vérti-
ces, ambas as medidas baseadas em automorfismo falham ao se tentar comparar padrões
concêntricos de diferentes tamanhos ou diferentes organizações dos níveis. A Figura 70 ilus-
tra o problema. Enquanto é possível comparar a simetria dos grafos g2 (a) e g′2 (b), onde há
quebra de simetria; ao adicionar novos ramos (c), já não é possível comparar com o caso
anterior já que Ā(gn) tende a decair rapidamente com o número de ramos. Esperava-se,
no entanto, que a simetria concêntrica se mantivesse constante, já que a estrutura continua
sendo simétrica, independentemente do número de ramos. Desta forma, o uso do número
de automorfismos exige uma normalização especial que pode ser difícil de ser encontrada,
tornando problemático o uso desta medida em um caso geral de comparação da simetria
entre diferentes padrões concêntricos, e, portanto, imprópria para caracterizar vértices em
uma rede.
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6.2 Acessibilidade como medida de simetria concêntrica

Devido às dificuldades em se determinar uma medida de simetria concêntrica base-
ada em automorfismos, propomos uma outra abordagem baseada na medida de acessibi-
lidade. Ao verificar os padrões concêntricos de alta acessibilidade, verificamos que grande
parte deles apresenta uma estrutura visualmente similar ao que se espera de uma estrutura
simétrica. Similarmente, ao examinar vértices de mesmo grau, mas que apresentam baixa
acessibilidade em uma rede, estes tendem a apresentar estruturas menos simétricas. A Fi-
gura 71 ilustra esta característica, que também pode estar relacionada às bordas das redes.

Padrão concêntrico 
simétrico

Padrão concêntrico 
assimétrico

Figura 71 – Acessibilidade de uma rede RAGEO2D. Padrões concêntricos mais simétricos tendem a
aparecer nas regiões mais centrais da rede, de modo que acessam vértices mais distantes
uniformemente. Nas bordas da rede a acessibilidade é menor, indicando menor simetria
no acesso a outros vértices.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar disso, a medida de acessibilidade não pode ser usada diretamente para quan-
tificar a simetria de vértices, isso porque ela apresenta grande dependência do número de
nós alcançáveis. Outro problema é quanto à escolha da dinâmica usada para o seu cálculo.
Ao considerar a caminhada aleatória autoesquivante, usualmente empregada em sua defi-
nição tradicional (veja a Seção 2.8.3), a acessibilidade é calculada também sobre caminhos
que podem retornar às proximidades da origem. Isto leva a uma redundância de cami-
nhos que pode levar a perturbações em uma possível medida de simetria. Desta forma, a



6.3. Simetrias Backbone e Merged 135

acessibilidade ainda necessita de modificações para que seja possível quantificar a simetria
concêntrica em redes.

6.3 Simetrias Backbone e Merged

O primeiro problema da acessibilidade ai(r), referente à sua dependência com o nú-
mero de vértices alcançáveis em um padrão concêntrico, é facilmente resolvido normalizando-
se ai(r) pelo número de vértices alcançáveis em r passos a partir do vértice de origem vr.
Desta forma, a medida fica condicionada a valores que variam de 0 a 1.0. Já o segundo
problema, referente à perda de informação devido a caminhos com retorno, necessita da
adoção de uma nova dinâmica de caminhada. Esta não deve permitir caminhos com re-
torno a vértices de níveis concêntricos anteriores. Entretanto, ainda é necessário tratar o
caso de arestas existentes dentro de um mesmo nível.

Para solucionar a degenerescência causada por caminhos dentro de um mesmo nível,
propomos o uso de duas dinâmicas, e como consequência duas simetrias. Uma delas refere-
se à dinâmica onde o custo para se caminhar dentro de um mesmo nível é infinito, este
comportamento pode ser obtido através de uma transformação no padrão concêntrico, a
qual damos o nome de padrão backbone (ou padrão de esqueleto), onde arestas dentro de um
mesmo nível são removidas. A outra dinâmica baseia-se no outro extremo, onde o custo de
uma caminhada dentro de um mesmo nível concêntrico é nula (se dois vértices estiverem
conectados). Neste caso a transformação inerente que mantém essa dinâmica, chamada aqui
de padrão merged (ou padrão incorporado), baseia-se em unir todos os vértices conectados
dentro de um mesmo nível. Desta forma, obtém-se as simetrias backbone e merged, associadas
respectivamente aos padrões transformados.

A Figura 72 ilustra a construção dos padrões backbone (c) e merged (d) a partir de um
padrão concêntrico (a). A figura também mostra as transições possíveis de acordo com a
dinâmica sugerida, assim como as probabilidades de acesso.

Por fim, também é necessário tratar a existência de vértices com terminações ante-
riores ao nível (ou número de passos) máximo do padrão concêntrico de interesse. Como
é esperado que a presença destas terminações diminua a simetria do padrão concêntrico,
optamos por reduzir os valores da medida através de normalização. Para isso, considera-
mos não só o número de vértices alcançáveis ni(r) a partir de vi, assim como, também, o
número de terminações, Ξi(h), de cada nível concêntrico h com h < r. Formalmente, uma
terminação no nível h é qualquer vértice sem arestas conectando-se a algum vértice do nível
h + 1. As terminações, no entanto, não são consideradas no cálculo das probabilidades de
transição, isto é, a probabilidade de transição Pr(vi → vT ) partindo do vértice de referência
vi para alguma terminação vT de nível h < r é sempre nula, Pr(vi → vT ) = 0.
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Figura 72 – Exemplo das transformações backbone e merged de um padrão concêntrico de nível r =
2. (a) Padrão original com os níveis concêntricos em destaque. (b) Transições possíveis
em uma caminhada concêntrica. Para construir o padrão backbone (c), todas as arestas
existentes dentro de um mesmo nível concêntrico, precisam ser removidas. Já o padrão
merged (d), é construído unindo-se vértices que pertençam ao mesmo nível concêntrico.
O número de arestas existentes entre vértices unidos que levam a um mesmo nó são
somados e atribuídos como peso a aresta. Na figura, a probabilidade de transição em
ambas as transformações é mostrada pelos números próximos aos vértices alcançáveis.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tanto a simetria backbone Sbi(r), quanto a simetria merged, Smi(r), podem ser defini-
das em termos de uma única simetria Si(r), simplesmente considerando o seu cálculo nos
padrões concêntricos respectivamente transformados. Podemos então definir Si(r), tendo
como vértice de referência vi e para o nível r, como:

Si(r) =

exp

{
−

∑
vj ∈Ri(r)

Pr(vi → vj) ln[Pr(vi → vj)]

}

ni(r) +
∑r−1

h=0 Ξi(h)
, (6.2)

onde Pr(vi → vj) indica a probabilidade de transição partindo-se de vi até o vértice vj pre-
sente no anel concêntrico Ri(r). A Figura 73 apresenta dois exemplos de padrões concên-
tricos, (a) e (d), para exemplificar o cálculo das simetrias. O primeiro (a) apresenta simetria
máxima tanto de backbone(b) quanto de merged (c). O segundo padrão mostrado (d) apresenta
uma estrutura backbone (e) com a presença de uma terminação (vértice 3), portanto não apre-
senta Sb máximo.
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Figura 73 – Exemplo do cálculo das simetrias backbone (b,e) e merged (c,f) para dois padrões concêntri-
cos (a) e (d). O padrão concêntrico da parte superior da figura (a) é simétrico, fato que
é refletido na uniformidade da probabilidade de acesso aos vértices alcançáveis em 2
passos(b,c). Já o padrão mostrado em (d) apresenta uma terminação no vértice 3, conse-
quentemente, menor é a simetria backbone (e). A simetria merged (f) também é sutilmente
menor devido ao desbalanço no acesso aos vértices à distância 2 da referência.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Intuitivamente, a simetria backbone está relacionada ao conceito de simetria radial,
enquanto a simetria merged é similar à simetria angular presente em estruturas com simetria
por rotação.

