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do Gonzalo na solução das dúvidas relacionadas a programação C/C++ .

A todos os colegas e amigos do Instituto de F́ısica de São Carlos que tanto du-

rante a graduação quanto durante o mestrado, contribúıram de alguma forma para minha
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Resumo

ROCHA, L. E. C. da Redes acopladas: estrutura e dinâmica. 2007. 123 f. Dis-
sertação (Mestrado) - Instituto de F́ısica de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2007.

A teoria das redes complexas tem se consolidado por seu forte caráter interdisciplinar,
relativa simplicidade conceitual e ampla aplicabilidade na modelagem de sistemas reais.
Embora tendo evolúıdo rapidamente, uma série de problemas ainda não foram estudados
usando as redes complexas. Em especial, sistemas envolvendo acoplamento e interação
entre diferentes redes complexas têm sido pouco investigados. Na presente monografia,
apresentamos duas contribuições fundamentais no estudo desses sistemas. A primeira con-
siste num modelo que descreve a interação entre um padrão de massa evoluindo numa rede
regular com uma rede complexa que se organiza para impedir a evolução desse padrão.
Os vértices da rede complexa se ativam e se movem sobre a rede regular conforme são re-
quisitados por seus vizinhos, que se ativam pela rede regular. Essa última ativação ocorre
quando a concentração de massa ultrapassa um limiar na respectiva posição do vértice e
consiste em liberar uma difusão oposta de massa neutralizadora contra a massa original.
A dinâmica mostrou-se completamente relacionada à estrutura da rede de controle. A
presença de concentradores no modelo de Barabási-Albert tem papel fundamental para
acelerar o processo de geração de massa neutralizadora. Por outro lado, a distribuição
uniforme de vizinhos da rede de Erdős-Rényi resultou numa melhora de desempenho na
presença de várias regiões distintas contendo massa original. A segunda contribuição con-
siste num modelo de interação entre duas espécies (predador e presa) através de campos
sensitivos, que dependem da distância Euclidiana entre dois indiv́ıduos e do seu respectivo
tipo. Padrões espaço-temporais emergem nesse sistema e estão diretamente relacionados
à intensidade de atração entre os indiv́ıduos da mesma espécie. Para entender a evolução
do sistema e quantificar a transferência de informação entre os diferentes aglomerados,
duas redes complexas são constrúıdas onde os vértices representam os indiv́ıduos. Na
primeira rede, o peso das conexões é dado pela distância Euclidiana entre os indiv́ıduos
e na segunda, pelo tempo que eles permaneceram suficientemente próximos. A partir de
um mecanismo de fusão entre as duas redes, obtemos uma terceira rede complexa onde
os vértices correspondem a grupos espaciais definidos a partir de um processo de limia-
rização dos pesos da primeira rede. Algumas configurações de parâmetros privilegiam a
sobrevivência de presas enquanto outras beneficiam a caça dos predadores.

Palavras-chave: Sistemas Complexos, Redes Complexas, Redes Acopladas, Geração de
Padrões.



Abstract

ROCHA, L. E. C. da Coupled networks: structure and dynamics. 2007. 123 pp.
Dissertation (Master) - Instituto de F́ısica de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2007.

Complex network theory has become very popular because of its interdisciplinarity,
conceptual simplicity and wide applicability to model real systems. Although fast growing,
there is a number of problems which have not been addressed by using complex networks.
For example, few efforts have been directed to systems involving coupling and interac-
tion between different complex networks. In the following monography, we present two
fundamental contributions in the study of such systems. The first consists in a model
which describes the interaction dynamics between a mass pattern evolving in a regular
network with a complex network, which are expected to control the pattern evolution.
As soon as a complex network node is activated by the regular network, it requests help
from its topological neighbours and activates them. The activation is triggered when the
mass concentration overcomes a threshold in the node position and consists in libera-
ting an opposite diffusion intended to eliminate the original pattern. The dynamics is
completely related to the structure of the control network. The existence of hubs in the
Barabási-Albert model plays a fundamental role to accelerate the opposite mass gene-
ration. Conversely, the uniform distribution of neighbours in the Erdős-Rényi network
provided an increase in the efficiency when several focuses of the original pattern were
distributed in the regular network. The second contribution consists in a model ba-
sed on interactions between two species (predator and prey) provided by sensitive fields
which depends of the Euclidean distance between two agents and on their respective ty-
pes. Spatio-temporal patterns emerge in the system which are directly related to the
attraction intensity between same species agents. To understand the dynamics evolution
and quantify the information transfer through different clusters, we built two complex
networks where the nodes represent the agents. In the first network, the edge weight is
given by the Euclidean distance between two agents and, in the second network, by the
amount of time two agents become close one another. By following a merging process,
another network is obtained whose nodes correspond to spatial groups defined by a weight
thresholding process in the first network. Some configurations favor the preys survival,
while predators efficiency are improved by other ones.

Keywords: Complex Systems, Complex Networks, Coupled Networks, Pattern Genera-
tion.
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1.4 (a) Amostra da rede complexa de Barabási-Albert – o concentrador que

emerge na estrutura aparece em cinza escuro – e (b) Distribuição de graus
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6.4 Seqüência de imagens mostrando a evolução do padrão para o modelo

de difusão de Fick com duas-fontes quando os vértices se concentram em
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1

Introdução

Inscrições rupestres mostram que há pelo menos 30000 anos [1], nossos ancestrais já

procuravam descrever o meio em que viviam. Essas inscrições eram principalmente for-

madas por desenhos que continham algumas informações sobre a experiência cotidiana

da época, em especial, imagens de animais e eventos relacionados, como caça e pesca.

Usando a linguagem moderna, esses desenhos podem ser vistos como modelos das respec-

tivas situações (ou eventos) que eles estavam representando – na verdade, ainda existem

discussões sobre a real finalidade dos desenhos, se eles serviam apenas como meio de trans-

missão de informação ou se também tinham motivos religiosos. Essa descrição primitiva

da natureza já carregava uma propriedade inerente a qualquer método representativo, a

impossibilidade de representar completamente um sistema (ou uma cena na linguagem

art́ıstica). Qualquer sistema real (natural ou artificial) está sob ação de incontáveis cam-

pos de interação e contém uma série de propriedades intŕınsecas, muitas vezes, de dif́ıcil

caracterização. Conseqüentemente, essa infinidade de caracteŕısticas implica na necessi-

dade de criação de um modelo reducionista do sistema, quer seja esse modelo representado

por um desenho ou por um conjunto de equações matemáticas. Dessa forma, usando-se

apenas algumas caracteŕısticas (as mais relevantes), espera-se obter um modelo capaz de

reproduzir de maneira aproximada o comportamento do sistema real [2].

Uma das principais dificuldades na modelagem é justamente escolher quais são as

informações mais relevantes do sistema. Esse problema motivou os cientistas a focaliza-

rem seus esforços em sistemas relativamente simples, em geral, com poucos componentes

e isolados de campos externos. Esses sistemas simples teriam menos propriedades para

serem consideradas no seu respectivo modelo e conseqüentemente, facilitariam seu de-

senvolvimento e posterior validação [3]. Ao longo do tempo, percebeu-se que sistemas

reais maiores eram constitúıdos por vários (sub)sistemas simples, que quando considera-

dos juntos, apresentavam comportamentos que não consistiam necessariamente de uma

sobreposição linear dos comportamentos gerados pelos (sub)sistemas quando separados.

De fato, as interações entre os diversos (sub)sistemas ocorrem através de efeitos de campo

que são não-lineares (por exemplo, campo elétrico ou gravitacional) e principalmente, que

são adaptativos. A identificação e quantificação desses campos é exatamente o grande
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problema na modelagem de sistemas constitúıdos de muitos componentes com forte de-

pendência entre si, os chamados sistemas complexos [4–11]. Em especial, quando os

próprios componentes do sistema constituem sistemas complexos em si, as interações en-

tre esses componentes tornam-se ainda mais complicadas de se descrever.

Ao longo do século XX, seguindo a visão reducionista alguns sociólogos propuseram

que se a individualidade de uma pessoa fosse resumida na forma como ela estabelece

laços de relacionamento com outras pessoas, podeŕıamos entender como determinados

efeitos coletivos surgem em um dos mais complexos sistemas conhecidos na ciência, a

sociedade [12–21]. Essa abordagem ganhou especial atenção na última década, quando

foi estendida a sistemas não sociais, mas que também eram constitúıdos de componentes

complexos e fortemente relacionados entre si (computadores [22], aeroportos [23, 24],

protéınas [25, 26], etc). A teoria das redes complexas, como tem sido chamada [27–31],

mostrou que a dinâmica de muitos sistemas complexos está consideravelmente vinculada

à estrutura de ligação entre seus constituintes [32–35], muitas vezes, mais do que às

propriedades intŕınsecas desses constituintes.

Apesar de vários sistemas complexos reais terem sido investigados através de seus

respectivos modelos de redes [22–26, 36–40], pouco se observou que em diversos desses

sistemas, a rede é apenas um dos sub-sistemas que deve compor o modelo. Nessa direção,

uma das partes do presente trabalho propõe um sistema complexo h́ıbrido composto por

três redes, duas regulares e uma complexa, que interagem entre si através de dois me-

canismos de formação de padrões [41]. Em especial, um padrão de massa (difusão de

Fick [42] e reação-difusão de Gray-Scott [43]) evolui na rede regular 1 enquanto interage

com os vértices da rede complexa (modelos de Erdős-Rényi [44] e Barabási-Albert [45]).

De acordo com a concentração local de massa, os vértices da rede complexa são ativados

e geram uma quantidade de massa neutralizadora que se difunde na rede regular 2. Essa

massa neutralizadora da rede 2 deve destruir o padrão original presente na rede 1, tal

que a dinâmica seja mantida até a completa eliminação da massa original. Considerando

os parâmetros de ambas as difusões que resultam nesse estado estacionário, estudaremos

como a estrutura da rede complexa interfere na evolução do padrão original, ou seja, como

a conectividade entre os vértices de uma rede complexa controla a evolução de processos

difusivos ocorrendo em outra rede, que nesse caso representa o espaço bi-dimensional.

O modelo é motivado por uma série de sistemas reais de interesse econômico, ecológico,

social e biológico. No sistema de defesa imunológico, a rede complexa pode ser formada

por anticorpos (vértices) que interagem com uma doença ou infecção, representada por
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um mecanismo de difusão que evolui em um tecido saudável (rede regular). Alguns

anticorpos detectam a infecção e através de comunicação por sinais bioqúımicos ativam

um determinado número de vizinhos topológicos que serão responsáveis por impedir a

propagação da infecção, além de eliminá-la. Por outro lado, em desastres ambientais, um

problema fundamental é justamente organizar eficientemente o sistema de defesa para

controlar a evolução do eminente desastre. Por exemplo, como interligar adequadamente

os bombeiros (vértices da rede complexa) em grupos para combater o espalhamento de

fogo (padrão de difusão) numa floresta (rede regular) ou como organizar botes de limpeza

(vértices da rede complexa) em situações com vazamento (padrão de difusão) de óleo

ou outros poluentes no mar (rede regular). Além dessas situações, podemos pensar em

controle de pestes, de multidão de pessoas (tumultos), outros tipos de poluição, entre

outros sistemas.

Sistemas e métodos que envolvem redes complexas geradas a partir da fusão de mais

de uma rede (complexa ou regular) também quase não têm sido investigados [46–48]. Por-

tanto, a outra parte deste trabalho consiste em propor um sistema de interação entre dois

tipos de espécies que resulta em movimento e geração de padrões espaciais de aglomerados

de indiv́ıduos. A partir dessa dinâmica constrúımos uma rede complexa onde os pesos

de cada conexão representam a respectiva distância Euclidiana entre dois indiv́ıduos no

espaço e outra rede, que armazena o histórico de proximidade entre dois indiv́ıduos em

seus pesos, ou seja, o tempo em que eles permaneceram suficiente próximos. De acordo

com um limiar, extráımos um conjunto de vértices da primeira rede e definimos grupos

de indiv́ıduos, onde cada grupo corresponde a um vértice na rede resultante. A intensi-

dade das conexões da segunda rede entre os indiv́ıduos pertencentes a grupos espaciais

diferentes definirá os pesos das conexões da rede resultante.

Dessa forma, cada conexão armazenará informações sobre o histórico de proximidade

entre os indiv́ıduos, ou seja, sobre a história das trajetórias dos indiv́ıduos na dinâmica.

Considerando que o ńıvel de similaridade comportamental ou até mesmo genética entre

indiv́ıduos é diretamente proporcional ao tempo que eles se mantêm juntos1, podemos

associar os pesos da rede resultante à quantidade de informação transportada por um

indiv́ıduo entre aglomerados espaciais distintos. Embora esse segundo modelo tenha sido

motivado pelo clássico problema predador-presa, ele tem aplicação direta no estudo de

propagação de comportamentos e boatos, transmissão de doenças (epidemias) e diversi-

ficação genética de indiv́ıduos da mesma espécie. Enquanto as presas no nosso modelo

podem representar de fato, indiv́ıduos de outra espécie, elas também podem simplesmente

1Naturalmente com as devidas correções na escala temporal.
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representar uma força motriz que motive determinados indiv́ıduos a interagir com os ou-

tros representantes da sua espécie. Essa força motriz pode ser interna ao indiv́ıduo, como

por exemplo, a vontade de conhecer ou se relacionar com novos grupos, ou externa, por

exemplo, a necessidade de participar de outro grupo de organismos devido à mudança do

seu ambiente de vivência.

Antes de descrever os modelos em detalhes, no próximo caṕıtulo iremos abordar al-

guns fundamentos sobre redes complexas, em especial, faremos uma breve revisão dos

conceitos e mecanismos de construção de redes que serão necessários para as discussões

subseqüentes. No caṕıtulo 2, os mecanismos de geração de padrão por difusão serão

brevemente descritos, juntamente com uma breve discussão dos métodos numéricos uti-

lizados. O modelo que propomos, de interação entre redes com processos difusivos e as

condições de contorno utilizadas serão explicados no caṕıtulo 3. No caṕıtulo 4 descrevere-

mos a dinâmica de interação entre as duas espécies e o mecanismo de construção da rede

complexa resultante. Os resultados dos experimentos serão apresentados e discutidos no

caṕıtulo 5 (interação entre as redes) e 6 (interação entre espécies). Finalmente, as princi-

pais contribuições e perspectivas para trabalhos futuros serão apresentadas no caṕıtulo 7

(conclusões).
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1 Fundamentos sobre Redes

Complexas

Desde a infância, somos constantemente motivados a identificar relações entre diferen-

tes objetos, pessoas, animais, idéias, entre outras coisas. Possivelmente, nossa primeira

atividade nesse sentido é a identificação das relações entre as pessoas que nos cercam

(pais, irmãos e outros familiares) quando ainda somos bebês. Conforme crescemos, vamos

constantemente identificando novas relações a partir de observações e do aprendizado no

dia a dia. É interessante notar que o próprio pensamento é formado por idéias relacio-

nadas de alguma forma (por mais estranhas que as relações possam parecer a primeira

vista!), ou seja, as relações podem surgir naturalmente no próprio ato de pensar.

Motivado por um problema “comum” desse tipo, Leonard Euler inaugurou a teoria dos

grafos em 1741 quando provou a impossibilidade de determinar um caminho que passasse

através de todas as pontes da cidade de Königsberg (atualmente em território Russo) uma

única vez [49]. Seu modelo matemático consistia em resumir as pontes a arestas ligando

os vértices que representavam as ilhas, ou seja, ele definiu um grafo para esse sistema1.

Posteriormente, a teoria dos grafos foi generalizada e várias das suas propriedades foram

provadas matematicamente.

A teoria dos grafos ganhou especial atenção com a proposta do modelo de grafo

aleatório de Paul Erdős e Alfred Rényi em torno de 1960 [44]. As propriedades desses gra-

fos aleatórios foram extensivamente exploradas na última metade do século XX [50, 51].

Porém, a aplicação do formalismo de grafos em redes reais começou a mostrar que as co-

nexões em sistemas sociais e biológicos não eram completamente aleatórias. Os principais

trabalhos que precederam a grande revolução no estudo de sistemas complexos através de

grafos incluem o estudo de citação de artigos cient́ıficos por Sidney Redner em 1998 [36]

e posteriormente, em 1999, o desvendamento da estrutura de conexões f́ısicas entre ro-

1Esse resultado, aparentemente despretencioso, tem direta aplicação em problemas que envolvem
roteamento em sistemas reais [50].
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teadores da internet feita pelos irmãos Faloutsos [22]. No mesmo ano, a constatação de

que a estrutura de ponteiros entre páginas da world wide web (www) também não era

aleatória, mas seguia um mecanismo que privilegiava determinadas páginas conforme sua

popularidade [45], definitivamente motivou a busca pelas estruturas presentes em sistemas

naturais e artificiais. A partir de então, os grafos passaram a ser a base matemática da

nova teoria das redes complexas. A teoria das redes complexas não só estende o forma-

lismo da teoria dos grafos mas principalmente, propõe medidas e métodos fundamentados

em propriedades reais do sistema [52].

1.1 Definição de Redes Complexas

Uma rede complexa Γ é definida por um conjunto V (Γ) = {νi : i = 1, 2, . . . , N} de

vértices (ou nós, ou indiv́ıduos) e um conjunto E(Γ) = {(νi, νj) : νi e νj ∈ V (Γ)} de ares-

tas (ou conexões, ou links) que conectam pares de vértices de acordo com uma regra

[27–31, 52]. No presente trabalho serão considerados vértices sem auto-conexão (νi, νi)

/∈ E(Γ) e os elementos de E(Γ) devem ser únicos (νi, νj) ≡ (νi, νk) se, e somente se,

νj ≡ νk, ou seja, não podem existir múltiplas conexões entre um único par de vértices.

Além disso, as arestas não possuem direção preferencial, ou seja, (νi, νj) ≡ (νj, νi). Existe

um conjunto W (Γ) = {wi,j : wi,j ∈ ℜ} de pesos tal que cada elemento do conjunto E(Γ)

está mapeado num elemento de W (Γ) ((νi, νj) 7→ wi,j).

Uma sub-rede κ de Γ é definida por um conjunto de vértices V (κ), tal que V (κ) ⊆ V (Γ)

e E(κ) ⊆ {(νi, νj) : (νi, νj) ∈ E(Γ) e νi, νj ∈ V (κ)}. Por exemplo, uma sub-rede κ pode

ser definida contendo apenas um vértice tal que V (κ) = {νi ∈ V (Γ)} e E(κ) = ∅, contendo

a própria rede original Γ ou contendo um número nulo de vértices V (κ) = ∅ e E(κ) = ∅

(rede vazia).

Por definição, uma sub-rede κ é conectada (ou conexa) se qualquer um dos seus

vértices puder ser alcançado a partir de quaisquer outros vértices da mesma sub-rede κ,

ou seja, se existir um caminho que passe por todos os vértices da sub-rede κ. O caminho

em κ é definido por uma seqüência formada pelos vértices do conjunto V (κ) tal que exista

uma aresta conectando o vértice νi ao próximo vértice νi+1 da seqüência ((νi, νj) ∈ E(κ) e

νi, νj ∈ V (κ), onde necessariamente: j = i+ 1). Conseqüentemente, o comprimento d de

um caminho (distância entre dois vértices) é dado pelo número de arestas entre o vértice

de origem e o de destino. Igualmente, duas sub-redes (κ1 e κ2 ⊆ Γ) estão conectadas e

existe um caminho entre elas, se a partir de qualquer vértice da sub-rede κ1 for posśıvel
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chegar a qualquer outro vértice da sub-rede κ2.

Dado que o conjunto V (Γ) possui N elementos, a rede Γ pode ser escrita na forma de

uma matriz de pesos WNxN , onde cada elemento wi,j da matriz W representa o elemento

(νi, νj) do conjunto E(Γ) cujo valor é dado pelo respectivo mapeamento no conjunto

W (Γ). Usando um processo de limiarização [52], que consiste em atribuir peso 1 a todas

as arestas com peso maior (menor) que um limiar Tw e remover – ou atribuir peso 0 a –

todas as arestas com peso menor ou igual (maior ou igual) ao limiar Tw, é posśıvel obter

uma nova rede Γ′. A nova rede Γ′ pode ser convenientemente representada pela chamada

matriz de adjacência ANxN , onde, ai,j = 1 se o elemento (νi, νj) ∈ E(Γ) e ai,j = 0 se

(νi, νj) /∈ E(Γ), ou seja, apenas as conexões existentes entre os vértices são consideradas

e não os seus respectivos pesos.

1.2 Medidas Estruturais

A partir desse formalismo, podemos quantificar a conectividade local de um vértice νi

através do seu grau [52]. O grau ki (eq. 1.1) do vértice νi é dado pelo número de arestas

que conectam esse vértice com qualquer outro vértice νj da rede Γ, tal que νj esteja a

distância d = 1 de νi. A vizinhança de νi é definida pela sub-rede κ formada pelos vértices

que estão ligados diretamente a νi, ou seja, V (κ) = {νj : νj ∈ V (Γ), ‖νj − νi‖ = 1} e

E(κ) ⊆ E(Γ). Os vértices contidos em κ são chamados de vizinhos de νi e ni é o número

de vértices no conjunto V (κ), ou seja, ni = ‖V (κ)‖.

ki =

N
∑

j=1

ai,j (1.1)

Se considerarmos os pesos (quando existentes) associados a cada aresta, podemos

definir o grau de coesão entre um vértice νi e a sub-rede κ através do strength si (eq. 1.2)

do vértice νi [52]. Essa medida é uma generalização do grau do vértice (eq. 1.1), onde é

feita uma soma dos pesos das conexões entre νi e os vértices de κ.

si =
N

∑

j=1

wi,j (1.2)

Por outro lado, podemos quantificar a conectividade da vizinhança de νi através

do coeficiente de aglomeração (clustering coefficient) [52]. Dado que ei é o número de

conexões entre os vértices de κ, o coeficiente de aglomeração cai mede a probabilidade de
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conexão entre os vizinhos de νi (eq. 1.3). Observe que necessariamente 0 6 cai 6 1.

cai =
2ei

ni(ni − 1)
(1.3)

Numa rede com pesos, Barat et al. [53] definiram um coeficiente de aglomeração que

considera não somente a formação de caminhos fechados entre o vértice νi e seus vizinhos

V (κ), mas também a importância de cada uma das conexões entre eles (eq. 1.4).

cai =
1

si(ki − 1)

N,N
∑

j,k=1

wij + wik

2
aijaikajk (1.4)

Conseqüentemente, a conectividade da rede Γ é dada pela média sobre os graus de

todos os vértices νi (eq. 1.5-a). Igualmente, o strength (eq. 1.5-b) e o coeficiente de

aglomeração (eq. 1.5-c) da rede também são dados, respectivamente, pelas médias sobre

os strengths e sobre os coeficientes de aglomeração de todos os vértices νi da rede.

〈k〉 =
1

N

∑N

i=1 ki (a) 〈s〉 =
1

N

∑N

i=1 si (b) 〈ca〉 =
1

N

∑N

i=1 cai (c) (1.5)

1.3 Modelos de Redes Complexas

Os métodos de construção de redes complexas podem ser divididos basicamente em

duas linhas, métodos emṕıricos e métodos teóricos. O método emṕırico consiste em as-

sociar um vértice a uma determinada entidade (por exemplo, um computador [22], uma

protéına [25, 26], uma empresa [54], um aeroporto [23, 24], um esportista [37] ou um

músico [38]) e através de uma aresta, conectar essa entidade às outras de acordo com

alguma relação que elas tenham no sistema que está sendo observado (por exemplo, a

relação pode ser uma conexão f́ısica entre computadores [22] ou entre protéınas [25, 26],

uma rota de vôo entre dois aeroportos [23, 24], o fato de dois atletas terem jogado no

mesmo time [37] ou de dois músicos terem tocado na mesma banda [38]). Apesar da regra

de conexão ser fixa, podemos estabelecer diferentes relações entre entidades semelhantes

e conseqüentemente, obter diferentes redes complexas a partir de um mesmo sistema [48].

Por outro lado, os métodos teóricos consistem em modelos de crescimento de redes que ob-

jetivam reproduzir as propriedades de redes reais já caracterizadas estruturalmente [39, 55]

ou simplesmente, construir redes com propriedades espećıficas que podem ser usadas na
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construção de sistemas artificiais [56, 57] ou que sirvam para entender determinados mo-

delos teóricos.

Um dos modelos que propomos no presente trabalho consiste justamente em construir

uma rede complexa a partir de um sistema dinâmico de interação entre indiv́ıduos de

espécies diferentes (predador e presa). Então, usando os conceitos e métodos da teoria

de redes complexas, iremos estudar a evolução do movimento desses indiv́ıduos no espaço

Euclidiano.

Nas próximas seções, nós vamos descrever e discutir algumas propriedades topológicas

das redes teóricas que serão utilizadas no modelo de interação entre o padrão de massa e as

redes acopladas. Como não existem redes complexas reais na literatura que se adequem

ao nosso modelo, não poderemos confrontar a eficiência dessas redes com os modelos

teóricos que vamos usar. A prinćıpio, podeŕıamos esperar que a dinâmica de interação

entre a rede regular e posśıveis redes reais complexas fossem equivalentes de acordo com

a distribuição de graus da rede complexa. Mas na verdade, já é sabido que distribuições

semelhantes de graus não implicam necessariamente numa estrutura interna de conexões

equivalente [52]. Essas diferenças podem resultar em organizações alternativas dos vértices

da rede complexa de defesa no espaço, ao longo das interações com o padrão de difusão.

1.3.1 Rede Regular

A rede regular (ou lattice – fig. 1.2-a), bastante utilizada em diversos ramos da ciência

(por exemplo, na f́ısica do estado sólido [58], problemas númericos de mecânica dos meios

cont́ınuos [59] e representação de imagens digitais [60]) pode ser criada diretamente pela

discretização do espaço f́ısico cont́ınuo. Dado uma região Ω no espaço, dividimos essa

região em N sub-regiões equivalentes ωi tal que Ω =
∑N

i ωi. No caso bi-dimensional,

cada sub-região ω pode ter a forma e a área de um quadrado de lado δ (fig. 1.1). A cada

sub-região ωi é associado um vértice νi da rede ΓRG tal que sub-regiões adjacentes (ωi e

ωj) têm seus respectivos representantes na rede, νi e νj conectados por uma aresta (νi, νj)

onde, (νi, νj) ∈ E(ΓRG).

O mecanismo de montagem da rede regular resulta numa forte simetria topológica.

Desconsiderando os vértices da borda, todos os outros vértices possuem uma vizinhança

indistingǘıvel. Na verdade, é posśıvel obter máxima simetria se conectarmos os vértices

de uma borda à sua borda oposta (linhas tracejadas na figura 1.2-a) de forma a obter

um toróide. É importante notar que outros processos podem levar a construção dessa (ou

de outra) rede regular, cuja principal caracteŕıstica é a regularidade (simetria) das suas
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Figura 1.1: Discretização do espaço bi-dimensional.

conexões e não necessariamente, a conexão adjacente com os vizinhos espaciais.

Com condições de contorno periódicas (que são as condições que usaremos em nosso

modelo), a distribuição de graus da rede apresenta um pico normalizado de altura 1 em

k = 〈k〉 = 4 (fig. 1.2-b). Podemos escrever a distribuição de conexões como PRG(k) = δk,4,

onde, δk,4 = 1 se k = 4 e δk,4 = 0 se k 6= 4. Esse modelo de construção da rede

regular resulta numa rede onde necessariamente o coeficiente de aglomeração é igual a

zero 〈ca〉 = 0 devido à simetria de conexão. Além disso, como as conexões são de curto

alcance, a distância média entre dois vértices quaisquer da rede cresce proporcionalmente

com o tamanho da rede, ou seja, 〈d〉 ∼ N0,5.

(a) (b)

Figura 1.2: (a) Rede regular resultante da discretização do espaço bi-dimensional (fig. 1.1)
– o sub-espaço ω (em preto) é conectado aos seus vizinhos diretos (em cinza escuro) – e
(b) Distribuição de graus dessa rede regular com condições de contorno periódicas – todos
os vértices são topologicamente equivalentes, portanto, aparece um pico no valor médio
do grau da rede.
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1.3.2 Rede de Erdős e Rényi

Em oposição à organização e simetria topológica da rede regular, Solomonoff e Ra-

poport [61] em 1951 e, independentemente, Erdős e Rényi [44] em 1959 propuseram um

modelo bastante simples para gerar grafos aleatórios, que foi amplamente investigado pe-

los matemáticos ao longo da segunda metade do século XX [50, 51]. No contexto da

teoria das redes complexas, uma rede aleatória (ER) é constrúıda definindo um conjunto

de vértices V (ΓER) e conectando pares de vértices com probabilidade p (fig. 1.3-a). Por-

tanto, com p = 0 obtemos uma rede completamente fragmentada (E(ΓER) = ∅) e no

outro extremo, com p = 1, a rede fica completamente conectada, tal que o coeficiente

de aglomeração será máximo 〈ca〉 = 1. Uma variação na construção da rede aleatória

é definir o tamanho do conjunto E(ΓER), ou seja, o número máximo de arestas ER e

conectar pares de vértices (νi, νj) escolhidos aleatoriamente até que esse número máximo

seja alcançado.

Ambos os modelos resultam numa distribuição de conexões que possui um valor ca-

racteŕıstico de conexões que é dado pelo grau médio da rede 〈k〉 = p(N − 1) (fig. 1.3-b).

A distribuição é de Poisson e é dada por PER(k) = 〈k〉ke−〈k〉/k! [28].

(a) (b)

Figura 1.3: (a) Pequena rede complexa gerada pelo modelo de Erdős-Rényi e (b) Distri-
buição de graus teórica da rede aleatória.

Esse mecanismo de construção implica que a vizinhança de cada vértice será fraca-

mente conectada entre si se a probabilidade p for baixa, ou seja, o coeficiente de aglo-

meração médio 〈ca〉 = 〈k〉/N [27] será baixo numa rede esparsa (N ≫ 〈k〉 – o que é válido

na maioria das redes reais – implica que 〈ca〉 ≪ 1,).

A aleatoriedade das conexões gera uma quebra de simetria que faz com que o caminho

médio entre quaisquer dois vértices da rede seja muito pequeno se comparado ao tamanho
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da rede (dER ∼ ln(N)/ln[〈k〉]) quando a rede é esparsa (N ≫ 〈k〉). Esse fenômeno da

distância média entre quaisquer dois vértices de uma rede Γ ser consideravelmente pe-

quena, é conhecido como efeito mundo pequeno (small-world) e foi inicialmente descoberto

numa rede de contatos sociais constrúıda a partir de um interessante experimento feito

pelo sociólogo Stanley Milgram [62] em 1967.

1.3.3 Rede de Barabási e Albert

Paralelamente às demostrações matemáticas das propriedades das redes aleatórias, o

estudo de redes sociais foi independentemente evoluindo ao longo das últimas décadas.

Apesar das redes sociais já estudadas apresentarem algumas propriedades das redes aleató-

rias (como o efeito mundo pequeno), em geral, elas não apresentavam uma distribuição de

conexões aleatória, ou seja, seu mecanismo de construção não podia ser completamente

atribúıdo à aleatoriedade. Motivado pelo estudo de citações entre cientistas, em 1973,

Price sugeriu um modelo de crescimento de redes onde autores bastante citados tinham

uma tendência de atrair novas citações [63]. Recentemente, em 1999 Barabási e Albert

propuseram um modelo de construção de rede bastante similar2 ao de Price, porém para

explicar a estrutura de ponteiros entre páginas da www [45]. Ambos os modelos se dife-

renciaram consideravelmente das redes aleatória e regular por introduzir o crescimento e

conexão preferencial.

(a) (b)

Figura 1.4: (a) Amostra da rede complexa de Barabási-Albert – o concentrador que emerge
na estrutura aparece em cinza escuro – e (b) Distribuição de graus teórica resultante da
conexão preferencial – não normalizada.

No modelo de Barabási e Albert (BA) (fig. 1.4-a), a rede é constrúıda sobre um con-

2A diferença fundamental entre os dois modelos é que no de Price as conexões são direcionadas.
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junto composto de m vértices que inicialmente estão completamente conectados. Cada

novo vértice introduzido no conjunto V (ΓBA) tem um número fixo de arestas m. Es-

sas arestas do novo vértice são ligadas preferencialmente aos vértices de V (ΓBA) mais

conectados, tal que essa preferência seja dada por uma função f(k) = αk, onde α > 0.

A preferência pelos vértices mais conectados (fenômeno também conhecido como o rico

fica mais rico ou vantagem acumulada [63]) resulta numa distribuição de graus (fig. 1.3-

b), onde os vértices mais antigos concentrarão a maior parte das conexões em oposição

aos vértices mais novos que ficam marginalizados na rede, ou seja, resulta numa lei de

potência dada por PBA(k) ∼ k−3 [27], onde o grau médio é dado por 〈k〉 = 2m.

Conseqüentemente, diferente dos outros dois modelos (RG e ER), essa rede não pos-

sui um valor de grau (uma escala) caracteŕıstico e por isso também é conhecida como

rede livre de escala3 (scale-free). Essa distribuição mostra que enquanto alguns vértices

(concentradores ou hubs) possuem um grande número de vizinhos, a grande maioria dos

vértices possuem um número pequeno de vizinhos. A presença desses concentradores de

conexões faz com que o caminho médio entre quaisquer dois vértices da rede ΓBA seja con-

sideravelmente diminúıdo de forma que rapidamente um vértice νi possa ser alcançado

a partir de qualquer outro vértice νj , ou seja, 〈d〉 ∼ ln[ln(N)] [27]. O processo de cres-

cimento e conexão preferencial também resulta num baixo ı́ndice de conectividade na

vizinhança do vértice νi (〈ca〉 ∼ N−0,75 [27]), porém, com valor maior que o ı́ndice da rede

aleatória.

3A razão para ter esse nome é que se a dependência da função é livre de escala, então a função será
uma lei de potência. Uma função f(x) livre de escala é tal que:

f(x)

f(1)
=

f(ax)

f(a)

onde a é o fator de escala. Dado que F (x) =
f(x)

f(1)
=

f(ax)

f(a)
, então: F (ax) =

f(ax)

f(1)
e F (a) =

f(a)

f(1)
.