Um software de código livre foi especialmente desenvolvido para calcular as medidas
de simetria e encontra-se disponível em <http://github.com/filipinascimento/CVSymmetry>
(Acesso em: 20 ago. 2015).

6.4 Caracterização da simetria de modelos de redes com-
plexas

Nesta seção será explorado o comportamento das medidas de simetria propostas
para alguns modelos de redes. Para isso foram considerados diversos modelos, começando

http://github.com/filipinascimento/CVSymmetry


138 Capítulo 6. Simetria concêntrica

com o modelo ER. A Figura 74 mostra os padrões concêntricos obtidos a partir de uma
rede ER espalhados ao longo do plano das medidas de simetria, Sb × Sm para r = 2

e r = 3. Em ambos os casos, praticamente todos os padrões concêntricos obtidos estão
situados em regiões de alta simetria (tanto backbone quanto merged). Como a presença de
triângulos em redes ER é baixa, a maioria dos padrões concêntricos para r = 2 são do tipo
árvore, levando a uma alta correlação entre os dois tipos de simetria. Este comportamento
começa a mudar ao considerar r = 3, onde já não é rara a existência de arestas conectando
vértices dentro do mesmo nível, tornando as medidas de simetria sutilmente diferentes. Há
também uma migração dos padrões concêntricos para uma região de menor simetria. A
explicação deste fenômeno está no fato de que redes ER são pequeno mundo, portanto,
mesmo para valores pequenos de r, uma parte considerável da rede pode já estar sendo
considerada no padrão concêntrico respectivo, o que pode levar a efeitos causados pelo
tamanho finito da rede. Apesar disso alta simetria local em redes ER é uma consequência
de sua regularidade estocástica, onde seus padrões base tendem a não ser muito diversos,
levando à simetria.

Também é interessante entender os efeitos que restrições espaciais, como as presentes
em redes geográficas, têm sob as medidas de simetria. Para isso, consideramos 3 modelos
geográficos: redes geográficas aleatórias 2D (RAGEO2D), modelo de Waxman (WAX) e
redes geradas por tesselação de Voronoi (VOR).(15, 163, 164)

A Figura 75 mostra os padrões de simetria obtidos para a rede RAGEO2D. Dife-
rentemente das redes ER, os padrões concêntricos de redes geográficas não apresentam
estrutura do tipo árvore, mas sim uma alta densidade de triângulos e ciclos de ordem maior,
isso é refletido diretamente na relação entre as duas medidas de simetria, que divergem subs-
tancialmente entre si. Além disso, a simetria merged tende a apresentar valores ainda mais
divergentes (e baixos) para r = 3.

Os resultados das simetrias obtidas para o modelo WAX são apresentados na Fi-
gura 76. Comparada com a rede RAGEO2D, as simetrias obtidas para o modelo WAX
são menores, além disso, a análise visual dos padrões indica que estes apresentam estrutura
sutilmente mais complexa do que as reveladas no modelo RAGEO2D. Isso se deve ao fato
das redes WAX permitirem algumas poucas conexões de longa distância, gerando maior
diversidade dos padrões concêntricos, e como consequência, menor simetria.

Também foram analisadas redes geradas através de tesselação de Voronoi (VOR).
Redes deste modelo são construídas espalhando-se vértices uniformemente sobre o plano e
conectando aqueles pares cujas células de Voronoi se tocam. Este problema é equivalente à
tesselação por triangularização de Delaunay.(165) Neste modelo, as condições espaciais são
mais estritas, desta forma, também espera-se maior simetria. A Figura 77a, mostra os resul-
tados da simetria para o modelo VOR considerando r = 3. A grande maioria dos vértices
apresenta simetria merged máxima, vértices que divergem deste valor são aqueles pertencen-
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Figura 74 – Padrões concêntricos r = 2 (a) e r = 3 (b) da rede ER distribuídos ao longo das simetrias
backbone e merged. A rede apresenta |V| = 5000 vértices e grau médio 〈k〉 = 6.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 75 – Padrões concêntricos r = 2 (a) e r = 3 (b) da rede RAGEO2D distribuídos ao longo das
simetrias backbone e merged. A rede apresenta |V| = 5000 vértices e grau médio 〈k〉 = 6.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 76 – Padrões concêntricos r = 2 da rede WAX distribuídos ao longo das simetrias backbone e
merged. A rede apresenta |V| = 5000 vértices e grau médio 〈k〉 = 6.

Fonte: Elaborada pelo autor.

tes às bordas da rede. A simetria backbone, no entanto, varia substancialmente, indicando a
presença de alta diversidade de padrões concêntricos . Para entender melhor como a quebra
das restrições geográficas pode influenciar a rede, foi também obtida uma variação da rede
VOR, onde algumas arestas sofreram processo de reconexão aleatória (similarmente ao que
ocorre no modelo WS). A rede RVOR foi obtida a partir da VOR reconectando 0.1% das
arestas. Os resultados presentes na Figura 77, indicam que este processo reduz considera-
velmente a simetria da rede, ilustrando o papel fundamental das restrições espaciais nestas
redes.

O modelo BA também foi analisado de acordo com sua simetria, como mostrado na
Figura 78. Verifica-se que dentre todos os modelos, o BA é aquele com maior diversidade
de padrões de simetria, cobrindo uma região substancial do mapa das medidas. Como es-
perado, há uma forte relação entre as medidas de simetria, já que isto reflete o fato de que
nestas redes, assim como no modelo ER, a densidade de triângulos, e portanto, o coefici-
ente de aglomeração são baixos. Observa-se também, que nestas redes, os padrões de maior
simetria são aqueles de menor grau.

Por fim, investigamos as correlações entre as medidas de simetria e medidas topoló-
gicas tradicionais. Obtivemos as correlações de Pearson para todos os modelos estudados,
entretanto, os resultados para as redes aleatórias BA e ER ficaram muito parecidos, e o
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Figura 77 – Padrões concêntricos r = 3 para as redes VOR (a) e RVOR (b) distribuídos ao longo das
simetrias backbone e merged.

Fonte: Elaborada pelo autor.



6.4. Caracterização da simetria de modelos de redes complexas 143

0.0 1.0
Simetria Backbone (h=2)

0.0

1.0

Si
m

et
ria

 M
er

ge
d 

(h
=2

)

0.0 1.0
Simetria Backbone (h=2)

0.0

1.0

Backbone Backbone 
1.0

0.0

M
er

ge
d

Simetria (h=2)

 (h
=2

)
 (h

=2
)

Sb:0.46 Sm:0.020

Sb:0.91 Sm:0.471
Sb:0.64 Sm:0.422Sb:0.18 Sm:0.153

Sb:0.92 Sm:0.994

Sb:0.52 Sm:0.535

Sb:1.00 Sm:0.986

Sb:0.43 Sm:0.167

Sb:0.99 Sm:0.718

Sb:0.70 Sm:0.169

Sb:0.99 Sm:0.9910

Sb:0.99 Sm:0.9511
Sb:0.32 Sm:0.5512

Sb:0.50 Sm:0.8413

Sb:0.75 Sm:0.9214 Sb:0.88 Sm:0.8315

Sb:0.74 Sm:0.6716
Sb:0.23 Sm:0.3217

Figura 78 – Padrões concêntricos r = 2 (a) da rede BA distribuídos ao longo das simetrias backbone
e merged. A rede apresenta |V| = 5000 vértices e grau médio 〈k〉 = 6. Para r = 4, as
simetrias de BA apresentam substancial correlação com as medidas tradicionais de grau
e centralidade de intermediação. Esta tendência, no entanto, se deve ao efeito de tama-
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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mesmo ocorreu entre RAGEO2D e WAX, por este motivo apenas os referentes aos mode-
los BA e WAX são mostrados na Figura 79. As correlações entre as medidas de simetria
são altas para os modelos aleatórios (BA). Como mencionado antes, isso se deve ao fato
desses modelos apresentarem baixa densidade de triângulos. As redes geográficas, no en-
tanto, mostram menor correlação entre as medidas de simetria, isso se deve ao fato dessas
redes apresentarem maior coeficiente de aglomeração.(15) Em ambos os casos, a simetria
correlaciona fracamente com outras medidas tradicionais como o grau e a centralidade
de intermediação. Isto indica que estas propriedades revelam informações complementares
sobre a estrutura dessas redes.

6.5 Simetria de redes reais

Similarmente à metodologia empregada nos modelos de redes complexas, nesta se-
ção, algumas redes reais são estudadas através das medidas de simetria. Em particular con-
sideramos quatro redes reais para esta análise, Aeroportos (AIR), Wikipédia (WIKI), e as
redes das cidades de San Joaquin e Oldenburg.

0.0 1.0
Simetria Backbone (h=2)

0.0

1.0

Si
m

et
ria

 M
er

ge
d 

(h
=2

)

0.0 1.0
Simetria Backbone (h=2)

0.0

1.0

Si
m

et
ria

 M
er

ge
d 

(h
=2

)
M

er
ge

d 
(h

=2
)

M
er

ge
d

M
er

ge
d

M
er

ge
d

0.0

Backbone 

 (h
=2

)

Sb:0.12 Sm:0.500

Sb:0.76 Sm:0.351

Sb:1.00 Sm:1.002

Sb:0.22 Sm:0.013

Sb:0.75 Sm:0.754

Sb:1.00 Sm:0.215Sb:0.10 Sm:0.126 Sb:0.67 Sm:0.047

Sb:0.35 Sm:0.268

Sb:0.39 Sm:1.009

Sb:0.21 Sm:0.6510

Sb:0.46 Sm:1.0011

Sb:1.00 Sm:0.6212

Sb:1.00 Sm:1.0013

Sb:0.91 Sm:0.9614
Sb:0.27 Sm:1.0015

Figura 80 – Padrões concêntricos r = 2 (a) da rede AIR distribuídos ao longo das simetrias backbone
e merged.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A rede de aeroportos (AIR) abrange pares de aeroportos internacionais que são co-
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nectados se eles compartilham uma rota entre si2. A rede AIR contém |V| = 2940 vértices e
tem conectividade média 〈k〉 ≈ 21. Os resultados da simetria para a rede AIR são mostrados
na Figura 80. Verifica-se que os padrões concêntricos são muito mais diversos do que aque-
les obtidos para os modelos de redes. Outra tendência é que vários padrões concêntricos
apresentam algum tipo de simetria máxima. Aqueles com simetria backbone máxima corres-
pondem a padrões centrados em vértices de baixa conectividade, mas que são conectados
a hubs, levando a uma construção do tipo árvore. Estes vértices representam aeroportos
pequenos que são conectados a aeroportos de maior movimento. No caso de simetria merged
máxima, observam-se padrões altamente aglomerados, onde praticamente todos os vértices
de um nível são conectados entre si.
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Figura 81 – Padrões concêntricos r = 2 (a) da rede WIKI distribuídos ao longo das simetrias backbone
e merged.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Outra rede estudada envolve artigos da área científica presentes na Wikipédia (WIKI).
Cada vértice representa um artigo conectado através de citações. Neste caso, a direção das
arestas é ignorada, de forma que uma conexão indique apenas se dois conceitos científicos es-
tão relacionados e não exatamente a hierárquia dessa relação. A rede apresenta |V| = 45876

vértices e 〈k〉 ≈ 5.8. Os resultados da simetria para a rede WIKI são mostrados na Fi-
gura 81. Novamente, observa-se grande dispersão no espaço das simetrias, preenchendo
2 A rede foi construída por César Henrique Comin a partir dos dados de rotas disponíveis em: <http://

sourceforge.net/p/openflights/code/HEAD/tree/openflights/data/> Acesso em: 20 ago. 2015.

http://sourceforge.net/p/openflights/code/HEAD/tree/openflights/data/
http://sourceforge.net/p/openflights/code/HEAD/tree/openflights/data/
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praticamente metade deste espaço. Isso indica que estas redes apresentam grande diver-
sidade de padrões concêntricos. Este fato pode estar relacionado à alta complexidade da
organização destas estruturas, o que torna cada vértice único.

Diferentemente do observado para as redes AIR e WIKI, as redes de cidades (des-
critas em detalhes na Seção 5.4.2) apresentaram simetrias com comportamentos similares
àqueles observados nos modelos RAGEO e ER, como mostrado na Figura 82. Isso possi-
velmente se deve às restrições espaciais e de planejamento presentes nestas redes, limitando
o escopo de possíveis padrões concêntricos. Outro resultado interessante é que mesmo con-
siderando que ambas as cidades apresentam estruturas diferentes, a dependência entre as
simetrias é parecida.