Portanto,
F (ax)

F (a)
=

f(ax)

f(a)
= F (x). Substituindo G(x) = log(F (x)), obtemos: G(ax) = G(x) + G(a), que

só pode ser verdade se: G(x) = α log(x). Isso significa que F (x) = xα e portanto: f(x) = ctexα, que é
uma função que segue uma lei de potência [64].
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2 Fundamentos sobre Difusão

Sistemas compostos por indiv́ıduos (part́ıculas, moléculas, animais, pessoas, bactérias

ou até mesmo epidemias e boatos), que não estão homogeneamente distribúıdos no espaço

Ω, apresentam variações de densidade em determinadas regiões. Essa diferença de densi-

dade ao longo do espaço induz um movimento global dos indiv́ıduos, que estão se movendo

aleatoriamente. Assim como a difusão, a transferência de calor por condução também

pode ser explicada pelo movimento aleatório das moléculas de um material1, conseqüen-

temente, podemos inferir que existe uma analogia entre os dois processos. O fisiologista

alemão Alfred Fick foi o primeiro em 1855, a modelar matematicamente o processo de

difusão [65] usando para tanto, a já conhecida equação de condução de calor proposta em

1822 por Joseph Fourier.

O modelo de difusão de Fick (e condução de calor de Fourier) constitui um dos mais

importantes modelos da f́ısica clássica, com ampla aplicação em todas as áreas do conheci-

mento. Nos sistemas f́ısicos, a condução de calor foi intensamente estudada analiticamente

para diferentes materiais com diferentes formas [42, 66]. A própria difusão de moléculas

e part́ıculas está presente em diversos sistemas f́ısicos e qúımicos [67, 68]. Desde o ińıcio

do século XX, o movimento de organismos, propagação de epidemias, espalhamento de

odores e de outras substâncias qúımicas e biológicas na natureza, além de movimen-

tos migratórios de animais, têm sido modelados por mecanismos de difusão2 [68–70]. É

interessante notar que os conceitos relacionados a processos difusivos encontrou ampla

aceitação na formulação de modelos na área de humanidades. Em especial, economistas e

sociólogos3 prevêem a aceitação e ciclo de vida de produtos comerciais através de modelos

de difusão, além de estudarem a propagação de boatos e idéias na sociedade [71–73].

Em especial, o estudo de formação de padrões por processos difusivos tem obtido

1Materiais que possuem muitos elétrons livres (na banda de condução) são bons condutores de ele-
tricidade e, em geral, também são bons condutores de calor. Nesse caso, a condução de calor se dá
principalmente pela agitação térmica dos elétrons livres no material.

2Não necessariamente usando modelos de difusão simples (como o proposto for Fick), mas também
com modelos de difusão contendo termos não lineares de reação e convecção.

3E muitas vezes, matemáticos aplicados.
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significativo sucesso desde que Alan Turing propôs em 1952 que sob determinadas cir-

cunstâncias, substâncias qúımicas podem reagir e difundir de forma a produzir soluções

de equiĺıbrio não-constantes [70, 74], ou seja, gerar padrões espaciais de concentração de

massa de substâncias qúımicas ou morfogenes4. Teoricamente, esses padrões não precisam

ser gerados necessariamente por substâncias qúımicas ou morfogenes e podem represen-

tar outros fenômenos, como crescimento populacional ou propagação de informação ou

doenças.

Uma vez que, diversos fenômenos coletivos que envolvem movimento de massa (quer

seja representando seres vivos, idéias ou substâncias qúımicas e biológicas) são bem des-

critos por processos difusivos, é interessante utilizar um mecanismo desse tipo em nosso

modelo, que também supõe a existência de diferenças de concentrações espaço-temporais.

A seguir, a partir da lei de conservação de massa, obteremos a equação geral de reação-

difusão e discutiremos brevemente dois casos especiais que serão utilizados no presente

trabalho. E em seguida, apresentamos a discretização das equações de difusão que utili-

zaremos.

2.1 Derivação da Equação Geral de Reação-Difusão

Considere a função cont́ınua e diferenciável densidade de indiv́ıduos ρt
x,y, onde, x, y ∈ Ω

e t é o tempo. Dado que {On}
∞
n=1 é uma seqüência de regiões espaciais (com mesma di-

mensão de Ω) em torno de x, y, On é escolhido tal que a medida espacial |On| de On (no

caso bi-dimensional, a área) tende a zero quando n → ∞, e On ⊃ On+1. Portanto, a

função ρt
x,y é dada pela equação 2.1, se o limite existir. No espaço bi-dimensional, ρt

x,y

tem dimensão de elementos por unidade de área.

ρt
x,y = lim

n→∞

número de elementos em On no tempo t

|On|
(2.1)

Conseqüentemente, a quantidade total de indiv́ıduos em qualquer sub-região O de Ω

é dada por:

∫

O

ρt
x,ydxdy (2.2)

Enquanto o sistema está fora do equiĺıbrio, a densidade local de indiv́ıduos varia devido

4Morfogenes são moléculas solúveis que podem difundir e carregar sinais que controlam a diferenciação
celular de acordo com a concentração molecular local.
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ao fluxo dos mesmos no espaço ou devido a algum mecanismo de criação e destruição local

de massa. A quantidade de massa que move-se por uma unidade de área por unidade de

tempo é chamada de fluxo Jt
x,y. O fluxo de massa ocorre na direção de máxima variação e

no sentido da região mais densa para a menos densa (eq. 2.3). Esse resultado é conhecido

como a 1a Lei de Fick [42, 65].

Jt
x,y = −Dt

x,y∇x,yρ
t
x,y (2.3)

onde Dt
x,y é o coeficiente de difusão e ∇x,y é o operador gradiente (∇x,y = ∂

∂x
+ ∂

∂y
). En-

quanto o fluxo quantifica a taxa com que os indiv́ıduos se movem dentro da região O, a

variação de densidade devido a criação ou destruição de massa pode ser representada pela

função de reação dada por ψt
x,y,ρt

x,y
.

Portanto, dada uma região qualquer O, a lei de conservação de massa implica que

a taxa de variação da densidade ρt
x,y deve ser igual ao fluxo de massa entre o interior e

exterior da região O somado à taxa de criação ou destruição de massa dentro de O.

∂

∂t

∫

O

ρt
x,ydxdy = −

∫

∂O

Jt
x,y · nx,ydS +

∫

O

ψt
x,y,ρt

x,y
dxdy (2.4)

onde ∂O representa o contorno da região O e nx,y é o vetor normal a superf́ıcie de O.

Usando o teorema da divergência de Gauss (eq. 2.5) [75] e substituindo a 1a Lei de Fick

na equação 2.4, podemos reescrever a equação 2.4 na forma da equação 2.6.

∫

O

∇ · Jt
x,y dxdy =

∫

∂O

Jt
x,y · nx,ydS (2.5)

∫

O

∂

∂t
ρt

x,ydxdy =

∫

O

(

∇x,y{D
t
x,y∇x,yρ

t
x,y}+ ψt

x,y,ρt
x,y

)

dxdy (2.6)

Como a região O é arbitrária, para qualquer x, y e t obtemos a equação geral de

reação-difusão (eq. 2.7).

∂

∂t
ρt

x,y = ∇x,y{D
t
x,y∇x,yρ

t
x,y}+ ψt

x,y,ρt
x,y

(2.7)
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2.2 Difusão de Fick

Num sistema onde não exista criação ou destruição de massa (ψt
x,y,ρt

x,y
= 0), se a

solução é suficientemente dilúıda, tal que o coeficiente de difusão possa ser expresso por

uma função constante (Dt
x,y = D = cte), obteremos5 a 2a Lei de Fick (eq. 2.8) a partir

da equação 2.7 [42]. Conseqüentemente, quando a função ρt
x,y é substitúıda pela função

temperatura T t
x,y, essa equação descreve a condução de calor e então, é conhecida como

equação de calor de Fourier.

∂

∂t
ρt

x,y = D∇2
x,yρ

t
x,y (2.8)

A difusão de Fick envolve apenas termos lineares, o que torna sua solução anaĺıtica

relativamente simples. De fato, é posśıvel verificar que a equação 2.8 é satisfeita por

soluções do tipo ρt
x,y = Aeαt+βx+λy, onde, A ∈ ℜ e, α, β e λ ∈ ∁. Conseqüentemente,

como será observado nos experimentos, a difusão de Fick tem um caráter suavizador que

produz padrões homogêneos de massa, ou seja, sem variações espaço-temporais bruscas.

2.3 Reação-Difusão de Gray-Scott

O modelo de Gray-Scott é composto por um par de reações qúımicas (eq. 2.9), onde

uma substância U reage com outra substância V à taxa k1 para gerar mais V (reação

auto-cataĺıtica) e V transforma-se num precipitado P a taxa k2. Para tirar o sistema do

equiĺıbrio, U é adicionado a uma taxa f e tanto U quanto V são removidos a uma taxa

f do sistema [76–78].

U + 2V
k1→ 3V (2.9)

V
k2→ P

Considerando que a probabilidade de duas moléculas de U e V colidirem numa unidade

espacial é diretamente proporcional as suas respectivas concentrações, ut
x,y = u e vt

x,y = v,

a taxa de reação k1 é definida como a porcentagem de reação quando ocorrer uma colisão.

Portanto, a equação da reação (eq. 2.9) é dada por:

5Observe que a 2a lei de Fick não foi originalmente obtida por esse processo, mas pela analogia com
a equação de Fourier e observações experimentais.
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∂u

∂t
= −k1uv

2 + f − fu (2.10)

∂v

∂t
= k1uv

2 − fv − k2v

Turing observou que em equações desse tipo (eq. 2.10), as funções u e v tendem a

estados estacionários linearmente estáveis. Porém, essas soluções uniformes podiam se

tornar instáveis e gerar padrões espaciais não homogêneos se fosse inclúıdo um termo

difusivo (dado pela 2a Lei de Fick). A grande novidade dessa proposta é que como vimos

na seção anterior, processos difusivos são suavizadores e estabilizantes e portanto, não se

esperaria uma quebra de estabilidade na equação 2.9 pela inclusão de um termo desse

tipo.

Essa idéia tem sido usada em diversas equações de formação de padrão [70, 79]. Em

especial, Pearson aplicou a idéia no modelo de Gray-Scott (eq. 2.9) e obteve um par de

equações diferenciais parciais não lineares (eq. 2.11) que descrevem a reação-difusão de

Gray-Scott [43]. Os coeficientes de difusão de U e V são constantes e representados,

respectivamente, por DU e DV .

∂u

∂t
= DU∇

2u− k1uv
2 + f(1− u) (2.11)

∂v

∂t
= DV∇

2v + k1uv
2 − (f + k2)v

O par de equações obtidas por Pearson permite a criação de diversos padrões de

acordo com diferentes combinações de parâmetros (fig. 2.1). O mapeamento de regiões no

espaço de parâmetros com os respectivos padrões gerados foi feito numericamente e está

dispońıvel no trabalho de Pearson de 1993 [43]. Vale notar que algumas combinações de

parâmetros levam a soluções homogêneas estacionárias no espaço e no tempo.

2.4 Discretização da Equação de Reação-Difusão

Embora as soluções da equação 2.8 sejam relativamente simples, isso não se estende

para as soluções das equações diferenciais parciais não-lineares (eq. 2.11). Em geral, essas

equações são muito dif́ıceis de se resolver analiticamente pelos métodos dispońıveis e uma

das formas de estudar suas propriedades é através de análises no equiĺıbrio [80]. No nosso

modelo, soluções anaĺıticas são ainda mais complicadas porque além do acoplamento entre

as equações de formação de padrão (no caso da reação-difusão), existe o acoplamento dessa
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(a) (b) (c) (d)

Figura 2.1: Amostras de padrões gerados a partir das equações de reação-difusão de
Gray-Scott para k1 = 1, DU = 0, 00002 e DV = 0, 00001: (a) f = 0, 018 e k2 = 0, 056, (b)
f = 0, 02 e k2 = 0, 05, (c) f = 0, 024 e k2 = 0, 05 e (d) f = 0, 04 e k2 = 0, 064.

difusão com a dinâmica de movimento dos vértices da rede complexa. Portanto, torna-se

necessário a abordagem numérica na solução das equações e na simulação computacional

do modelo que estamos propondo.

Como o mecanismo de criação de padrão vai evoluir numa rede regular, ou seja,

num espaço discreto, precisamos transformar as equações diferenciais cont́ınuas (eqs. 2.8

e 2.11) em equações discretas para resolvê-las numericamente, isso será feito pelo método

de diferenças finitas.

Considere uma função cont́ınua e diferenciável ϕt
x,y (por exemplo, ρt

x,y – eq. 2.1) defi-

nida no espaço Ω e tempo τ tal que δt seja o intervalo de tempo entre t e t+ 1 (fig. 2.2)

e τ = tδt (t = 0, 1, 2, . . .).

Figura 2.2: Discretização do Laplaciano.

Utilizando a série de Taylor [75] obtemos a expansão da função ϕt
x,y em torno de τ = t
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(eq. 2.12), onde O(δt3) representa os termos de ordem maior ou igual a δt3.

ϕt+1
i,j = ϕt

i,j + (δt)
∂ϕ

∂t t,i,j
+

1

2
(δt2)

∂2ϕ

∂t2 t,i,j
+O(δt3) (2.12)

Passando ϕt
i,j para o lado esquerdo, dividindo ambos os lados da equação 2.12 por

O(δt) e reordenando os termos resultantes, nós obtemos uma equação discreta para a

1a derivada no tempo (eq. 2.13) com erro de 1a ordem.

∂ϕ

∂t t,i,j
=
ϕt+1

i,j − ϕ
t
i,j

δt
+O(δt) (2.13)

Portanto, se δt for suficientemente pequeno, podemos desconsiderar o último termo

(δt) da equação 2.13 (se δt ≪ 1, então, (ϕt+1
i,j − ϕt

i,j)/δt ≫ O(δt)) para obtermos a

equação 2.14, que é propriamente a definição da derivada (no limite quando δt → 0). A

equação discretizada 2.14 consiste do método numérico mais simples e mais direto para

solução de equações diferenciais e é chamado de Euler Expĺıcito6 (Explicit Euler).

∂ϕ

∂t t,i,j
=
ϕt+1

i,j − ϕ
t
i,j

δt
(2.14)

Na discretização espacial, a posição x e y é dada, respectivamente, por x = iδx e

y = jδy (onde: i, j = 0, 1, 2, . . . , L e necessariamente, 0 6 x 6 L e 0 6 y 6 L devido às

condições de contorno), tal que os intervalos entre i e i + 1 e entre j e j + 1 são dados

por δx = α/L e δy = β/L (fig. 2.1). Nesse caso, α e β representam o comprimento do

espaço Ω, respectivamente, na direção x e y, e L é o número de vértices da rede regular7.

Portanto, mantendo y = j fixo, obtemos a expansão em série de Taylor da função ϕt
x,y em

torno de x = i (eqs. 2.15 e 2.16).

ϕt
i+1,j = ϕt

i,j + (δx)
∂ϕ

∂x t,i,j
+

1

2
(δx2)

∂2ϕ

∂x2
t,i,j

+O(δx3) (2.15)

ϕt
i−1,j = ϕt

i,j − (δx)
∂ϕ

∂x t,i,j
+

1

2
(δx2)

∂2ϕ

∂x2
t,i,j
− O(δx3) (2.16)

Somando as equações 2.15 e 2.16, subtraindo 2ϕt
i,j em ambos os lados da equação

resultante e dividindo por δx2, se reordenarmos os termos, obtemos a equação 2.17, que

6É chamado de Expĺıcito porque permite o cálculo de ϕt+1
x,y diretamente.

7Não confunda a discretização do espaço Ω da figura 1.1-a com a figura 2.1. Na verdade, desconsi-
derando o eixo do tempo (τ), a figura 2.1 pode ser vista como um corte transversal da rede regular da
figura 1.2-a
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relaciona a 2a derivada no espaço e sua versão discreta com erro de 2a ordem. O mesmo

procedimento na direção y (em torno da posição y = j e mantendo x = i fixo) resulta

numa equação equivalente (eq. 2.18).

∂2ϕ

∂x2
t,i,j

=
ϕt

i+1,j − 2ϕt
i,j + ϕt

i−1,j

δx2
+O(δx2) (2.17)

∂2ϕ

∂y2
t,i,j

=
ϕt

i,j+1 − 2ϕt
i,j + ϕt

i,j−1

δy2
+O(δy2) (2.18)

Se os termos de ordem maior ou igual a δx (e δy) forem muito menores que os primeiros

termos das equações 2.17 e 2.18, podemos desconsiderá-los numa primeira aproximação,

pois, δx ≪ 1 implica que (ϕt
i+1,j − 2ϕt

i,j + ϕt
i−1,j)/δx

2 ≫ O(δx2). Dessa forma, obte-

mos a relação entre a 2a derivada de uma função no espaço com sua versão discreta,

respectivamente, na direção x (eq. 2.19) e y (eq. 2.20).