Também foram obtidas correlações das simetrias com outras propriedades tradicio-
nais de redes complexas para as redes reais estudadas. Na Figura 83 é mostrada a tabela de
correlações de Pearson para as redes WIKI, que também apresentou resultados similares à
rede AIR, e da cidade de Oldenburg, que foram similares aos obtidos para a rede de San
Joaquin. Ambas as redes, apresentaram baixa correlação entre as medidas de simetria e as
tradicionais. As correlações entre os dois tipos de simetria são altas na rede de Oldenburg.
Entretanto, para as duas redes reais, a correlação entre as simetrias de diferentes níveis é
baixa, indicando que informação da simetria para cada nível pode ser usada de forma com-
plementar.

6.6 PCA e classificação de redes por simetria

Para melhor entender a relação geral entre as redes estudadas (tanto modelos quanto
redes reais), aplicamos PCA aos padrões concêntricos da rede. Como nem todas elas pos-
suem mesmo número de vértices, a análise foi conduzida por amostragem, selecionando
1000 vértices de cada rede para que não houvessem perturbações causadas pela representa-
tividade de cada grupo de redes.

A Figura 84 mostra as projeções obtidas através dos dois primeiros componentes
principais para as redes estudadas considerando apenas as medidas de simetria (backbone e
merged) para r = 2, 3 e 4 (a). Para fins de comparação foi obtida uma projeção via PCA das
redes, mas através do uso de medidas concêntricas para as mesmas escolhas de níveis (b). É
importante notar que as propriedades concêntricas também envolvem muitas propriedades
tradicionais, como o coeficiente de aglomeração e grau.

O PCA da Figura 84a sumariza muitos dos resultados deste capítulo e destaca as
principais características de simetria das redes estudadas. Os dois primeiros componentes
correspondem a ≈ 86% da total variância. Notavelmente, o componente PCA1 corresponde
a praticamente ao oposto da média dos valores de simetria obtidos para os níveis considera-



6.6. PCA e classificação de redes por simetria 147

0.0 1.0
Simetria Backbone (h=3)

0.0

1.0

Si
m

et
ria

 M
er

ge
d 

(h
=3

)

0.0 1.0
0.0

1.0

Si
m

et
ria

 
Si

m
et

ria
 

Simetria 

1.01.0

 (h
=3

)

0.00.00.0 1.01.0
Backbone 

Sb:0.91 Sm:0.930Sb:0.79 Sm:0.791

Sb:0.68 Sm:0.682

Sb:0.99 Sm:0.883

Sb:1.00 Sm:1.004

Sb:0.47 Sm:0.475

Sb:0.67 Sm:1.006

Sb:0.60 Sm:0.867

Sb:0.40 Sm:0.678

Sb:0.98 Sm:0.799

Sb:1.00 Sm:1.0010

Sb:0.29 Sm:0.3511

Sb:0.20 Sm:0.2012
Sb:0.93 Sm:0.6613

Sb:0.33 Sm:1.0014

Sb:0.80 Sm:0.4815
Sb:0.56 Sm:0.2516

(a) San Joaquin r = 3

0.0 1.0
Simetria Backbone (h=3)

0.0

1.0

Si
m

et
ria

 M
er

ge
d 

(h
=3

)

1.0
Simetria 

 (h
=3

)

1.01.01.0

0.0

Si
m

et
ria

 
Si

m
et

ria
 

Backbone Backbone 

Sb:0.57 Sm:0.470

Sb:0.95 Sm:0.971

Sb:1.00 Sm:1.002

Sb:0.79 Sm:0.763

Sb:0.90 Sm:0.934

Sb:0.99 Sm:0.975

Sb:0.78 Sm:0.846

Sb:0.94 Sm:0.727

Sb:0.84 Sm:0.698

Sb:0.82 Sm:0.969

Sb:0.45 Sm:0.4610

Sb:0.49 Sm:0.4911

Sb:0.84 Sm:0.8412
Sb:1.00 Sm:1.0013

Sb:0.46 Sm:0.4614

Sb:0.77 Sm:0.7015Sb:0.67 Sm:0.5716

(b) Oldenburg r = 3

Figura 82 – Padrões concêntricos r = 3 para as redes de ruas das cidades San Joaquin (a) e Olden-
burg (b) distribuídos ao longo das simetrias backbone e merged.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 83 – Tabela de correlações de Pearson obtidas entre as medidas de simetria concêntrica e
diversas outras propriedades tradicionais considerando as redes WIKI (a) e Oldenburg
(b).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 84 – PCA aplicada aos modelos e redes reais. Em (a) apenas as medidas de simetria foram
usadas, enquanto em (b) apenas medidas concêntricas tradicionais foram consideradas
(ver Seção 2.8.2).

Fonte: Elaborada pelo autor.

dos, sendo definido como: PCA1 = −0.37Sbi(2)−0.43Smi(2)−0.44Sbi(3)− 0.43Smi(3)−
0.43Sbi(4) − 0.34Smi(4). Desta forma, quanto menor o valor de PCA1, maior é a sime-
tria do padrão concêntrico. Padrões encontrados nas redes WIKI, BA e AIR estão entre
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aqueles com maior PCA1, portanto, menor simetria, possivelmente refletindo a natureza
livre de escala presente nestas redes. Surpreendentemente, os modelos RAGEO2D e WAX
apresentam baixa sobreposição entre eles, mesmo sendo modelos geográficos. Isso pode ser
causado pela pequena quantidade de conexões de longo alcance permitidas em modelos
WAX. As redes que apresentaram maior sobreposição foram aquelas obtidas a partir de
cidades, além disso, sob o ponto de vista de simetria, estão mais próximos de modelos ER
do que dos modelos geográficos.

Comparativamente, a projeção obtida através de PCA para as medidas de simetria
(Figura 84a) , é claramente uma representação mais discriminativa das redes estudadas em
relação à obtida somente através de propriedades concêntricas (Figura 84b). Isso é refletido
em menor sobreposição entre os padrões das redes e melhor aproveitamento do espaço de
medidas. Estas qualidades de medidas obtidas a partir de padrões concêntricos são melhor
discutidas e analisadas em (166).

Voronoi

GeográficaERCidades
(Oldenburg)

WaxmanVoronoi com
reconexão Aeroportos

BA Wikipédia

Maior simetria Menor Simetria

Figura 85 – Modelos e redes consideradas ordenadas de acordo com a simetria geral média indicada
pelo componente PCA1 da Figura 84(a). Cada quadro apresenta uma visualização em
miniatura da rede.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerando que o eixo PCA1 mantêm 71% da variância original das medidas de
simetria, é possível classificar cada rede de acordo com sua simetria média, isto é 〈PCA1〉,
como mostrado na Figura 85. As redes de cidades são aquelas que apresentam maior sime-
tria, fato que possivelmente está relacionado com o planejamento urbano que deve permitir
que estas redes sejam simples de se navegar. Redes apresentando distribuição de grau he-
terogênea (BA, WIKI e AIR) são aquelas de menor simetria já que a presença ou não de
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hubs em padrões concêntricos é responsável por causar um desbalanço nas probabilidades
de transição. Redes ER e V OR são os modelos que apresentaram maior simetria. Curiosa-
mente, as restrições espaciais empregadas nos modelos RAGEO2D e WAX não contribuem
para o aumento da simetria, pelo contrário, tendem a aumentar a diversidade de padrões
concêntricos se comparada ao modelo ER.