∂2ϕ

∂x2
t,i,j

=
ϕt

i+1,j − 2ϕt
i,j + ϕt

i−1,j

δx2
(2.19)

∂2ϕ

∂y2
t,i,j

=
ϕt

i,j+1 − 2ϕt
i,j + ϕt

i,j−1

δy2
(2.20)

Finalmente, se considerarmos δx = δy = h e substituirmos as equações 2.19 e 2.20 na

equação 2.8, obtemos a versão discretizada da equação de difusão de Fick (eq. 2.21) na

rede regular.

ut+1
i,j − u

t
i,j

δt
= D

ut
i+1,j + ut

i,j+1 − 4ut
i,j + ut

i,j−1 + ut
i−1,j

h2
(2.21)

O mesmo procedimento de substituição das equações 2.19 e 2.20 na equação 2.11

(com k1 = 1), resulta na equação de reação-difusão de Gray-Scott (eqs. 2.22 e 2.23) na

sua forma discreta, que será usada sobre a rede regular para gerar os padrões em um dos

nossos modelos.

ut+1
i,j − u

t
i,j

δt
= D

ut
i+1,j − u

t
i,j+1 − 4ut

i,j + ut
i,j−1 + ut

i−1,j

h2
− ut

i,j(v
t
i,j)

2 + f(1− ut
i,j) (2.22)

vt+1
i,j − v

t
i,j

δt
= D

vt
i+1,j + vt

i,j+1 − 4vt
i,j + vt

i,j−1 + vt
i−1,j

h2
+ ut

i,j(v
t
i,j)

2 − (f + k2)v
t
i,j (2.23)
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3 Ambiente Computacional

A dificuldade em se resolver analiticamente algumas equações matemáticas que en-

volvam acoplamento e/ou termos não lineares, ou investigar o espaço de parâmetros de

sistemas complexos, torna necessário o uso da simulação computacional. A simulação

computacional consiste fundamentalmente em transcrever um modelo proposto para uma

linguagem computacional que possa ser interpretada por um processador matemático [81].

Uma vez que essa transcrição tenha sido feita, podemos explorar o comportamento e

propriedades do modelo de acordo com a variação dos seus parâmetros numéricos. Al-

gumas das principais conseqüências dessa abordagem são os erros numéricos associados

à limitação na representação de números em linguagem de máquina. Por outro lado, a

abordagem de problemas através da simulação computacional permite obter uma série de

informações sobre sistemas que possivelmente não seriam compreendidos sem o uso dessa

técnica.

Algumas considerações sobre o ambiente computacional utilizado serão apresentadas a

seguir. Os principais softwares e ferramentas computacionais serão descritos, juntamente

com algumas considerações sobre o tempo de processamento necessário para os modelos

descritos nesta dissertação.

Uma vez que as simulações envolvem cálculos intensivos com diversas iterações e em

alguns casos, geração de imagens durante as simulações, tornou-se necessário uma lin-

guagem eficiente (que gere programas com rápida execução) e também flex́ıvel para uso

de uma biblioteca para manipulação de imagens. Dentre os vários ambientes compu-

tacionais dispońıveis, optamos por implementar os modelos propostos nesta dissertação

usando a linguagem de programação C/C++ a partir de “compiladores” gratuitos dis-

pońıveis para plataforma Linux. Desta forma, usamos os compiladores gcc e g++ e o

sistema Qt para gerar uma interface gráfica com o usuário e para manipular as ima-

gens. Ambas as ferramentas foram usadas no ambiente de desenvolvimento KDevelop na

plataforma Linux (distribuições Debian, Kubuntu e Gentoo) com interface gráfica KDE.

Além disso, é importante destacar o uso do ambiente de programação Scilab para teste



3 Ambiente Computacional 23

Software Descrição Página web

gcc/g++ Compiladores http://gcc.gnu.org
Qt Biblioteca para imagens, etc http://trolltech.com/products/qt

KDevelop Ambiente de desenvolvimento http://www.kdevelop.org
Scilab Ambiente de programação http://www.scilab.org

Mencoder Ferramenta para geração de filmes http://www.mplayerhq.hu
Kile Software para edição de texto http://kile.sourceforge.net

Latex Macros para editoração de texto http://www.latex-project.org
KDE Ambiente gráfico http://www.kde.org
Linux Sistema operacional http://www.linux.org
Debian Distribuição do Linux http://www.debian.org

Kubuntu Distribuição do Linux http://www.kubuntu.org
Gentoo Distribuição do Linux http://www.gentoo.org
Intel Processador http://www.intel.com

Tabela 3.1: Breve descrição e ponteiros para páginas web dos softwares utilizados.

de códigos e geração dos gráficos, do software MPlayer que contém o programa mencoder

para geração de animações a partir de seqüência de imagens e do conjunto de macros

Latex para editoração dos artigos e da dissertação que foram escritos usando o editor de

textos Kile. Os ponteiros web para esse softwares são apresentados na tabela 3.1.

Como complemento às questões computacionais, cabe destacar o uso de um cluster

de computadores1 do Grupo de Visão Cibernética para simulação dos modelos propos-

tos. Embora pouca memória RAM e de armazenamento tenha sido utilizada, os cálculos

implicaram no uso intensivo desse arranjo computacional. Por exemplo, como diversas

realizações de uma mesma configuração precisavam ser executadas, uma seqüência de

resultados (uma configuração) demorava cerca de seis dias (100 realizações – modelo de

acoplamento de redes – e 10 realizações – modelo de interação predador-presa) para ser

obtida em cada nó2 (um CPU) do cluster.

1Um cluster de computadores é basicamente um conjunto de vários micro-computadores (PC) conec-
tados por rede de tal forma que possam se comunicar entre si e compartilhar processos e arquivos.

2Cada nó é composto basicamente por um micro-computador com processador Intel r©, modelo
Pentium r© IV – HT com 3, 2 GHz e 2 GB de memória RAM
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4 Modelo de Acoplamento de

Redes

O modelo h́ıbrido que propomos consiste em acoplar três sub-sistemas de acordo com

uma regra de interação. O primeiro sub-sistema é formado por uma rede regular Γ1 gerada

pela discretização do espaço bi-dimensional. Nesse sub-sistema, um modelo de geração de

padrões irá descrever o movimento de massa (padrão original) entre os diversos vértices

que compõem a rede regular. Um segundo sub-sistema, composto por vértices distribúıdos

aleatoriamente sobre a rede regular Γ1 e conectados na forma de uma rede complexa Γ3,

será senśıvel à concentração local de massa e deverá acionar um padrão oposto de massa

neutralizadora a partir dos vértices ativados, o que chamaremos de defesa. Esse padrão

vai evoluir sobre um terceiro sub-sistema, representado por outra rede regular Γ2, que

coincide e é sobreposta a rede Γ1 (fig. 4.1).

(a) (b)

Figura 4.1: (a) Sobreposição dos três sub-sistemas utilizados e (b) Estrutura do sistema
complexo resultante.

Esse segundo padrão, que necessariamente obedece a 2a Lei de Fick, deve evoluir de

forma a controlar e neutralizar o padrão original. Considerando a vizinhança topológica da

rede complexa, cada vértice ativado requisita aux́ılio dos seus vizinhos que se posicionam

aleatoriamente em torno do requisitante e também se ativam para ajudar a destruir o

padrão original. O padrão resultante de massa a cada instante é dado pela diferença

entre o padrão original que evolui em Γ1 e o neutralizador que evolui em Γ2.
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4.1 Evolução e Destruição do Padrão

A cada vértice νi das redes Γ1 e Γ2 será associado uma concentração de massa represen-

tada, respectivamente, por ut
x,y e at

x,y. No caso do modelo de Gray-Scott, a concentração

vt
x,y do elemento V irá evoluir numa terceira rede regular Γ4, que não sofrerá interação

direta com as redes Γ2 e Γ3, mas apenas com a rede Γ1 de acordo com o acoplamento

dado pelas equações do próprio modelo. As posições x e y são sempre discretas e medidas

em relação às duas redes regulares, que são as referências fixas do sistema.

4.1.1 Condições Iniciais

Considerando duas redes regulares com NΓ1
= NΓ2

= 2562 vértices simetricamente

organizados na forma de um quadrado de lado L = 256 (vértices), inicializamos comple-

tamente as redes Γ1,2 (e Γ4 no caso de Gray-Scott) com quantidade de massa zero (ou

seja, ut=0
x,y = 0 – Fick – e ut=0

x,y = 1 para Γ2 e vt=0
x,y = 0 para Γ4 – Gray-Scott), exceto

uma sub-rede κ1 ⊂ Γ1 (Fick) e, κ1 ⊂ Γ1 e κ′1 ⊂ Γ4 (Gray-Scott) que terá inicialmente

ut=0
x,y = 1, 0 (Fick) e, ut=0

x,y = 0, 5 e vt=0
x,y = 0, 25 (Gray-Scott) como representação da fonte

de massa. No caso do modelo de Gray-Scott será necessário adicionar um rúıdo de ±0, 1%

para quebrar a simetria do quadrado como sugerido no artigo original de Pearson [43]. Por

sua vez, os vértices da rede complexa Γ3 serão aleatoriamente posicionados dentro de uma

sub-rede κ2 ⊂ Γ1 que compreende a um terço da rede regular Γ1. Para não comprometer

o tempo de processamento1, escolhemos δt = 1, 0 e o tamanho real do sistema é dado por

α = β = 3, 0. Os coeficientes de difusão2 são dados por DU = 0, 00002 e DV = 0, 00001.

Duas configurações iniciais serão investigadas, uma com a sub-rede κ1 completamente

conectada (uma fonte) e a outra com a sub-rede κ1 fragmentada em dois componentes

conexos (duas fontes). Na primeira configuração, a sub-rede κ1 contém Nκ1
= 112 vértices

e tem uma forma quadrada com lado 11 (vértices). O centro da sub-rede κ1 coincide com

o centro da rede Γ1 e a sub-rede κ2 está posicionada junto à borda esquerda da rede Γ1

(fig. 4.2-a).

Na segunda configuração (duas fontes), o centro da sub-rede κ2 coincide com o centro

da rede Γ1. A sub-rede κ1 possui Nκ1
= 11x12 vértices e consiste de dois componentes

conexos retangulares com lados 11 (direção x) e 6 (direção y) (vértices) cada um. Es-

tas sub-redes são posicionadas simetricamente à distância de 37 arestas das bordas da

1No artigo em que investiga a formação de padrões pelo mecanismo de Gray-Scott, Pearson indica que
não foram encontradas diferenças qualitativas nos padrões para passos de tempo 0, 01 6 δt 6 1, 0 [43].

2Esses valores também foram escolhidos seguindo o trabalho de Pearson [43].
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sub-rede κ2 (fig. 4.2-b). Essa configuração foi escolhida para manter aproximadamente a

mesma quantidade de massa inicial em relação a configuração com uma fonte e principal-

mente, estimular a competição entre vértices da rede complexa, como será discutido na

seção de resultados.

(a) (b)

Figura 4.2: Duas configurações de condições iniciais: (a) uma fonte e (b) duas fontes. Rede
complexa Γ3 (pontos pretos), rede regular Γ1 (em ciano) e sub-rede κ1 (em vermelho).

Enquanto os vértices das redes regulares Γ1,2,4 armazenam uma quantidade cont́ınua

de massa (0 6 ux,y, vx,y 6 1 e −1 6 ax,y 6 0), os vértices da rede complexa Γ3 podem

estar em um de dois estados: ativado ou suscet́ıvel. Inicialmente, todos os vértices da

rede complexa Γ3 são colocados no estado suscet́ıvel.

4.1.2 Condições de Contorno

Existem diversas condições de contorno que poderiam ser aplicadas. Podeŕıamos

considerar que o meio externo ao espaço Ω é hostil3 tal que para qualquer função ψt
x,y,

teŕıamos: ψt
x,y = 0 para x, y < 0 ou x, y > L. Outras condições de contorno de interesse

incluem as condições de contorno de Dirichlet que são dadas por: ψt
x=0,y = ψt

x=L+1,y = φx,y

e ψt
x,y=0 = ψt

x,y=L+1 = φx,y, tal que φx,y pode ser uma função constante. Nesse caso, as

bordas do espaço Ω poderiam representar um isolante.

Para evitar os efeitos de borda, principalmente no movimento dos vértices da rede

complexa, todo o sistema obedecerá condições de contorno periódicas, que são dadas pela

equação 4.1 para a evolução dos padrões e pela equação 4.2 para o movimento dos vértices

da rede complexa. É importante observar que o modelo pode ser diretamente adequado

para outras condições de contorno sem perda de validade.

3Por exemplo, o espaço Ω poderia representar uma ilha ou um tecido humano.
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ut
x=L+1,y = ux=0,y e ut

x,y=L+1 = ux,y=0

vt
x=L+1,y = vx=0,y e vt

x,y=L+1 = vx,y=0

at
x=L+1,y = ax=0,y e at

x,y=L+1 = ax,y=0

(4.1)

{

Se: x(y) > L então: x(y)← x(y)− L

Se: x(y) < 0 então: x(y)← x(y) + L
(4.2)

4.1.3 Ativação da Defesa

No caso dos vértices da rede complexa Γ3 estarem controlando o padrão gerado pela

difusão de Fick, um vértice será ativado quando a quantidade de massa ultrapassar um

limiar T = 0, 4. Por outro lado, no caso da reação-difusão de Gray-Scott, a concentração

de massa precisa ser inferior a um limiar T = 0, 6 para que o vértice seja ativado pela

rede regular (eq. 4.3). Essa aparente assimetria deve-se ao fato de ut
x,y = 1 (ut

x,y = 0)

indicar máxima (mı́nima) quantidade de massa no caso da difusão de Fick e, ut
x,y = 0 e

vt
x,y = 1 (ut

x,y = 1 e vt
x,y = 0) indicar máxima (mı́nima) concentração de massa no caso

da reação-difusão de Gray-Scott. Esses valores foram escolhidos para permitir que uma

quantidade significativa de massa ocupe a posição do vértice, porém, não mais do que a

metade do valor máximo posśıvel. Desta forma, o tempo para observação dos efeitos da

interação não é comprometido, um valor mais baixo de limiar faria com que os vértices se

ativassem antes enquanto um valor mais alto, adiaria ou impediria a ativação dos vértices.

{

Se: ut
x,y > T = 0, 4 então: o vértice é ativado (modelo de Fick)

Se: ut
x,y 6 T = 0, 6 então: o vértice é ativado (modelo de Gray-Scott)

(4.3)

Tão logo o vértice é ativado, ele solicita ajuda dos seus vizinhos topológicos (fig. 4.3-a).

Esses vértices topologicamente ativados movem-se diretamente das suas respectivas loca-

lizações e posicionam-se aleatoriamente (ângulo aleatório) a uma distância R = 5 em

torno do vértice ativado pela rede regular Γ1. Para garantir uma distância de segurança

e evitar sobreposição de defesa entre os vértices, nenhum deles pode ser posicionado a

menos de R = 5 de outro vizinho que foi requisitado pelo mesmo vértice (fig. 4.3-b).

Portanto, caso o ćırculo de raio R = 5 seja preenchido, os próximos vértices serão alea-

toriamente posicionados a uma distância 2R do vértice de referência e assim por diante

(por exemplo, o vértice com uma estrela na figura 4.3-b).
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A ativação dos vértices consiste em acionar uma difusão de Fick na rede regular Γ2

com concentração at
x,y e com sinal oposto ao padrão que está evoluindo em Γ1 e com coe-

ficiente de difusão igual a Da = 0, 000034. Esperamos que essa difusão neutralizadora seja

suficiente para controlar e, posteriormente, eliminar o padrão indesejado. Um coeficiente

de difusão muito baixo não permitiria a difusão de massa a uma velocidade suficiente para

impedir a ocupação do padrão original na rede regular e retardaria consideravalmente o

controle do padrão original. Durante a ativação, cada vértice age como uma fonte com

reservatório infinito e intensidade fixa ax,y = −1, 0 (Fick) e ax,y = −10, 0 (Gray-Scott). É

importante observar que a intensidade maior da defesa no caso do Gray-Scott, deve-se a

rápida velocidade de difusão de massa no modelo de reação-difusão.

(a) (b)

Figura 4.3: Diagrama ilustrando uma amostra da rede complexa (a) antes e (b) depois da
ativação de um vértice. O vértice cinza escuro foi ativado pela rede regular e os quatro
vértices cinza claro foram ativados topologicamente pela rede complexa.

Devido à ação da defesa, a concentração de massa em cada vértice das redes regulares

Γ1,2 é atualizada de acordo com a equação 4.4, antes do cálculo do respectivo valor para o

próximo passo de tempo. Ela indica que se a soma da massa do padrão que evolui em Γ1

com o padrão oposto (evoluindo em Γ2) for maior que zero, então, os vértices das redes

Γ1 são atualizados com o valor resultante enquanto os vértices da rede Γ2 são zerados

(eq. 4.4-a). Caso contrário, as concentrações dos vértices de Γ1 são zerados e os vértices

de Γ2 são atualizados com a soma resultante (eq. 4.4-b). Essa regra é conseqüência direta

do fato da concentração de massa do padrão original variar entre 0 6 ut
x,y 6 1 enquanto a

concentração de massa do padrão neutralizador corresponde a valores entre −1 6 at
x,y 6 0,

portanto, a soma dos dois padrões fornecerá a concentração resultante.
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Se ut
x,y + at

x,y > 0 então: ut
x,y ← ut

x,y + at
x,y e at

x,y ← 0 (4.4a)

Se ut
x,y + at

x,y 6 0 então: at
x,y ← ut

x,y + at
x,y e ut

x,y ← 0 (4.4b)

Depois de manter-se ativado por 50 unidades de tempo, cada vértice ativado volta

para o estado suscet́ıvel e para de agir como fonte de difusão na rede Γ2, porém, tão

logo é reativado, ele volta a funcionar como fonte (não existe tempo de inatividade ou

recuperação depois do peŕıodo de ativação).
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5 Modelo de Interação

Predador-Presa

A necessidade de proteção ou simplesmente alguma afinidade em comum faz com que

tanto seres humanos quanto animais se reúnam em grupos para praticar determinadas

atividades coletivas ou simplesmente executar tarefas espećıficas. Imortalizados nos dita-

dos “A união faz a força”1 e “Uma andorinha só não faz verão”2, e presente em nosso dia

a dia, esses fenômenos coletivos têm recebido grande interesse dentro da área de sistemas

complexos. Por exemplo, Farkas et al. observaram recentemente que algumas dúzias de

pessoas são suficientes para gerar a famosa “La Ola” num estádio com mais de 50000

pessoas, eles sugerem um modelo baseado em modelos de meios excitáveis para explicar

a evolução desse movimento numa arquibancada [82]. Por outro lado, o estado de um

indiv́ıduo depende do estado dos seus vizinhos diretos, como sugere o modelo de formação

de opinião de Sznajd-Weron et al. [83]. Num outro modelo, usando a técnica de Monte

Carlo, He et al. [84] propuseram uma dinâmica de movimento de um predador que de-

pende da intensidade local de odor das presas. Entre outros exemplos, podemos citar

a vasta literatura sobre modelos de movimento de pedestres (multidão de pessoas) [85].