6.7 Aplicação preliminar da simetria concêntrica para identi-
ficar e caracterizar crises do mercado financeiro

Para ilustrar o potencial do uso das medidas de simetria introduzidas neste trabalho
em uma aplicação real, analisamos de forma preliminar a simetria de uma rede do mercado
financeiro ao longo do tempo. A rede, obtida de (167), foi construída a partir de dados do
Yahoo! Finance3. Este banco de dados contém a informação dos preços de fechamento diários
das ações de 347 empresas negociadas na bolsa de Nova Iorque ao longo do período de
janeiro de 1986 a fevereiro de 2002. Cada vértice da rede gerada corresponde a uma das
347 empresas, onde pares de vértices são conectados ou não de acordo com a correlação do
preço das ações seguindo o método descrito em (167). Neste trabalho a rede foi gerada com
5% das arestas mais representativas (de maior correlação) usando uma janela deslizante de
28 dias.
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Figura 86 – Simetria merged média para r = 2 calculada para a rede do mercado financeiro ao longo
do tempo. As regiões em destaque indicam períodos de crises documentadas na litera-
tura.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 86 mostra a simetria merged para r = 2 obtida ao longo do tempo para a
rede do mercado financeiro considerada. As regiões em destaque indicam períodos conheci-
3 Disponível em:<http://finance.yahoo.com> Acesso em: 09 abril 2015

http://finance.yahoo.com
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dos de crises4.(168) Verifica-se que a rede tende a ser altamente simétrica durante períodos
de estabilidade econômica, entretanto, durante crises e períodos de pessimismo econômico
ocorre um decaimento rápido da simetria, indicando que a topologia da rede se torna mais
heterogênea. Isto sugere que durante crises as empresas tendem adotar estratégias distin-
tas, já que seus padrões concêntricos tendem a ser mais diversos, resultado que corrobora
estudos recentes na área.(169)
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Figura 87 – Tabela de correlações médias e desvios padrão entre as medidas de simetria contra as
medidas topológicas tradicionais. As médias foram tomadas para a rede do mercado
financeiro ao longo de todo o período considerado. Verifica-se que a simetria merged de
nível r = 2 apresenta correlação quase nula com todas as outras medidas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como verificado para as outras redes estudadas, também obtivemos as correlações
das medidas de simetria com as tradicionais, neste caso, a tabela de correlações foi tomada
ao longo do tempo através da média e desvio padrão, como mostrado na Figura 87. Sur-
preendentemente, a correlação entre a simetria merged para r = 2, empregada na análise
4 Disponível em: <http://www.wsj.com/articles/SB119239926667758592> Acesso em: 09 abril 2015

Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/finance/2773265/Billionaire-who-broke-the-Bank-of-England.
html> Acesso em: 09 abril 2015
Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/technology/2005/may/16/media.business> Acesso em:
09 abril 2015
Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/26/newsid_2503000/
2503271.stm> Acesso em: 09 abril 2015
Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/russia.artsandhumanities> Acesso
em: 09 abril 2015

http://www.wsj.com/articles/SB119239926667758592
http://www.telegraph.co.uk/finance/2773265/Billionaire-who-broke-the-Bank-of-England.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/2773265/Billionaire-who-broke-the-Bank-of-England.html
http://www.guardian.co.uk/technology/2005/may/16/media.business
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/26/newsid_2503000/2503271.stm
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/26/newsid_2503000/2503271.stm
http://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/russia.artsandhumanities
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anterior, e as outras medidas, inclusive outras simetrias, é praticamente inexistente. Isso
ocorre devido à capacidade notável da medida em capturar os dois comportamentos do
mercado financeiro de forma estável. Esta característica não está presente ao usar outras
propriedades de redes complexas, como mostrado em (108). No geral, mesmo preliminares,
estes resultados mostram a aplicabilidade das medidas de simetria concêntrica na caracteri-
zação de redes.
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7 Conclusões

Nesta tese foram desenvolvidas novas metodologias para a análise multiescala de
redes complexas sob a perspectiva de três diferentes aspectos importantes de sistemas com-
plexos: a dimensão, a simetria e a caracterização multiescala de vértices em comunidades.
Tanto os conceitos de simetria quanto de dimensão foram pouco explorados na literatura
dentro do contexto de redes complexas. Enquanto a organização em comunidades apesar
de bem explorada, tem como foco a determinação da estrutura de comunidades e não a
identificação e caracterização de seus elementos.

De acordo com a proposta inicial, foi possível definir as novas medidas em termos
de níveis e padrões concêntricos de modo que adquirissem características multiescala. As
dimensões local e multiescala foram construídas através da extensão da dimensão de capa-
cidade, agora tomadas ao longo dos níveis concêntricos, podendo também estar centradas
em um vértice específico.

A dimensão multiescala foi verificada de acordo com os modelos teóricos, como no
caso ER, grades regulares e redes geográficas. Nas redes ER foi possível desenvolver uma
solução analítica, enquanto que nas redes regulares e geográficas a dimensão encontrada
correspondeu à esperada, validando, portanto, a metodologia. Também foi estudado um
caso específico de rede multidimensional, construída de modo a apresentar três estágios
de dimensionalidade de acordo com a escala observada, onde a medida proposta foi bem-
sucedida em determinar todos os três estágios presentes na rede.

Após validada, a medida de dimensão foi usada para caracterizar redes reais, onde
observou-se a correspondência entre a dimensão topológica e aquela obtida através de mer-
gulho em espaços métricos. Além disso, foi descoberto que a dimensão local também apre-
senta uma forte relação com as bordas em redes geográficas, e como consequência com a
acessibilidade, indicando que os graus de liberdade de agentes caminhando ao longo das
bordas são comprometidos.

Também foram estudados os efeitos de dinâmicas de reconexão de vértices, onde
algumas arestas da rede são reconectadas aleatoriamente, de modo análogo ao que ocorre
no modelo WS. Ao aplicar essa dinâmica, as redes são empacotadas, apresentando aumento
considerável da dimensão máxima. Este efeito se tornou claro ao comparar a rede da cidade
de Londres com mesma rede incluindo conexões referentes ao transporte subterrâneo, de
longa distância. A rede que antes apresentava características 2D, adquire dimensão próxima
de 3, fenômeno que pode ser observado tanto através de visualização da rede, quanto pelo
uso da dimensão multiescala.

As análises conduzidas para entender o comportamento das dimensões propostas
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validam e demonstram o potencial das medidas para a caracterização topológica de redes,
o que permite também que sistemas não necessariamente geográficos possam ser caracteri-
zados pela dimensão.

Diferentemente do desenvolvimento da dimensão multiescala, onde foi possível es-
tender diretamente as definições já presentes na literatura, a abordagem direta para se defi-
nir uma medida de simetria em redes, estendendo o conceito de automorfismos, não foi bem
sucedida. Isto ocorreu principalmente devido à dificuldade em se encontrar normalizações
adequadas para o número de automorfismos. Portanto, propomos como alternativa, o uso
do conceito de diversidade de caminhos, que estendem a medida de acessibilidade, para
definir a simetria concêntrica em redes. Foi necessário definir uma nova dinâmica baseada
em níveis concêntricos, onde apenas as transições entre níveis consecutivos são permitidas.
Devido à degenerescência desta dinâmica, também foi necessário dividir o espaço de sime-
tria em dois tipos de medidas, a backbone e a merged. As medidas de simetria são definidas
para todos os subgrafos que constituem padrões concêntricos em redes.

A análise de redes reais e modelos, através das medidas de simetria, ajudaram a es-
tabelecer o perfil dos padrões concêntricos dessas redes. Redes geradas a partir de grades
regulares ou homogêneas, como aquelas do modelo ER, apresentaram padrões concêntri-
cos de alta simetria, já redes mais heterogêneas como as obtidas através do modelo BA e
redes reais apresentaram maior diversidade no espaço das simetrias. Redes com restrições
espaciais, como as de cidades e modelos geográficos também apresentaram alta simetria.
Foi possível identificar, que, por exemplo, o modelo Waxman, por permitir algumas pou-
cas conexões de longo alcance apresenta padrões ligeiramente mais diversos e de menor
simetria que outros modelos geográficos. As medidas sugeridas também correlacionaram
fracamente com as medidas tradicionais, sugerindo que apresentam informação extra so-
bre esses sistemas.

Ao aplicar PCA para reduzir a dimensionalidade do espaço de simetrias obtido,
observou-se que os padrões concêntricos de cada rede tendem a apresentar baixa sobre-
posição entre aquelas de tipos diferentes, além de preencherem o espaço transformado de
modo uniforme. Essa característica é desejável na caracterização de vértices pois permite
identificar as redes de origem apenas observando os padrões concêntricos. Esse resultado
não é reproduzido ao considerar as medidas concêntricas tradicionais, onde ocorre maior
sobreposição e menor uniformidade no preenchimento do espaço. Essas características são
melhor exploradas em (166).

Surpreendentemente, o exemplo de aplicação em redes do mercado financeiro mos-
tra uma relação forte entre a simetria merged e a história de crises e períodos de pessimismo
no mercado. Este vínculo deverá ser aprofundado no futuro, seguindo as análises presentes
em (108).

Devido ao baixo custo computacional (ver apêndice A), as medidas de simetria con-
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cêntrica e dimensão multiescala (assim como a local), podem ser aplicadas mesmo em redes
com grande número de vértices, tornando-se descritores de interesse para toda a comuni-
dade científica da área de redes complexas.

Ambos os aspectos considerados neste trabalho: simetria (ou regularidade) e dimen-
são; também são conhecidos por estarem relacionados à complexidade de um sistema.(170)
Quanto mais regular um sistema, menos elementos são necessários para descreve-lo, e, por-
tanto, menor é a sua diversidade. Similarmente, quanto menor a dimensão, menos variá-
veis independentes são necessárias para descrever os estados desse sistema. Portanto, quanto
mais complexo o sistema, espera-se maior dimensionalidade ou menor regularidade em sua
estrutura e vice-versa.

Com as medidas definidas aqui, podemos sumarizar o conceito descrito acima atra-
vés da Figura 88, que exemplifica um mapeamento das redes e modelos estudados neste
trabalho distribuídos ao longo dos eixos que representam a dimensão (dimensão máxima) e
a simetria (média da simetria).

A Figura 88 ilustra muitos dos resultados obtidos nesta tese. Por exemplo, redes ER
apresentam alta simetria, mas também tendem a apresentar alta dimensão, dependendo
dos parâmetros de grau e número de vértices. Redes regulares, modelos geográficos e ci-
dades tendem a apresentar suas dimensões características além de apresentarem alta sime-
tria. Contrariamente, a Wiki e outras redes sem restrições espaciais como redes de conhe-
cimento (JCR2009, CN, PC) tendem a apresentar baixa simetria e alta dimensionalidade,
juntamente com modelos BA e com a rede que representa a infraestrutura da Internet.

No mapeamento, também é possível observar o efeito de empacotamento da rede
WS, tanto no espaço de simetria, como no espaço da dimensão. A dimensão desta rede
aumenta com p até alcançar uma dimensão de saturação correspondente ao modelo ER,
entretanto, ao longo do caminho a simetria desta rede cai drasticamente, principalmente
entre p ≈ 5% e p ≈ 10%. Este efeito pode indicar uma segunda transição de fase nestas redes
que ainda não foi explorada na literatura. Como observado nos resultados do capítulo 5, a
rede da cidade de Londres apresenta um aumento significativo de dimensão. Apesar disso,
diferentemente do que ocorre para as redes WS, não há uma queda substancial no valor
médio de simetria com a adição de conexões de longo alcance. Este fenômeno pode estar
relacionado às características da dinâmica que estabelece as conexões de longa distância em
cada uma dessas redes. Enquanto o estudo dos efeitos na dimensão e simetria, de diferentes
dinâmicas topológicas em redes, não faz parte do escopo deste trabalho, este conceito deverá
ser melhor explorado em trabalhos futuros.

As elipses de densidade (171) mostradas na figura representam os desvios da mé-
dia considerando uma função normal bivariada. A redes mapeadas no quadrante de alta
dimensão e baixa simetria, apresentam vértices com grande diversidade de valores de sime-
tria e principalmente dimensão. Outro fato observado é que as orientações das elipses são
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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similares entre as redes reais (i.e., desconsiderando o modelo BA) que se encontram nesta
região, isso pode indicar um padrão interno comum, presente em redes reais, que relaciona
a dimensão e a simetria dos vértices.

Como previsto, redes consideradas mais complexas apresentaram menor simetria e
maior dimensão. Redes de conhecimento, por exemplo, são altamente complexas, revelando
pouca redundância em sua estrutura, além de não apresentar nenhuma restrição espacial,
ou se ela existir, está presa a um espaço de altíssima dimensão, que ainda é desconhecido.

Interessantemente, não encontramos redes que preenchem a região de baixa dimen-
são e baixa simetria, o que pode indicar que restrições espaciais tendem a aumentar natural-
mente a simetria de sistemas. O modelo que mais se desvia disso é o WAX, possivelmente
por manter parte das restrições espaciais do seu espaço original e, ao mesmo tempo, permitir
a existência de algumas conexões de longo alcance.

A análise de complexidade e dimensão mostra também que muitos sistemas reais
apresentam alta dimensão, o que pode dificultar a visualização efetiva de suas redes. Isso
indica que mesmo considerando um espaço 3D que permita interatividade, alguns detalhes
são perdidos devido à projeção, necessitando de novas técnicas para reduzir a dimensiona-
lidade de modo que as características da estrutura topológica de interesse sejam mantidas.
Apesar disso, no geral, as visualizações geradas ao longo deste trabalho, somente possíveis
devido às otimizações realizadas no algoritmo foram cruciais para a interpretação dos resul-
tados, assim como para a análise inicial das estruturas.