Apesar dos esforços e interessantes resultados, ainda não está totalmente claro quais são

os mecanismos responsáveis por gerar os diversos padrões espaciais e de comportamento

de grupos encontrados na natureza, tanto na sociedade quanto no mundo selvagem.

Motivados pelo clássico problema Predador-Presa3, foi desenvolvido neste trabalho

um modelo de interação entre duas espécies através de campos sensitivos (que numa

1A citação faz parte da frase “Do mesmo modo que a união faz a força, a discórdia leva a uma rápida
derrota”, usualmente atribúıda a Esopo cuja origem tem duas versões, uma que viveu no século X a.C.
e a outra que viveu no século V I a.C..

2Possivelmente a origem desse ditado se perca no tempo, porém, ele será sempre lembrado no t́ıtulo
de uma marchinha de carnaval criada em 1931 por João de Barro e Lamartine Babo.

3É importante notar que o sistema Predador-Presa sugerido por Alfred. J. Lotka [86] em 1925 e
independentemente por Vito Volterra em 1926 [87], já possui pelo menos uma versão considerando o
movimento espacial dos indiv́ıduos através de equações de reação difusão semelhantes a do outro modelo
dessa dissertação (vide caṕıtulo 3). Não pretendemos criar um novo modelo de movimento espacial que
substitua ou adapte o de Lotka-Volterra, apenas o usamos como motivação para o estudo de sistemas
semelhantes.
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situação real representariam os campos olfativo, visual, auditivo, térmico e/ou sonoro).

Cada indiv́ıduo do sistema sente a presença de determinados indiv́ıduos da mesma espécie

e da espécie oposta. A intensidade dessa “força”4 sensorial é completamente dependente

da espécie e da localização do indiv́ıduo no espaço. A partir do movimento resultante de

predadores e presas, iremos construir duas redes complexas, uma que fornece a posição

relativa entre todos os indiv́ıduos e a outra que relaciona a proximidade entre dois in-

div́ıduos ao longo do tempo. A partir de um mecanismo de fusão entre as duas redes,

obteremos uma terceira rede complexa que fornecerá o grau de similaridade entre os gru-

pos (formados por indiv́ıduos suficientemente próximos) através da quantidade de trocas

de indiv́ıduos entre eles ao longo do tempo.

5.1 Dinâmica de Interação

5.1.1 Condições Iniciais e Interação entre Indiv́ıduos

Considerando-se uma sub-região quadrada O do espaço Ω com lado L = 512, posi-

cionamos aleatoriamente N = 300 indiv́ıduos de cada espécie (Predador e Presa) dentro

dela, garantindo uma distância ri,j (eq. 5.1) mı́nima (Rmı́nimo = 4) de separação inicial

entre cada indiv́ıduo Ii e Ij, independentemente da sua respectiva espécie (fig. 5.1). A

cada instante de tempo (∆t = 0, 1), todos os indiv́ıduos Ii alteram suas posições P t
xi,yi

de

acordo com P t+1
xi,yi

= P t
xi,yi

+ vi∆t. Como o campo gerado sobre cada um dos indiv́ıduos

Ii não é necessariamente um campo f́ısico, inclúımos sua intensidade e direção dentro do

vetor velocidade vi. Dessa forma, o movimento de um indiv́ıduo Ii só ocorrerá devido a

existência de outros indiv́ıduos Ij dentro do seu raio de percepção (fig. 5.1) que é fixo ao

longo do tempo e é dado por Rpercepção = 128.

A interação entre os predadores e presas está diretamente relacionada ao fato deles per-

tencerem ou não à mesma espécie. No caso deles pertencerem à mesma espécie, o campo

gerado sobre um indiv́ıduo Ii é dado por uma função oscilante adimensional (eq. 5.2a)

(tal que os parâmetros λ = 4, 0 e µ = 0, 04 tenham, respectivamente, unidades de [L]

e [L]−2) de forma a manter um compromisso entre atração e repulsão de acordo com a

proximidade ri,j com os outros indiv́ıduos Ij. Esses valores de parâmetros são escolhidos

de forma que os indiv́ıduos não sejam fortemente atráıdos e nem repeĺıdos por outros in-

div́ıduos da mesma espécie e as unidades são escolhidos para manter a adimensionalidade

4Entre aspas porque não é uma força gerada necessariamente por campos f́ısicos conhecidos, como o
campo eletromagnético ou gravitacional.
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Figura 5.1: Raios limiares considerados na dinâmica. Nas condições iniciais, deve-se
respeitar uma distância mı́nima entre dois indiv́ıduos Rmı́nimo. Uma presa é eliminada se
está dentro do Rmorte do predador Ii. O indiv́ıduo Ii de uma espécie sente a presença dos
indiv́ıduos da outra espécie que estiverem dentro de Rpercepção (indiv́ıduos cinza claro na
figura).

da função resultante. Quando os indiv́ıduos pertencem a espécies diferentes, o indiv́ıduo

Ii de uma espécie sente a presença dos indiv́ıduos Ij da outra espécie tal que a intensi-

dade da sua reação seja inversamente proporcional ao quadrado da proximidade ri,j entre

eles (eq. 5.2b) (onde o parâmetro σ = 1, 0 tem unidade de [L]2). Essa última função é

sugerida por He et al. para reproduzir a variação espacial na intensidade de odor de um

animal [84].

r2
i,j = (xi − xj)

2 + (yi − yj)
2 (5.1)

gj(ri,j) = 4e−µ(ri,j−λ)2 − e−µ(ri,j−3λ)2 r̂i,j (5.2a)

fj(ri,j) =
σ

r2
i,j

r̂i,j onde: ‖ri,j‖ < Rpercepção (5.2b)

A somatória de todas as contribuições sobre cada indiv́ıduo determinará a direção,

sentido e intensidade do seu movimento (eq. 5.3). O sinal e intensidade dos parâmetros α e

β podem ser adequados de acordo com o sistema que queremos estudar, em nosso modelo

seguiremos a convenção de sinais da equação 5.4. Esses parâmetros possuem unidade de

velocidade, ou seja, [L][T ]−2.

vi = α
N−1
∑

j=1

fj(ri,j) + β
N−1
∑

j=1

gj(ri,j) (5.3)



5.1 Dinâmica de Interação 33

{

Predador αpredador < 0 e βpredador > 0

Presa αpresa > 0 e βpresa > 0
(5.4)

Como o modelo é motivado por um sistema hipotético predador-presa, consideramos

que existem recursos suficientes para as presas Ij e elas só serão eliminadas no caso de se

aproximarem demasiadamente (ri,j 6 Rmorte = 4) de um dos predadores Ii (fig. 5.1). Para

manter a conservação do número de indiv́ıduos de cada espécie, a cada eliminação uma

nova presa é introduzida no sistema com posição inicial aleatória e respeitando a distância

mı́nima (Rmı́nima = 4) entre dois ind́ıviduos (fig. 5.1), como nas condições iniciais. Essa

conservação no número de presas visa permitir uma dinâmica de interação por um tempo

prolongado. Como a densidade de indiv́ıduos de ambas as espécies é alta, se as presas

eliminadas não forem repostas, em pouco tempo, o sistema tenderá ao equiĺıbrio como

conseqüência da ausência de est́ımulo para o movimento de predadores. A reposição de

presas está associada a reprodução da espécie. Por outro lado, devido à abundância

de presas, supomos que os predadores nunca morrem durante o tempo de simulação

considerado.

5.1.2 Condições de Contorno

Embora as condições de contorno periódicas sejam usualmente adotadas para mini-

mizar os efeitos de borda, um sistema ecológico muitas vezes é bem descrito por outras

condições de contorno. Na verdade, o movimento de um animal tende a ser limitado numa

sub-região espećıfica O de um ecossistema Ω, que é chamada de habitat desse animal5.

Esse habitat contém não somente uma, mas várias espécies de animais e vegetais, o que

garante recursos e interação entre as espécies. Os limites dessa sub-região O podem não

ser bem definidos num sistema real ou podem ser claramente definidos através de diversos

acidentes naturais formados por exemplo, por rios ou montanhas. Dessa forma, optamos

por usar condições de contorno elásticas (eq. 5.5), que apesar de limitar a região de mo-

vimento dos predadores e presas, permite uma possibilidade de escape para as presas que

se encontram próximas às bordas.

{

Se: x(y) > L então: x(y)← 2L− x(y)

Se: x(y) < 0 então: x(y)← |x(y)|
(5.5)

5De forma semelhante, os seres humanos tendem a conviver dentro de regiões bem definidas e limitadas
no seu dia a dia, como o ambiente de trabalho, estudo ou limitados pelo bairro ou cidade onde vivem.
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5.2 Construção das Redes Complexas

Esse modelo de interação espacial pode ser diretamente transformado numa rede ge-

ográfica e com pesos, completamente conectada, Γgeo. Nesta rede, os vértices νi repre-

sentam os indiv́ıduos Ii e a distância Euclidiana entre dois pares de indiv́ıduos Ii e Ij

(eq. 5.1) é mapeada no peso associado à respectiva aresta (νi, νj) ⊂ E(Γgeo). O constante

movimento de indiv́ıduos no espaço implica que os pesos das arestas de Γgeo mudem a

cada passo de tempo, resultando numa rede com estrutura dinâmica. Em cada passo

de tempo, especificando um limiar T para os pesos tal que as conexões com pesos mai-

ores que o limiar sejam eliminadas (eq. 5.6), obtemos uma nova rede Γ′
geo sem pesos e

fragmentada em diversos componentes conexos κk que representarão os grupos espaciais

(fig. 5.2-a). Um grupo espacial representa um aglomerado de indiv́ıduos suficientemente

próximos entre si.

{

Se wνi,νj
> T = 30 → ai,j = 0

Se wνi,νj
6 T = 30 → ai,j = 1

(5.6)

A segunda rede complexa Γint também é constrúıda considerando-se a proximidade

entre os indiv́ıduos, porém, neste caso os pesos representam o número de passos de tempo

que dois indiv́ıduos Ii e Ij estiveram suficientemente próximos. Se num instante de tempo

dois vértices ϑi e ϑj estão à distância Euclidiana (ri,j 6 T = 30) um do outro, então, o

peso da conexão ̟ϑi,ϑj
aumenta de uma unidade. Diferente de Γgeo que é reconstrúıda

a cada instante de tempo, a rede Γint leva em consideração todo o histórico de interação

entre os indiv́ıduos do sistema (fig. 5.2-a). As presas que são eliminadas do sistema têm

suas respectivas conexões em Γint apagadas. Conseqüentemente, é de se esperar que as

conexões que envolvam as presas não sejam tão fortes como as que envolvam predadores,

uma vez que na primeira espécie, os indiv́ıduos são renovados constantemente.

O processo de fusão das duas redes Γ′
geo e Γint para gerar uma terceira rede complexa

Γres, consiste em a cada instante de tempo, associar um vértice υi (υi ∈ V (Γres)) a

cada componente conexo κk da rede Γ′
geo (i ≡ k). Dado que M é o número de arestas

entre a sub-rede κk e κl, o peso Ξυi,υj
de uma conexão (υi, υj) entre dois vértices υi e

υj de Γres será igual ao valor médio das contribuições de cada conexão (ϑk, ϑl) da rede

Γint estabelecida entre os membros ϑk e ϑl dos diferentes grupos (eq. 5.7), ou seja, dos

diferentes componentes conexos κk (fig. 5.2-b).
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(a) (b)

Figura 5.2: (a) Amostra de rede complexa onde os vértices representam os ind́ıviduos do
sistema. As conexões em azul pertencem à rede Γ′

geo e as conexões em vermelho repre-
sentam a rede Γint. As linhas tracejadas separam explicitamente os diversos componentes
conexos obtidos nesse passo de tempo (b) Rede Γres resultante da fusão de Γ′

geo e Γint,
cada vértice υi dessa rede corresponde a um componente conexo κk da figura 5.2-a. Em
ambas as figuras, a espessura das arestas é proporcional ao peso da conexão.

Ξυi,υj
=

1

M

∑

ϑk,ϑl

̟ϑk,ϑl
onde: ϑk ⊆ V (κk) e ϑl ⊆ V (κl) (5.7)

Para ilustrar o mecanismo de construção da rede complexa Γres, considere novamente

a figura 5.2-a. Nesse caso, os vértices roxos r e r′ passaram dois passos de tempo próximos

(ou seja, rr,r′ 6 T = 30 durante dois passos de tempo não necessariamente consecutivos),

portanto o peso da sua respectiva conexão é ̟r,r′ = 2. Após esse peŕıodo, um dos vértices

moveu-se para longe do outro e então, começou a fazer parte do grupo κ4, porém, a

intensidade da “intimidade” entre os dois vértices roxos ficou armazenada na conexão

vermelha com ̟r,r′ = 2 entre os dois. Por outro lado, os dois vértices verdes (v e v′)

ficaram apenas um passo de tempo dentro do raio de influência um do outro (rv,v′ 6 T =

30), enquanto o vértice ciano ficou dois passos de tempo próximo ao vértice verde r, evento

identificado pela espessura da conexão entre eles. Portanto, essas conexões resultantes

sugerem que em alguns passos de tempo anteriores ao momento que essa amostra foi

observada, os dois vértices verdes e o vértice ciano formavam um componente conexo

distinto e que devido à dinâmica de interação com a outra espécie, eles se distanciaram e

se envolveram com outros grupos espacias.

Nesse mecanismo de construção as conexões da rede resultante Γres fornecem in-
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formações sobre a mobilidade de indiv́ıduos entre os diversos grupos espaciais κk emer-

gentes da dinâmica de interação e sobre o grau de similaridade entre os indiv́ıduos (se

considerarmos que a similaridade é proporcional ao tempo de proximidade). Portanto,

cada conexão pode ser vista como a intensidade da relação entre os grupos espaciais e

entre os indiv́ıduos. Se dois indiv́ıduos ficam muito tempo juntos ou se relacionam com

freqüência, essa relação é transportada com o indiv́ıduo quando ele se movimenta e se

envolve com outro grupo espacial. Uma conseqüencia direta desse processo é o transporte

de informações, comportamentos sociais, doenças e até mesmo variações genéticas entre os

grupos. O grau de semelhança entre indiv́ıduos que passam muito tempo juntos é maior

em relação a indiv́ıduos que raramente se aproximam.
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6 Resultados do Modelo de

Acoplamento de Redes

A dinâmica de competição entre o padrão original evoluindo em Γ1 e o padrão neu-

tralizador (defesa) que é gerado pelos vértices móveis da rede complexa Γ3 e evolui em

Γ2, pode apresentar diferentes estágios intermediários antes de alcançar um estado final,

que pode ser estacionário ou quasi-estacionário. O estado estacionário consiste na com-

pleta eliminação do padrão original. Esse estado só pode ser alcançado com o padrão de

Gray-Scott porque na configuração escolhida para o modelo de Fick, a fonte possui um

reservatório infinito e portanto, não pode ser eliminada. Nesse último modelo, o estado

final quasi-estacionário é alcançado quando os vértices da rede complexa Γ3 controlarem

completamente a fonte de difusão e eliminarem toda a massa presente no resto da rede

regular Γ1.

De acordo com a configuração de parâmetros da difusão, o sistema pode alcançar

outros estados não estacionários que incluem a não eliminação do padrão de massa da

rede regular Γ1. Por exemplo, se a intensidade da fonte e a constante de difusão do padrão

de defesa (padrão neutralizador) forem consideravelmente menores que do padrão original,

os vértices da rede complexa não conseguirão se auto-organizar e gerar massa suficiente

para neutralizar o padrão original. Além disso, se o tempo de ativação for suficientemente

curto e a distribuição dos vizinhos ativados topologicamente for mal planejada, a rede de

defesa Γ3 também não obterá sucesso no seu objetivo. Em especial, esse efeito é mais

dif́ıcil de ser obtido no caso da difusão de Fick porque tão logo a fonte é cercada, o padrão

é controlado.