Em especial, a abordagem multiescala permitida pelo visualizador interativo teve
um papel fundamental na obtenção de mapas científicos, que, em conjunção com a carac-
terização de comunidades e de seus elementos, deram origem a novos métodos para quan-
tificar a interdisciplinaridade nas ciências, assim como, também estabelecer taxonomias de
uma área científica que podem ser usadas no processo de sumarização. Além disso, as fer-
ramentas de visualização desenvolvidas permitiram que, através de colaboração extensiva
com especialistas da área médica, novas metodologias específicas para a análise de redes de
expressão gênica fossem desenvolvidas, fornecendo resultados importantes na área médica.

Em geral, as metodologias exploradas até aqui contribuem para a literatura, forne-
cendo novas observações e ideias sobre os conceitos de dimensão, da estrutura multiescala
e nas direções de como devem ser exploradas novas métricas. Estas contribuições deverão
ajudar a entender melhor a dinâmica e organização de redes complexas.

7.1 Principais contribuições

• Visualização de redes – Neste trabalho, as modificações sugeridas ao algoritmo FR usual
melhoraram o custo computacional vinculado à simulação molecular usada para o
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posicionamento de vértices no software desenvolvido para visualização de redes com-
plexas, Network3D. Desta forma, a complexidade passou de O(|V|2 + |E|) para ape-
nas O(|V| log |V| + |E|), permitindo a visualização de redes com grande número de
vértices. Embora existam outras técnicas mais sofisticadas para a visualização de re-
des (29), a metodologia empregada foi adequada para a análise de todas as redes es-
tudadas neste trabalho. Isso, no entanto, não seria possível através do uso de outros
softwares já disponíveis publicamente, já que nenhum deles apresenta a integração re-
querida para esta abordagem, como, por exemplo, interatividade, interface amigável
e alta velocidade de plotagem. A visualização interativa em três dimensões foi crucial
para o desenvolvimento de todos os tópicos deste trabalho, em especial na análise de
mapas científicos e no estudo de dimensão em redes. Futuramente, o software deverá
ser distribuído ao público.

• Caracterização de redes de expressão gênica – Com a ajuda do visualizador e de técnicas
multiescala, foi possível desenvolver um método para classificar e analisar vértices em
redes de expressão gênica com o objetivo de encontrar genes que participam de forma
notável em redes. Estes desenvolvimentos culminaram na criação de um conjunto de
ferramentas computacionais, que incluem o visualizador, programas para gerar redes
a partir de dados de transcriptoma e rotinas prontas para o cálculo de propriedades.
Atualmente estes recursos estão disponíveis ao grupo de pesquisa do professor Carlos
A. Moreira da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que por meio de
colaboração, já resultaram em duas publicações (9, 172) e dois capítulos de livro.(173,
174)

• Dimensão local e multiescala – Apesar de já existirem algumas definições de dimensão
em redes complexas, a nova medida introduzida nesta tese é vinculada à estrutura de
níveis concêntricos, portanto, naturalmente multiescala, permitindo a caracterização
tanto global quanto dos vértices de uma rede. As análises apresentadas aqui pavimen-
taram o caminho para o uso dessa propriedade na caracterização de redes complexas
em geral. Outros pesquisadores já estão adotando esta definição de dimensão, inicial-
mente disponibilizada em (175). Em (176) a dimensão local é aplicada em redes gera-
das a partir de imagens com o objetivo de realçar bordas. A nova técnica apresenta
vantagens sobre os métodos de detecção de bordas usuais, principalmente em imagens
naturais, onde ocorrem formas complexas além do aparecimento de ruído. Em outra
abordagem (177), a dimensão local foi comparada com outras medidas na tarefa de
identificar vértices influentes em diversas redes. Como resultado, a performance da di-
mensão local se mostrou superior a todas as outras medidas, principalmente em redes
com estrutura de comunidades.

• Simetria concêntrica – A simetria introduzida neste trabalho difere das definições usuais,
baseadas em automorfismos. A nova abordagem permitiu que a simetria de redes gran-
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des pudesse ser quantificada de forma multiescala, caracterizando também a simetria
ao redor de vértices. A análise de correlação e PCA revelou que simetria apresenta
informações novas quando comparada às medidas tradicionais e até mesmo com re-
lação às medidas concêntricas. A análise preliminar da simetria concêntrica aplicada
no mercado financeiro mostrou o potencial da medida ao identificar de modo singular
as crises, simultaneamente apresentando correlações próximas de zero com relação a
outras medidas. Em (166) a simetria apresentou performance amplamente superior
na tarefa de caracterização de vértices em modelos e redes reais, quando comparada
às medidas concêntricas, que embutem várias medidas tradicionais de redes. A sime-
tria também foi usada com sucesso, em (33), na tarefa de detecção de autoria de obras
literárias usando redes complexas.

• Quantificação da interdisciplinaridade – Foi desenvolvida uma nova metodologia para quan-
tificar a interdisciplinaridade de áreas científicas (10), baseada na ideia de que concei-
tos interdisciplinares tendem a estar relacionados a um conjunto mais diverso de tó-
picos. Para isso, foi construída uma rede de citações entre revistas científicas ao longo
do tempo e uma medida de entropia temática foi desenvolvida para quantificar a di-
versidade de assuntos com que uma revista recebe citações. Através dessa análise, foi
possível identificar que de fato a ciência está se tornando interdisciplinar, além de tra-
çar um perfil da evolução da interdisciplinaridade ao longo do tempo das principais
áreas científicas. Tanto a metodologia, quanto os resultados podem ser de grande inte-
resse para agências e instituições responsáveis por novas políticas que visem aumentar
a integração da pesquisa científica em um setor.

• Sumarização e taxonomia de áreas científicas – Através da combinação de mapas científicos,
caracterização de comunidades e PLN foi desenvolvida uma nova metodologia para
extrair taxonomias a partir de redes de citações e resumos de artigos.(117) A metodolo-
gia baseia-se em obter palavras-chave que descrevam as comunidades encontradas em
uma rede de citação, de modo que também possam ser relacionadas para formar den-
drogramas informativos que sumarizem um tópico científico. A técnica foi aplicada
com sucesso em duas redes geradas a partir das áreas de “Cristais fotônicos” e “redes
complexas”. Esta abordagem pode ajudar tanto pesquisadores experientes na tarefa
de organizar trabalhos de levantamento (surveys) sobre uma certa área de pesquisa,
quanto pesquisadores novatos que desejem iniciar os estudos nesta área.

• Softwares – Além do software de visualização, foram desenvolvidas diversas rotinas para
o cálculo das propriedades introduzidas nesta tese, incluindo a dimensão multiescala e
a simetria concêntrica. Algumas delas já estão disponíveis publicamente. Os ponteiros
para os softwares desenvolvidos podem ser encontrados no apêndice A.