O estudo da configuração de parâmetros ótimos ou mesmo a análise da eficiência

da defesa no espaço de parâmetros foge do escopo do presente trabalho, uma vez que

é extremamente custoso computacionalmente e bastante dependente de um sistema em

particular. Na verdade, o principal objetivo é analisar a eficiência da defesa (a habilidade

em controlar e eliminar rapidamente o padrão original) de acordo com a estrutura da rede
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de conexões entre os indiv́ıduos, ou seja, investigar a importância da estrutura interna de

uma rede complexa num mecanismo de defesa como este proposto. Portanto, escolhemos

uma configuração de parâmetros de difusão e defesa que permita uma competição consi-

deravelmente equilibrada entre os dois padrões tal que a eliminação completa da massa

do padrão original seja apenas resultado da organização dos vértices da rede complexa.

Nas próximas seções, iremos apresentar e discutir a evolução do padrão para as con-

figurações com uma e com duas fontes1. Em seguida, uma configuração onde o padrão

neutralizador não consegue eliminar o padrão original será apresentada para ilustrar o

fenômeno. Finalmente, nas duas últimas seções, discutiremos os resultados obtidos para

evolução da quantidade total de massa no sistema de acordo com diferentes configurações

de redes complexas.

6.1 Evolução do Padrão

6.1.1 Uma Fonte

Inicialmente, estudaremos a configuração mais simples posśıvel, que consiste de uma

fonte (sub-rede κ1) simetricamente localizada no centro da rede regular Γ1, enquanto

os vértices da rede complexa Γ3 estão dentro de uma região (sub-rede κ2) no lado es-

querdo da rede regular. Essa configuração, já discutida em detalhes no caṕıtulo 3, visa

criar uma “parede” de vértices tal que o efeito de ativação hierárquica fique aparente

e possamos acompanhar a evolução do movimento dos vértices. Naturalmente, outras

configurações iniciais também poderiam ter sido usadas, como a distribuição simétrica

de vértices em torno da fonte ou a distribuição aleatória de vértices na rede regular Γ1.

Embora essas distribuições iniciais pudessem ser mais adequadas numa situação real, seria

mais dif́ıcil identificar o efeito de ativação hierárquica pois vários vértices seriam ativados

simultâneamente.

A figura 6.1 apresenta duas seqüências de imagens mostrando a evolução do padrão de

Fick quando a dinâmica está vinculada à rede complexa de ER (fig. 6.1-i) e BA (fig. 6.1-

ii). O fato da variação espaço-temporal do padrão de Fick ser bastante suave faz com que

muito tempo seja gasto até que uma quantidade de massa considerável ocupe a região

próxima dos vértices da rede complexa Γ3 e os ative. Em nossos experimentos, essas

primeiras ativações ocorreram em torno de 50000 unidades de tempo após o ińıcio da

1Algumas animações relacionadas às seqüências de imagens apresentadas na próxima seção podem ser
acessadas pela página-web “http://cyvision.ifsc.usp.br/∼luisrocha/paper”.
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(i)

(a) t = 55104 (b) t = 55304 (c) t = 55604 (d) t = 60000 (e) t = 80000
(ii)

(a) t = 50668 (b) t = 50800 (c) t = 51252 (d) t = 60000 (e) t = 80000

Figura 6.1: Seqüência de imagens mostrando a evolução do padrão pelo modelo de Fick
(uma-fonte): (i) Rede de ER e (ii) Rede de BA. Vermelho representa máxima intensidade
de massa e ciano representa mı́nima intensidade de massa. As duas redes possuem NΓ3

=
300 vértices (em preto) e 〈kΓ3

〉 ≈ 4.

dinâmica e foram responsáveis por trazer alguns vértices para regiões mais próximas da

fonte. Apesar desses vértices causarem alterações locais do padrão, eles tiveram pouco

efeito global no seu controle.

Em redes seguindo o modelo de BA, a distância topológica entre um vértice qualquer e

um concentrador é consideravelmente baixa (vide seção 1.3), portanto, independentemente

de qual vértice for inicialmente ativado, em poucos passos de tempo ocorrerá a ativação

de um concentrador. A ativação de um concentrador implica na ativação topológica de

vários vértices simultaneamente, que por sua vez, irão popular toda a região em torno do

vértice ativado pela rede regular (fig. 6.1-ii,a). Por outro lado, os vértices da rede de ER

trazem poucos vizinhos a cada nova ativação, o que impede a presença de uma população

massiva de vértices ativados topologicamente (fig. 6.1-i,a).

Tão logo alguns vértices se posicionaram suficientemente próximos da fonte (o que

ocorre mais cedo no caso de BA, devido a presença dos concentradores), eles se ativaram2 e

chamaram seus vizinhos, que por sua vez, requisitaram seus próprios vizinhos, e assim por

diante (fig. 6.1-b). Essa reação em cadeia rapidamente trouxe uma quantidade significativa

de vértices próximos a fonte (fig. 6.1-b). Considerando o ińıcio da reação em cadeia, em

poucos passos de tempo, a fonte ficou envolta por vértices ativamente gerando massa

2O limiar já tinha sido ultrapassado nessa região.
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(i)

(a) t = 3940 (b) t = 4840 (c) t = 6840 (d) t = 7840 (e) t = 8840
(ii)

(a) t = 3940 (b) t = 4840 (c) t = 6840 (d) t = 7840 (e) t = 8840

Figura 6.2: Seqüência de imagens representando a evolução do padrão pelo modelo de
reação difusão de Gray-Scott (uma-fonte): (i) Rede de ER e (ii) Rede de BA. Vermelho
representa máxima intensidade e ciano representa mı́nima intensidade de massa. As duas
redes complexas possuem NΓ3

= 300 vértices (em preto) e 〈kΓ3
〉 ≈ 4.

neutralizadora. Naturalmente, a ativação dos concentradores da rede de BA resultou

num controle antecipado da fonte em relação ao caso de ER (fig. 6.1-c).

Assim que a fonte é completamente controlada (fig. 6.1-d), os vértices mais próximos

da fonte simplesmente mantêm-se redistribuindo os seus vizinhos a cada nova ativação

e gerando mais massa neutralizadora. Essa massa neutralizadora atua na eliminação do

padrão ainda presente na rede regular Γ1 e principalmente, impede qualquer tentativa de

vazamento da fonte. Nesse caso, como a fonte possui reservatório infinito, o sistema não

pode alcançar um estado completamente estacionário. Portanto, os vértices tendem a

convergir em torno da fonte e permanecer alternando suas posições a cada nova ativação,

o que resulta num estado final quasi-estacionário para o sistema (fig. 6.1-e).

Para os experimentos com o modelo de reação difusão de Gray-Scott, escolhemos um

padrão que possua alta densidade de massa no espaço e que não varie tão rapidamente

no tempo (fig. 2.1-d). A combinação de parâmetros (f = 0, 04 e k = 0, 064) gera spots

que rapidamente se alongam (stripes) e se auto-reproduzem num processo constante até o

estado de equiĺıbrio (fig. 2.1-d). O crescimento desse padrão no espaço é consideravelmente

mais rápido que o padrão de Fick. As figuras 6.2-i e 6.2-ii mostram a evolução da reação

difusão vinculada as redes defensivas de ER e BA.
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Semelhante ao caso da difusão de Fick, no modelo de Gray-Scott também ocorreu

uma reação em cadeia depois das primeiras ativações (fig. 6.2-a). A diferença é que como

a massa desse padrão é mais concentrada, não existiu um tempo de relaxação entre as

primeiras ativações e a reação em cadeia. A partir da região onde ocorreram as primeiras

ativações, os vértices foram se movimentando e destruindo o padrão3 em direção à região

central, onde se encontrava a fonte originalmente e, em seguida, eles se movimentaram do

centro para as bordas (fig. 6.2-b).

Novamente, a presença dos concentradores resultou num ataque massivo contra o

padrão original, claramente viśıvel no caso de BA e ausente na caso de ER (fig. 6.2-b).

Porém, o tamanho finito da rede complexa Γ3 e o fato das redes possúırem baixa co-

nectividade fez com que o número de vértices ativados não fosse suficiente a prinćıpio.

Isso permitiu pequenos vazamentos (presente em maior número no caso de ER) de massa

em algumas regiões da rede regular Γ1, o que acarretou numa retomada do crescimento

de massa e, conseqüentemente, num movimento global na direção oposta à região ocu-

pada pelos vértices da rede complexa Γ3. Por sua vez, os vértices tendem a perseguir

o movimento de massa na tentativa de evitar o completo preenchimento da rede regular

(fig. 6.2-c).

Após um peŕıodo de auto-organização, principalmente devido ao encontro dos padrões,

que ocorreu na bordas4 da rede regular, os vértices retomaram o controle e conseguiram

impedir o crescimento da massa, reduzindo a área ocupada para menos focos de atividade

(fig. 6.2-d). Quando a massa neutralizadora ocupa uma vasta região da rede regular (prin-

cipalmente a parte central), ela desacelera o crescimento do padrão original. Juntamente

com a ativação de novos vértices, esse efeito permite a completa eliminação da massa

original e obtenção de um estado estacionário em tempos posteriores ao apresentado na

figura 6.2-e.

É interessante notar que enquanto os vértices estão interagindo com diversos focos

isolados de padrão, eles tendem a se distribuir mais uniformemente na rede regular, en-

quanto na presença de poucos focos, eles naturalmente se reúnem sobre as regiões com

maior concentração de massa (fig. 6.2-e). Esse comportamento sugere que alguns modelos

de redes complexas podem ser mais adequados para controlar determinadas distribuições

de padrão na rede regular.

3Apesar de ocorrer transporte de massa nos locais onde a massa original e a neutralizadora interagem,
o padrão original é completamente perdido.

4Lembre-se das condições de contorno periódicas.
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6.1.2 Duas Fontes

Na segunda configuração, utilizamos duas fontes simetricamente localizadas ao lado

da sub-rede κ2 (fig. 4.2-b). Essa configuração visa estimular a competição pelos vizinhos

topológicos dispońıveis entre os vértices da rede Γ3. A figura 6.3 apresenta duas seqüências

de imagens mostrando a evolução do padrão de Fick a partir de duas fontes.

Inicialmente, como na configuração com uma fonte, ocorreu uma reação em cadeia

após um intervalo de tempo, depois das primeiras ativações. É posśıvel observar a dife-

rença entre a ativação de concentradores da rede de BA e dos vértices com aproximada-

mente o mesmo número de vizinhos da rede de ER (fig. 6.3-a). Além de trazer muitos

vértices a cada nova ativação, os concentradores convocam diversos vértices que estavam

posicionados na borda direita da sub-rede κ2, conseqüentemente, reduzindo a densidade

local de vértices nessa região. Essa redução de densidade implica que a ativação de um

vértice de Γ3 pela fonte do lado direito seja adiada, pois a concentração de massa ainda

não está alta o suficiente nas posições onde existem vértices dispońıveis.

Embora na amostra da figura 6.3 os vértices tendam a inicialmente se concentrar em

torno da fonte à esquerda, a fonte a direita também consegue ativar alguns deles tal que o

controle desta fonte também seja alcançado (fig. 6.3-b). Apesar do mecanismo de defesa

ter sido acionado antes no caso de ER, no instante de tempo considerado na figura 6.3-b

existe pouca diferença na área ocupada pelo padrão original nos dois casos (i) e (ii). Na

verdade, o caso de ER (i) parece ter um pouco menos de padrão que o caso de BA (ii). Por

outro lado, a densidade de vértices em torno de ambas as fontes é consideravelmente maior

no caso de ER. Devido ao mecanismo de defesa, os vizinhos convocados são posicionados

a distâncias radiais fixas do vértice de referência, portanto, a ativação dos concentradores

resulta numa distribuição menos densa de vizinhos (fig. 6.3-b).

Essa melhor administração dos vértices entre as duas fontes devido à distribuição

uniforme de graus da rede de ER, resulta numa eliminação mais rápida do padrão na

rede regular (fig. 6.3-c). Como os vértices estão melhor distribúıdos, ocorre um melhor

aproveitamento da massa neutralizadora gerada pelos vértices ativados (fig. 6.3-d).

Na última imagem considerada (fig. 6.3-ii,e), podemos perceber a distribuição as-

simétrica de vértices sobre as duas fontes no caso de BA. Quando um vértice se posiciona

muito próximo à fonte quando ela já está sob controle, dificilmente ele se afastará dela

pois será constantemente ativado e portanto, mantido na mesma posição. Quando este

vértice é um concentrador, ele tende a manter seus diversos vizinhos na sua proximidade.
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(i)

(a) t = 29725 (b) t = 36500 (c) t = 42000 (d) t = 48000 (e) t = 90000
(ii)

(a) t = 31700 (b) t = 36500 (c) t = 42000 (d) t = 48000 (e) t = 90000

Figura 6.3: Seqüência de imagens mostrando a evolução do padrão para o modelo de
difusão de Fick (duas-fontes): (i) Rede de ER e (ii) Rede de BA. Vermelho representa
máxima intensidade de massa e ciano representa mı́nima intensidade de massa. As duas
redes possuem NΓ3

= 300 vértices (em preto) e 〈kΓ3
〉 ≈ 4.

Conseqüentemente, esses vizinhos dificilmente serão ativados e trarão seus próprios vizi-

nhos para próximo da fonte, o que explica o maior número de vértices de Γ3 dentro da

sub-rede κ2 no caso de BA.

Em algumas execuções, quando a densidade de vértices de Γ3 em um dos lados da

sub-rede κ2 fica baixa o suficiente, o padrão gerado pela fonte deste lado (fonte 2, à

direita na figura 6.4) não consegue ativar nenhum vértice de Γ3 e conseqüentemente, eles

tendem a se concentrar em torno da fonte oposta (fonte 1, à esquerda na figura 6.4)

que inicialmente atraiu vários vértices. Os vértices ativados pela fonte 1 geram uma

(a) t = 28000 (b) t = 44000 (c) t = 64000 (d) t = 90000

Figura 6.4: Seqüência de imagens mostrando a evolução do padrão para o modelo de
difusão de Fick com duas-fontes quando os vértices se concentram em volta de uma das
fontes. Rede de BA com NΓ3

= 300 vértices (em preto) e 〈kΓ3
〉 ≈ 4. Vermelho representa

máxima intensidade de massa e ciano representa mı́nima intensidade de massa.
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(i)

(a) t = 5450 (b) t = 5750 (c) t = 5950 (d) t = 7000 (e) t = 7600
(ii)

(a) t = 5450 (b) t = 5750 (c) t = 5950 (d) t = 7000 (e) t = 7600

Figura 6.5: Seqüência de imagens mostrando a evolução do padrão para o modelo de
reação difusão de Gray-Scott (duas-fontes): (i) Rede de ER e (ii) Rede de BA. Vermelho
representa máxima intensidade de massa e ciano representa mı́nima intensidade de massa.
As duas redes possuem NΓ3

= 300 vértices (em preto) e 〈kΓ3
〉 ≈ 4.

difusão oposta intensa o suficiente para alcançar a região próxima à fonte 2 e diminuir

consideravelmente a concentração de massa próxima aos vértices de Γ3 ainda presentes

nas suas respectivas posições iniciais dentro da sub-rede κ2, eliminando completamente a

possibilidade de ativá-los pela rede regular (fig. 6.4-c).

Finalmente, a fonte 2 torna-se controlada indiretamente pelos vértices ativados pela

fonte 1 e um eqüiĺıbrio entre o padrão neutralizador e o padrão original é estabelecido tal

que a região em torno da fonte 2 permanecerá ocupada pelo padrão original enquanto os

vértices da rede Γ3 se concentrarão em torno da fonte 1 (fig. 6.4-d).

No caso da reação difusão de Gray-Scott, inicialmente a rede de BA (fig. 6.5-ii,a)

eliminou uma quantidade maior de padrão do lado direito da rede regular em relação ao

caso de ER (fig. 6.5-i,a)5. Após 300 unidades de tempo, a rede de ER conseguiu alocar

vários vértices sobre o padrão que estava evoluindo do lado esquerdo, enquanto mantinha

uma alta taxa de eliminação do padrão do lado direto (fig. 6.5-i,b). Por outro lado, a rede

de BA concentrou seus esforços principalmente no lado direito da rede regular (fig. 6.5-

ii,b).

Essa ineficiente distribuição de vértices da rede de BA sobre os dois padrões resultou

5Efeito equivalente aos momentos iniciais no caso de uma fonte.
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no vazamento de massa em várias regiões da rede regular e num controle global de massa

inferior ao caso de ER (fig. 6.5-c). Conseqüentemente, os poucos focos do caso de ER

foram rapidamente controlados (fig. 6.5-d,e) enquanto no caso de BA, eles cresceram e

ocuparam uma região consideravelmente maior antes de ser completamente eliminados.

É interessante notar a distribuição mais homogênea dos vértices da rede complexa Γ3 de

ER em comparação com os de BA na rede regular Γ1, mesmo com o caso de ER tendo

menos focos de massa para eliminar.

6.1.3 Duas Fontes sem Eliminação do Padrão

Para complementar o estudo qualitativo da evolução do padrão, apresentamos uma

seqüência de imagens (fig. 6.6), onde a configuração do sistema foi alterada tal que a

difusão neutralizadora de Fick fique ativada por 25 unidades de tempo e o coeficiente de

difusão dela seja Da = 0, 00001. Os vértices não conseguiram eliminar completamente o

padrão, independentemente do modelo de rede complexo utilizado, ER (fig. 6.6-i) e BA

(fig. 6.6-ii).

Inicialmente, como a quantidade de massa neutralizadora gerada pelos primeiros

vértices ativados não é suficiente, eles convocam seus vizinhos topológicos que rapida-

mente populam a região coberta pela padrão original (fig. 6.6-i,a e 6.6-ii,b). As requisições

de muitos vizinhos pelos concentradores fazem com que os vértices da rede de BA se con-

centrem numa pequena região coberta pelo padrão original (fig. 6.6-ii,c), se comparado

com os vértices da rede de ER que se distribuem um pouco mais eficientemente (homo-

geneamente) pela região ocupada (fig. 6.6-i,c).

Embora o padrão original não seja completamente eliminado, a distribuição mais

uniforme de vértices da rede de ER faz com que mais da metade da rede regular Γ1 seja

ocupada pelos vértices da rede complexa Γ3 (fig. 6.6-i,e) em comparação com a rede de BA,

que acaba concentrando praticamente todos os seus membros numa região pequena da rede

regular Γ1 (fig. 6.6-ii,e). Nas regiões com alta atividade dos dois padrões, o padrão original

é completamente perdido, embora não seja eliminado. A rede de ER ainda consegue criar

regiões na rede regular Γ1 livre da massa original (fig. 6.6-i,e), enquanto a rede de BA

permite a completa ocupação da rede Γ1 pela massa original (fig. 6.6-ii,e).
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(i)

(a) t = 5500 (b) t = 5750 (c) t = 6000 (d) t = 12000 (e) t = 30000
(ii)

(a) t = 5500 (b) t = 5750 (c) t = 6000 (d) t = 12000 (e) t = 30000

Figura 6.6: Seqüência de imagens mostrando a evolução do padrão para o modelo de
reação difusão de Gray-Scott com (duas-fontes): (i) Rede de ER e (ii) Rede de BA.
Vermelho representa máxima intensidade de massa e ciano representa mı́nima intensidade
de massa. As duas redes possuem NΓ3

= 300 vértices (em preto) e 〈kΓ3
〉 ≈ 4.

6.2 Evolução da Massa do Sistema

Uma vez que a quantidade de massa do padrão neutralizador tem uma relação direta

com o número de fontes de difusão oposta, ou seja, com o número de vértices de Γ3

ativados simultaneamente, é de se esperar que a conectividade da rede complexa exerça um

papel fundamental no controle da evolução do padrão original. Uma rede completamente

conectada ativaria todos os vértices simultaneamente, o que acarretaria numa completa

ocupação da rede regular e produção de uma quantidade excessiva de difusão oposta.

Conseqüentemente, o padrão original rapidamente diminuiria até sua completa eliminação.

Porém, redes (sistemas) reais exigem um compromisso entre custo/benef́ıcio, ou seja,

espera-se obter máxima eficiência usando o mı́nimo de energia posśıvel. Na verdade, a

maioria das redes complexas reais investigadas e caracterizadas estruturalmente possuem

baixa conectividade (〈kcomplexa〉 ≪ Ncomplexa) entre seus vértices [27–31].

Outra configuração interessante é a topologia estrela, que consiste num vértice central

que está diretamente conectado a todos os outros vértices da rede. Essa topologia usa

o número mı́nimo de conexões necessárias para manter toda a rede conexa e portanto,

tem um custo muito baixo em termos de conexões. Visivelmente, nessa estrutura todos

os vértices seriam ativados ao mesmo tempo tão logo o vértice central fosse ativado pela
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rede regular e portanto, também produziriam um ataque massivo contra o padrão origi-

nal. Porém, o principal fator contra essa topologia é sua falta de robustez contra ataques

direcionados, ou seja, no caso do vértice central sofrer algum dano, a rede se torna com-

pletamente fragmentada e perde a importância. Além disso, numa configuração com duas

fontes, os vértices sempre se concentrariam em torno de apenas uma delas.

Outra questão importante é em relação ao número de vértices. Uma rede complexa

com muitos vértices, possibilitaria uma distribuição de vértices bastante densa na rede

regular e conseqüentemente, mais vértices seriam ativados pelo padrão da rede regular

num mesmo instante de tempo. Porém, em geral as redes complexas são muito menores

que a rede regular (Ncomplexa ≪ Nregular), que representa o espaço e fornece a escala do

sistema. Portanto, nas duas próximas seções, vamos comparar a evolução da quantidade

total de massa do padrão original na rede regular Γ1 (eq. 6.1), para diferentes parâmetros

de redes considerando essas questões sobre a escala dessas grandezas.

I t =

255,255
∑

x,y=0

ut
x,y (6.1)

6.2.1 Uma Fonte

As figuras 6.7-a, 6.8-a e 6.9-a mostram a evolução da quantidade total de massa,

no caso do padrão ser formado pelo modelo de Fick. Um total de 100 execuções foram

realizadas, os gráficos apresentam os valores médios e respectivos desvios padrão.

Uma inspeção das figuras mostra que a função I t teve um crescimento aproximada-

mente constante até um valor máximo, que corresponde ao momento em que os primeiros

vértices foram ativados. Essas primeiras ativações dispararam uma reação em cadeia.

Após o ińıcio dessa reação, os vértices de ambas as redes tiveram eficiência similar para

controlar a difusão até em torno dos 60000 passos de tempo. O tempo necessário para

cercar a fonte foi relativamente pequeno e, em média, nenhuma diferença pode ser obser-

vada entre ambas as redes. A importância da ativação dos concentradores apareceu após

os 60000 passos de tempo, quando a difusão vinculada à rede de BA claramente diminuiu

mais rapidamente que a difusão controlada pela rede de ER, uma conseqüência direta da

maior criação de massa neutralizadora pela ativação dos concentradores.

Quando comparamos as figuras 6.7-a, 6.8-a e 6.9-a, podemos observar que nos dois

modelos de rede, a quantidade total de massa diminuiu e alcançou os ńıveis mı́nimos

mais rapidamente, de acordo com o aumento do número de vértices da rede complexa
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e da conectividade entre eles. Porém, a melhor performance da rede de BA mantêm-se

presente em todas as configurações.

(a) (b)

Figura 6.7: Quantidade total de massa I t na rede regular Γ1 (eixo y) pelo tempo (eixox).
(a) Modelo de difusão de Fick e (b) Modelo de Gray-Scott. Configuração com uma fonte,
NΓ3

= 300 e 〈kΓ3
〉 ≈ 4. O tamanho da barra de erro é (a) um quinto e (b) um décimo do

valor real do desvio padrão.

Os ńıveis mı́nimos de massa foram alcançados aproximadamente ao mesmo tempo em

ambas as dinâmicas na primeira configuração (NΓ3
= 300 e 〈kΓ3

〉 ≈ 4) e aproximadamente

20000 unidades de tempo antes no caso de BA em comparação ao caso de ER nas outras

duas configurações (NΓ3
= 500, 〈kΓ3

〉 ≈ 4 e 〈kΓ3
〉 ≈ 6). Esse efeito é conseqüência da

alta quantidade de massa neutralizadora produzida nos primeiros estágios de defesa pelos

concentradores.

Como visto nas imagens da figura 6.2, o padrão gerado pelas equações de reação

difusão de Gray-Scott resulta numa dinâmica de interação com a rede complexa Γ3 mais

rica. A partir da fonte inicial, padrões de massa não-localizados emergem rapidamente

no espaço e no tempo, tal que os vértices da rede complexa Γ3 precisam constantemente

se mover na rede regular Γ1 para neutralizar essa evolução.

Na ausência de interação com a rede complexa, a quantidade total de massa I t au-

menta quase quadraticamente no tempo6, o que explica a primeira etapa de evolução do

sistema. Porém, ao contrário do caso da difusão de Fick, no modelo de reação difusão

podemos observar claramente diferentes etapas na evolução do sistema após as primeiras

ativações. Em especial, as configurações com 〈kΓ3
〉 ≈ 4 (figuras 6.7-b e 6.8-b) resultaram

em três estágios: (i) diminuição da massa total até um ńıvel mı́nimo, (ii) recuperação do

crescimento até alcançar um máximo local e (iii) retomada do controle até a completa

6Isso pode ser mostrado usando aproximação pelo campo médio.
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eliminação do padrão na rede regular Γ1. Por outro lado, a configuração com 〈kΓ3
〉 ≈ 6

(fig. 6.9-b) apresentou apenas dois estágios: (i) rápida e (ii) lenta diminuição da quanti-

dade total de massa na rede regular Γ1.

(a) (b)

Figura 6.8: Quantidade total de massa I t na rede regular Γ1 (eixo y) ao longo do tempo
(eixo x). (a) Modelo de difusão de Fick e (b) Modelo de reação-difusão de Gray-Scott.
Configuração com uma fonte, NΓ3

= 500 e 〈kΓ3
〉 ≈ 4. O tamanho do barra de erro é um

quinto do valor real do desvio padrão.

(a) (b)

Figura 6.9: Quantidade total de massa I t na rede regular Γ1 (eixo y) pelo tempo (eixox).
(a) Modelo de difusão de Fick e (b) Modelo de reação-difusão de Gray-Scott. Configuração
com uma fonte, NΓ3

= 500 e 〈kΓ3
〉 ≈ 6. O tamanho da barra de erro é um quinto do valor

real do desvio padrão.

O primeiro estágio (entre 4000 e 6000 unidades de tempo) é conseqüência da ativação

dos vizinhos hierárquicos [88]. Como o padrão estava consideravelmente espalhado no

espaço, os vizinhos ativados se posicionavam em regiões com quantidade suficiente de

massa, que resultava em novas ativações em pouco tempo. Portanto, cada nova requisição

de vizinhos, implicava na chamada dos vizinhos desses vizinhos, e assim por diante. Alguns
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vértices são requisitados pelos próprios vizinhos que inicialmente foram requisitados para

ajudá-los. O tamanho finito da rede implica que o (valor médio do) número de vizinhos

hierárquicos tenha um pico nmáximo
7, cujo valor depende do número de vértices e da

conectividade da rede, ou seja, da sua estrutura interna [89]. É sabido que a presença

de concentradores implica que nmáximo seja alcançado mais rapidamente na rede de BA

em comparação com a rede de ER [89]. Em outras palavras, os vértices da rede de BA

ativam mais vizinhos em média, que os vértices de ER nos primeiros ńıveis hierárquicos.

Portanto, neste primeiro estágio a quantidade total de massa na rede regular diminui mais

rapidamente no caso de BA em relação ao de ER, como mostrado nas figuras 6.7-b, 6.8-b

e 6.9-b. Como esperado, mais vértices (maior densidade espacial) e maior conectividade8

resultam numa melhor eficiência na diminuição da quantidade total de massa no sistema.

No caso das configurações com 〈kΓ3
〉 ≈ 4, o segundo estágio ocorre entre 6000 e

aproximadamente, 8000 unidades de tempo. Ele é resultado do vazamento de massa depois

da reação em cadeia. Como a ativação hierárquica não requisitou um número suficiente

de vértices para eliminar o padrão, ocorre um vazamento do padrão que cria algumas

pequenas regiões isoladas de massa que, devido ao próprio mecanismo de evolução, voltam

a crescer e ocupar a rede regular Γ1. Como os vértices da rede de ER ativam menos

vértices que a rede de BA, eles permitem um maior vazamento e, conseqüentemente, o

aparecimento de um número maior dessas regiões na rede regular.

A presença de múltiplas regiões ocupadas pelo padrão de massa implica em com-

petição por vizinhos, pois enquanto alguns vértices mantêm-se ativados pela rede regular,

eles constantemente requerem ajuda dos seus vizinhos através das conexões topológicas.

Conseqüentemente, o movimento desses vizinhos cria regiões sem vértices V (Γ3) na rede

regular o que permite o crescimento do padrão nesses locais. As figuras 6.7-b e 6.8-b

mostram que conforme o número de vértices aumenta, a quantidade de focos remanes-

centes diminui e a quantidade de massa que volta a crescer a partir do primeiro estágio,

tende a diminuir. O pico no final do estágio (ii) depende consideravelmente da altura

da intensidade de massa I t no ponto de transição9, que está diretamente relacionado ao

número de focos de massa na rede regular.

7A cada unidade de distância topológica (d = 1, 2, ..., diâmetro da rede Γ3), em relação a um vértice
de referência νi, é posśıvel definir uma sub-rede ξνi

que necessariamente, contenha apenas os vértices νj

que estão a distância d do vértice νi, ou seja, |νj − νi| = d [88]. O número de vértices nessa sub-rede é

dado por |V (ξνi
)|, portanto, n = 1

NΓ3

∑NΓ3

i=1 |V (ξνi
)|.

8Que também faz com que nmáximo seja obtido em hierarquias mais baixas.
9O ponto de transição corresponde ao mı́nimo local na intensidade de massa que ocorre em torno de

6000 passos.
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Por outro lado, a significativa eliminação de massa no primeiro estágio pela rede com

NΓ3
= 500 e 〈kΓ3

〉 ≈ 6 (fig. 6.9-b) resulta em poucas regiões remanescentes. Conseqüen-

temente, o pequeno vazamento de massa não é suficiente para permitir um crescimento

considerável de massa no sistema, o que permite que a rede complexa controle e mantenha

baixos ńıveis de massa na rede regular até sua completa eliminação.

O terceiro estágio (entre 8000 unidades de tempo e a completa eliminação do padrão -

figs 6.7-b e 6.8-b) é resultado da retomada do controle pelo vértices da rede complexa. No

primeiro estágio de defesa, muita massa neutralizadora foi liberada na região central da

rede regular, conseqüentemente, a massa original se difundiu principalmente nas direções

opostas a essa região. Entretanto, ao longo do tempo também ocorreu liberação de massa

neutralizadora em outras regiões da rede regular, o que contribui para auxiliar os vértices

ativados nesse estágio, a rapidamente controlar e eliminar o padrão ainda existente. É

interessante notar que a longa cauda presente nos gráficos das figuras 6.7-b, 6.8-b e 6.9-b é

resultado da presença de alguns pequenos focos quasi-estacionários de massa original que

ficaram cercados pela massa neutralizadora remanescente. Nessa situação, um equiĺıbrio

foi estabelecido, onde qualquer pequeno crescimento do padrão era rapidamente eliminado

pela massa neutralizadora dos vértices próximos.

6.2.2 Duas Fontes

A competição por vértices tem um papel fundamental na dinâmica proposta, pois a

requisição de ajuda implica na retirada de vértices que estavam posicionados (e algumas

vezes, ativados) em determinadas regiões. Se um vizinho νj está ajudando o vértice νk e

outro vizinho νw requisita ajuda de νj, o vértice νj muda de posição com 0, 5 de proba-

bilidade. Além disso, escolhemos um v́ınculo tal que a ativação de um vértice pela rede

regular tem prioridade em relação à ativação topológica, ou seja, apenas os vértices ati-

vados pela rede regular não mudam de posição enquanto estão no estado ativado. Dessa

forma, considerando a distribuição mais homogênea de graus da rede de ER, espera-se

observar uma melhora na habilidade de controle dela em relação a rede de BA. Essa distri-

buição mais uniforme de vizinhos na primeira rede resulta numa melhor administração dos

vértices sobre os diversos focos de padrão. Inversamente, a requisição de muitos vértices

pelos concentradores tende a desbalancear o número de vértices atuando em cada foco de

massa.

Para verificar esse argumento, nós investigamos a evolução do padrão, considerando a

presença de duas fontes como condições iniciais. Os valores médios e respectivos desvios
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(a) (b)

Figura 6.10: Quantidade total de massa I t na rede regular Γ1 (eixoy) pelo tempo (eixox).
(a) Modelo de difusão de Fick e (b) Modelo de reação-difusão de Gray-Scott. Configuração
com duas fontes, NΓ3

= 300 e 〈kΓ3
〉 ≈ 4. O tamanho da barra de erro é (a) um quinto e

(b) um décimo do valor real do desvio padrão.

padrão foram obtidos a partir de uma seqüência de 100 realizações para cada configuração

de parâmetros. A forma das curvas resultantes é similar aquelas observadas para a confi-

guração com uma fonte. Naturalmente, a difusão de Fick com duas fontes simetricamente

dispostas resulta num aumento mais rápido do total de massa na rede regular, tal que o

limiar T seja rapidamente alcançado (aproximadamente 20000 unidades de tempo antes

em relação a mesma configuração do caso com uma fonte - figs 6.10-a, 6.11-a e 6.12-a).

No caso de uma fonte, muitos vértices não são utilizados durante a reação em cadeia,

portanto, eles permanecem no estado suscet́ıvel nas suas respectivas posições. Isso per-

mite que mesmo com o aumento da região infectada devido às condições iniciais, exista

um número suficiente de vértices dispońıveis no caso de solicitação. Portanto, a taxa de

eliminação da massa original é mantida e é similar ao caso com uma fonte.

A principal estratégia contra a difusão de Fick é cercar as duas fontes. Esse posiciona-

mento dos vértices de Γ3 foi alcançado num curto espaço de tempo, logo após o ińıcio da

reação em cadeia. Uma vez que as fontes estejam cercadas, os vértices apenas mantêm-se

gerando massa neutralizadora com o objetivo de eliminar completamente a massa original

ainda espalhada pela rede regular e impedir qualquer tentativa de vazamento das fontes.