• Banco de dados de redes – As diversas redes obtidas ao longo deste projeto também cons-
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tituem uma das principais contribuições deste trabalho, já que estas podem ser usadas
para outras análises nos desenvolvimentos futuros daquelas presentes aqui. As redes
desenvolvidas para este trabalho foram: citações entre revistas científicas, as redes de
citações das áreas de “Cristais fotônicos” e “Redes complexas” e redes da Wikipédia.

7.2 Trabalhos publicados ou submetidos em periódicos in-
ternacionais
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7.3 Trabalhos futuros

As metodologias aqui introduzidas foram aplicadas em um conjunto diverso, porém
limitado de redes reais e modelos. Uma extensão direta deste trabalho seria reproduzir as
metodologias aqui presentes, como os mapas de dimensão e de simetria, entretanto, sob o
contexto de uma análise comparativa e exaustiva, envolvendo um conjunto grande de redes
reais e modelos. Desta forma será possível estabelecer um mapa ainda mais completo das
características presentes nesta tese.

Espera-se que trabalhos futuros também explorem de forma mais sistemática a rela-
ção entre os conceitos de graus de liberdade, diversidade e dimensão; expandindo a análise
apresentada na Figura 65. É possível que estes aspectos possam ser conectados à dimensão

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/110/68001
http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/110/68002
http://arxiv.org/abs/1501.05040
http://arxiv.org/abs/1506.05690
http://arxiv.org/abs/1506.05690
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0128174
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de informação (178), onde as probabilidades de transição também são envolvidas no cálculo
da dimensão efetiva do sistema.

É interessante verificar também, o quão robustas as medidas introduzidas neste tra-
balho são diante de perturbações em redes. Em especial, é importante verificar como a
simetria e a dimensão se comportam quando as redes naturalmente apresentam alguma
condição não ideal. Este efeito pode ser analisado através de simulação, por exemplo, atra-
vés de amostragem ou da criação e eliminação de uma pequena quantidade de vértices
ou arestas. Desta forma, será possível entender melhor as limitações desta abordagem e es-
tabelecer formas para torná-las mais robustas. Dentro dessa mesma abordagem, também
é importante estudar como as medidas aqui introduzidas são influenciadas por dinâmicas
topológicas (i.e., quando sua estrutura muda com o tempo) que podem ocorrer em uma
rede.

Uma limitação da abordagem da quantificação de interdisciplinaridade está na de-
pendência do método com a categorização dos vértices (em nossa abordagem, pelas catego-
rias temáticas). Uma forma de tratar esta limitação é combinar os métodos de obtenção de
taxonomia automática com o cálculo da interdisciplinaridade. Além de eliminar a possível
polarização dos resultados devido ao particionamento arbitrário das áreas científicas, a me-
todologia poderia ser aplicada mesmo em banco de dados onde não há uma categorização
inerente. Quando já existe uma estrutura de categorias inerente do sistema, os resultados
obtidos considerando a categorização preconcebida e a obtida automaticamente poderiam
ser comparados, verificando-se os efeitos reais da polarização.
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APÊNDICE A – Recursos computacionais
e complexidade dos algoritmos

Neste apêndice são apresentadas a complexidade e tempos de execução dos princi-
pais algoritmos implementados (tabela 5) neste trabalho e os softwares utilizados e desenvol-
vidos neste trabalho (tabela 6).

Tabela 5 – Complexidade e tempos de cálculo das metodologias usadas neste trabalho. A análise de
tempo de execução foi conduzida em um processador Intel Core i7 2.3 Ghz com 8GB de
RAM. Foram consideradas 4 redes ER de conectividade média ⟨k⟩ = 3 e ⟨k⟩ = 6 assim
como de tamanhos |V| = 1000 |V| = 10000. Os tempos para o algoritmo FRMOD foram
considerados a partir do início da simulação até a estabilização da rede, enquanto aqueles
baseados em níveis concêntricos foram considerados até r = 5.

Operação Complexidade Tempo
|V| = 1000

⟨k⟩ = 3

Tempo
|V| = 1000

⟨k⟩ = 6

Tempo
|V| = 10000

⟨k⟩ = 3

Tempo
|V| = 10000

⟨k⟩ = 6

Dimensão local e multies-
cala para nível r

O(⟨k⟩r) 0.04s 0.06s 1.3s 3.3s

Simetria concêntrica
para nível r

O(⟨k⟩r) 0.04s 0.11s 0.71s 4.8s

Algoritmo de visualiza-
ção FRMOD

O(|V| log |V|+ |E|) 5.3s 8.1s 13.9s 21.3s

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 6 – Softwares usados ou desenvolvidos durante a execução deste trabalho.

Ferramentas de Desenvolvimento

Clang/LLVM v6.1/602
Conjunto de compiladores C e Objective-C.
http://clang.llvm.org/

Python v2.7
Interpretador da linguagem script de mesmo nome.
http://www.python.org/

Xcode v6.4
Ambiente de desenvolvimento em C e Objective-C
http://developer.apple.com/technology/xcode.html

Ferramentas de Publicação

Latex -
Software gerador de documentos para publicação.
http://www.latex-project.org/

TexShop -
Editor de documentos Latex.
http://www.uoregon.edu/˜koch/texshop/

Ambientes Operacionais

Mac OS X v10.10
Sistema Operacional UNIX baseado em Darwin.
http://www.apple.com/macosx/

Windows 8
Sistema Operacional Comercial.
http://www.microsoft.com/windows/

Softwares de Análise de Redes Complexas

Cytoscape -
Ferramenta de obtenção de propriedades e visualização de redes complexas.
http://www.cytoscape.org/

Pajek (104) v1.24
Ferramenta de obtenção de propriedades de redes complexas.
http://pajek.imfm.si/

Concentric v0.8b
Software para extrair propriedades concêntricas de redes complexas.
http://cyvision.if.sc.usp.br/˜bant/hierarchical/

Softwares desenvolvidos

ComNetKit v1.0
Biblioteca de códigos para redes complexas em Objective-C/Cocoa.
não disponivel no momento.

Network 3D v1.0
Software gerador de visualização interativas de redes complexas.
http://cyvision.ifsc.usp.br/Cyvision/?page=SOFTWARE&subpage=NETWORKS3D

CVSymmetry v0.2
Software para calcular a simetria de redes complexas.
https://github.com/filipinascimento/CVSymmetry

CVAccessibility v0.8
Software para calcular a acessibilidade de redes complexas.
https://github.com/filipinascimento/CVAccessibility

CVDimension v0.2
Software para calcular a dimensão local e multiescala de redes complexas.
https://github.com/filipinascimento/CVDimension

Network 3D Web v0.1
Visualizador de redes voltado para a web (versão preliminar).
http://cyvision.ifsc.usp.br/networkstools/

Fonte: Elaborada pelo autor
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