A configuração com maior número de vértices e maior conectividade (figuras 6.11-a

e 6.12-a) resultou numa diminuição na eficiência da rede de BA durante o último estágio

da dinâmica de defesa. A distribuição uniforme das conexões na rede de ER, resultou

numa melhor administração no posicionamento dos vértices de Γ3 em torno de ambas as

fontes. Por outro lado, as requisições feitas pelos concentradores implicou que os vértices
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(a) (b)

Figura 6.11: Quantidade total de massa I t na rede regular Γ1 (eixoy) pelo tempo (eixox).
(a) Modelo de difusão de Fick e (b) Modelo de reação-difusão de Gray-Scott. Configuração
com duas fontes, NΓ3

= 500 e 〈kΓ3
〉 ≈ 4. O tamanho da barra de erro é um quinto do

valor real do desvio padrão.

se aglomerassem em volta de uma das fontes (fonte 1)10 (fig. 6.4). Conseqüentemente,

eles raramente eram ativados pelo padrão gerado pela outra fonte (fonte 2). No caso de

BA, esse efeito diminuiu a taxa de eliminação de massa porque uma das fontes (fonte 2)

acaba sendo indiretamente controlada, ou seja, através da difusão neutralizadora gerada

pelos vértices ativados pela primeira fonte (fonte 1). Esse efeito também resultou num

maior desvio padrão na intensidade de massa I t nos ńıveis mais baixos (últimos tempos

considerados), que inclusive são mais altos no caso de BA.

O efeito inicial da inclusão de mais uma fonte no modelo de Gray-Scott foi a criação

de duas extensas regiões ocupadas pelo padrão, em ambos os lados da sub-rede κ2. Cada

uma dessas regiões compreendem aproximadamente, uma região equivalente a ocupada

pela configuração com uma fonte. Portanto, a quantidade total de massa I t antes das

primeiras ativações no caso de duas fontes, é praticamente o dobro da observada no caso

de uma fonte. Quando os padrões alcançam os vértices da rede complexa Γ3, esses vértices

têm uma grande quantidade de massa para eliminar.

Os mesmos estágios de evolução de I t foram identificados (figs. 6.10-b, 6.11-b e 6.12-

b). Porém, nesse caso, novamente a distribuição uniforme de vizinhos na rede de ER

favoreceu uma melhor distribuição de vértices entre as diversas regiões ocupadas pelo

padrão de massa original. Essa propriedade contribuiu para melhorar a habilidade de

defesa da rede de ER em relação à de BA. Os concentradores da rede de BA tendem a

10Na verdade, esse efeito também foi observado nos experimentos com a rede de ER, porém, com menor
freqüência.
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(a) (b)

Figura 6.12: Quantidade total de massa I t na rede regular Γ1 (eixoy) pelo tempo (eixox).
(a) Modelo de difusão de Fick e (b) Modelo de reação-difusão de Gray-Scott. Configuração
com duas fontes, NΓ3

= 500 e 〈kΓ3
〉 ≈ 6. O tamanho da barra de erro é um quinto do

valor real do desvio padrão.

retirar vértices que estavam atuando em outras regiões ocupadas pelo padrão, permitindo

assim o crescimento de massa nesses locais. Por outro lado, como os concentradores

provocam ativações massivas contra grandes regiões ocupadas, esse mecanismo de defesa

ainda se mostrou eficiente devido à grande ocupação de massa presente nessa configuração.

O aumento dos vértices na rede complexa resultou numa melhora considerável no

controle do padrão pela rede de ER (fig. 6.11-b). De fato, o segundo pico (devido à

retomada do crescimento) praticamente desapareceu nesse caso em comparação com a

configuração com uma fonte (fig. 6.7-b). A configuração mais densa permitiu que mais

vértices fossem ativados e conseqüentemente distribúıdos sobre os poucos focos de massa

restantes após a reação em cadeia. Finalmente, o aumento na conectividade da rede

resultou numa eliminação ainda mais eficiente do padrão (fig. 6.12-b), uma conseqüência

direta do maior número de vértices interligados e portanto, dispońıveis para ativação

topológica.
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7 Resultados do Modelo de

Interação Predador Presa

A modelo proposto de interação entre indiv́ıduos da mesma espécie e, entre predadores

e presas resultou numa dinâmica de formação de aglomerados de indiv́ıduos ao longo do

tempo que apesar de limitar o movimento, permite o deslocamento de indiv́ıduos pelo

espaço. O movimento de animais1 entre diferentes grupos de indiv́ıduos de uma mesma

espécie ou até mesmo de espécies diferentes é fundamental para manter a diversidade e

evitar polarização de comportamentos e caracteŕısticas genéticas.

O padrão espaço-temporal de indiv́ıduos que emerge dessa interação é não estacionário

e está diretamente relacionado à intensidade de atração entre os indiv́ıduos da mesma

espécie. Os mecanismos propostos de reposição de presas e de interação entre os indiv́ıduos

de ambas as espécies implicam na ausência de estados estacionários no movimento desses

indiv́ıduos. Conseqüentemente, a rede complexa resultante também terá propriedades

estruturais dinâmicas.

Nas próximas seções, iremos investigar a evolução do sistema para diferentes confi-

gurações dos parâmetros de atração entre os indiv́ıduos da mesma espécie. Inicialmente,

a trajetória de quatro predadores será supervisionada para entendermos seu movimento

entre os aglomerados espaciais. Então, a emergência e evolução dos padrões espaço-

temporais serão apresentados e discutidas qualitativamente2. Finalmente, a estrutura da

rede complexa resultante será analisada usando as medidas locais apresentadas no caṕıtulo

1, inicialmente sob o ponto de vista da evolução temporal dos valores médios dessas me-

didas e depois, a partir de histogramas de freqüência relativa para cada medida em todas

as configurações.

1Inclusive de seres humanos.
2Algumas animações relacionadas às seqüências de imagens apresentadas nas duas próximas seções

podem ser acessadas pela página-web “http://cyvision.ifsc.usp.br/∼luisrocha/paper2”.
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(a) t = 0 (b) t = 10000 (c) t = 50000 (d) t = 300000 (e) t = 500000

Figura 7.1: Seqüência de imagens mostrando o movimento ao longo do tempo de in-
div́ıduos de apenas uma das espécies. Constante de atração entre os indiv́ıduos β = 0, 125.

7.1 Padrão Espacial dos Indiv́ıduos

7.1.1 Trajetórias dos Predadores

No modelo proposto, o movimento dos indiv́ıduos no espaço depende principalmente

da intensidade da atração e repulsão entre as duas espécies. Embora ela seja a força motriz

dos indiv́ıduos, por si só não é a responsável pela formação dos padrões espaciais contendo

densos aglomerados de indiv́ıduos. A atração entre os indiv́ıduos da mesma espécie é a

principal responsável pela formação de aglomerados espaciais enquanto a atração dos

predadores pelas presas e repulsão das presas pelos predadores permite o movimento

entre os diversos grupos. Em outras palavras, a não existência das presas implicaria na

geração de grupos de predadores com pouca ou nenhuma mobilidade entre si (fig. 7.1) e

a ausência da função balanceadora (eq. 5.2a) implicaria na não formação de um padrão

de densos aglomerados de indiv́ıduos (fig. 7.2).

Observando a evolução do sistema desde o instante inicial (quando os indiv́ıduos estão

aleatoriamente distribúıdos no espaço – fig. 7.1-a), na ausência de uma das espécies vemos

que o sistema tende para um estado estacionário, onde pequenos aglomerados de predado-

res são formados e distribúıdos homogeneamente no espaço (fig. 7.1-e). Após um peŕıodo

transiente, quando alguns pequenos grupos se unem (figs. 7.1-b e 7.1-c), os predadores

tendem a permanecer dentro do mesmo grupo durante o tempo de observação (fig. 7.1-e).

Por outro lado, quando não existe atração entre indiv́ıduos semelhantes (βpredador = 0 e

βpresa = 0), na presença de duas espécies o sistema não evolui para um estado com aglo-

merados de indiv́ıduos (fig. 7.2-e), mantendo uma distribuição uniforme de predadores e

presas no espaço ao longo do tempo (fig. 7.2).

As trajetórias de quatro predadores a partir das posições iniciais são mostradas nas

figuras 7.3-i, 7.3-ii e 7.3-iii com α = 32, βpresa = 0 e com diferentes valores para o
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(a) t = 100000 (b) t = 200000 (c) t = 300000 (d) t = 400000 (e) t = 500000

Figura 7.2: Seqüência de imagens mostrando o movimento dos predadores (vermelho) e
presas (preto) ao longo do tempo. Não existe atração entre indiv́ıduos da mesma espécie
e α = 32.

(i)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000
(ii)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000
(iii)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000

Figura 7.3: Seqüência de imagens mostrando o movimento dos predadores (vermelho)
e presas (preto) no tempo, onde cada linha colorida representa a trajetória de um pre-
dador desde a sua posição inicial. A constante de atração entre os predadores é: (i)
βpredador = 0, 5, (ii) βpredador = 0, 125 e (iii) βpredador = 0, 0625.
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parâmetro βpredador. Na primeira configuração com βpredador = 0, 5 (fig. 7.3-i), os quatro

predadores supervisionados já haviam se agrupado em diversos aglomerados em poucos

passos de tempo (fig. 7.3-i,a). As trajetórias dos predadores verde e ciano, nos momentos

iniciais, mostram que o movimento deles não depende exclusivamente da atração entre

indiv́ıduos da mesma espécie, mas também do movimento das presas (fig. 7.3-i,a). Esses

dois predadores são atráıdos por um grupo posicionado a meia distância entre eles, que não

constitui o grupo com atração mais intensa na região considerada. Portanto, a presença

de presas entre eles colaborou para que eles fossem atráıdos para essa região.

O movimento dos grupos no espaço pode ser indiretamente acompanhado através do

movimento desses predadores que estão sendo supervisionadas. Uma vez participando do

mesmo grupo, os predadores verde e ciano tendem a se mover juntos até o último passo

de tempo considerado (fig. 7.3-i,e). A existência de outros grupos em volta do grupo dos

predadores verde e ciano resulta num bloqueio que limita o movimento devido à atração

pelas várias presas presentes nas regiões próximas (fig. 7.3-i,c até 7.3-i,e). O mesmo

efeito é observado no grupo do qual o predador rosa faz parte (fig. 7.3-i). A existência

e concentração de grupos densos de indiv́ıduos em determinadas regiões faz com que as

presas se concentrem maciçamente em regiões com poucos ou com ausência de predadores

(figs. 7.3-i,c até 7.3-i,e), ou seja, nas regiões periféricas.

Por outro lado, a presença de apenas um pequeno grupo na região superior direita

dos quadros das figuras 7.2-i,b e 7.3-i,c, permite o movimento do grupo ao qual o preda-

dor azul faz parte através de uma extensa região e, conseqüentemente, a eliminação de

várias presas. Ao longo do tempo, esse grupo tende a agregar alguns outros predadores

individuais e pequenos grupos que se encontravam no caminho (figs. 7.3-i,d e 7.3-i,e).

Na segunda configuração com βpredador = 0, 125, embora alguns grupos se formem no

primeiro passo de tempo considerado (fig. 7.3-ii,a), eles ainda não estão tão bem definidos

quanto os grupos da configuração anterior (fig. 7.3-i,a). Como a intensidade de atração

entre os predadores não é tão forte, os quatro predadores supervisionados têm liberdade

suficiente para se mover por uma extensa região do espaço enquanto não se associam a

um grupo forte, como é o caso do predador rosa, que se mantém no mesmo grupo durante

todo o tempo de observação (fig. 7.3-ii).

O movimento entre grupos é viśıvel através da trajetória do predador azul. No passo

t = 30000 (fig. 7.3-ii,b) ele se associa a um grupo e então, movimenta-se junto à esse

grupo (fig. 7.3-ii,c). Posteriormente o grupo se desfaz (fig. 7.3-ii,d) e então, organiza-

se novamente (fig. 7.3-ii,e), porém, nesse último momento sem a presença do predador
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(i)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000
(ii)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000
(iii)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000

Figura 7.4: Seqüência de imagens mostrando o movimento dos predadores (vermelho) e
presas (preto) no tempo – cada linha colorida representa a trajetória de um predador
desde a sua posição inicial – com constante de atração entre as presas dada por: (i)
βpresa = 0, 5, (ii) βpresa = 0, 125 e (iii) βpresa = 0, 0625.

azul, que se agregou a outro grupo mais acima. É interessante notar que a mobilidade

global de um aglomerado diminui proporcionalmente ao seu número de membros. As

forças atrativas entre os membros de um grupo acabam diminuindo o efeito de atração de

poucas presas externas (por exemplo, trajetória rosa na figura 7.3-ii,d).

Na última configuração considerada, a intensidade de atração entre os predadores é

muito baixa βpredador = 0, 0625 porém, diferente de zero, o que permite a formação de

alguns aglomerados (fig. 7.3-iii). A liberdade de movimento fica expĺıcita pelo movimento

dos predadores supervisionados, que movem-se por extensas regiões do espaço. Em alguns

momentos a trajetória dos predadores azul, verde e ciano aparecem tracejadas no espaço

(fig. 7.3-iii,d). Como as imagens são geradas regularmente em determinados instantes de

tempo, este efeito mostra que a velocidade dos respectivos predadores foi mais rápida

nessas regiões do espaço de fase, possivelmente, devido à perseguição de alguma presa até
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a sua eliminação ou fuga.

É importante lembrar que as constantes de atração entre predador e presa e de repulsão

entre presa e predador são iguais |αpredador| = |αpresa| = 32, portanto, nenhuma das duas

espécies tem preferência sobre a outra, sendo que uma espécie apenas se beneficia de acordo

com a organização espacial dos seus similares. Por exemplo, a atração entre predadores

pode frear o movimento de um dos predadores e ser responsável pela fuga de uma presa

que estava sendo perseguida. Por outro lado, uma presa em fuga pode se deparar com

uma parede de predadores e não conseguir escapar devido ao seu sitiamento.

Quando consideramos ausência de atração entre os predadores βpredador = 0 e atração

entre presas βpresa > 0, os padrões de aglomerados que emergem no sistema são bas-

tante diferentes da situação anterior. O movimento dos quatro predadores seleciona-

dos (fig. 7.4) apresenta pouca diferença em relação ao movimento dos quatro predadores

da configuração com ausência de atração entre as presas (βpresa = 0) e pouca atração

(βpredador = 0, 0625) entre os predadores (fig. 7.3). A principal diferença observável nessa

configuração é que os predadores parecem se movimentar mais ativamente nos dois pri-

meiros casos (figs. 7.4-i e 7.4-ii) em relação a última configuração, onde eles procuram se

mover numa região mais limitada em torno da posição inicial (fig. 7.4-iii). Além disso,

é posśıvel verificar que a quantidade de trajetórias tracejadas é maior com βpresa = 0, 5,

indicando que o movimento dos predadores é mais rápido nessa configuração. Esses dois

efeitos estão diretamente relacionados à maior concentração de presas em determinadas

regiões do espaço devido à atração mútua entre elas (mesmo que não muito expĺıcito

visualmente) .

Finalmente, na configuração onde tanto os predadores quanto as presas sentem os

indiv́ıduos da mesma espécie (βpredador > 0 e βpresa > 0), o movimento dos predadores é

bastante lento e diminui com o aumento do tempo, quando a atração é maior (fig. 7.5-

i). Em poucos passos de tempo, ocorre a emergência de um padrão com aglomerados

espaciais formados com indiv́ıduos de ambas as espécies (fig. 7.5-i,a). Os dois predadores

verde e ciano se associam ao mesmo aglomerado espacial e se movimentam próximos um

ao outro ao longo do tempo de observação (fig. 7.5-i). A presença de um grupo grande

de presas (região central na figura 7.5-i,a) atrai o grupo do qual o predador rosa faz

parte, tal que no instante considerado é posśıvel observar a disposição das presas sendo

repelidas pela presença de um grupo de predadores. A fusão de alguns aglomerados

de predadores (três aglomerados na região superior direita do quadro da figura 7.5-i,b

e um grupo maior absorvendo um grupo menor na região central do mesmo quadro)
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(i)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000
(ii)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000
(iii)

(a) t = 5000 (b) t = 30000 (c) t = 52500 (d) t = 75000 (e) t = 100000

Figura 7.5: Seqüência de imagens mostrando o movimento dos predadores (vermelho) e
presas (preto) no tempo, com atração entre os predadores e entre as presas dada por: (i)
β = 0, 5, (ii) β = 0, 125 e (iii) β = 0, 0625. Cada linha colorida representa a trajetória de
um predador desde a sua posição inicial.

resulta na formação de dois densos aglomerados que se movem vagarosamente (visto

por exemplo, pela trajetória azul) nos passos de tempo posteriores (fig. 7.5-i,c). Pela

trajetória resultante dos predadores selecionados, vemos que a eliminação dos grupos de

presas ocorre com maior freqüência devido aos pequenos aglomerados de predadores do

que devido aos grupos maiores. Em especial, observe o constante movimento de um grupo

pequeno de predadores na parte inferior das imagens (figs. 7.5-i,c até 7.5-i,e).

Com a intensidade de atração maior β = 0, 125, observamos a emergência de aglo-

merados menos densos e em maior número no sistema (fig. 7.5-ii). Esse efeito pode ser

observado pela trajetória dos predadores verde e ciano que na configuração anterior ha-

viam se unido ao mesmo aglomerado, mas que agora participam de aglomerados espaciais

distintos. O predador azul demora mais tempo para se associar a um aglomerado e

quando se associa, é com um aglomerado pouco denso, o que permite que ele se mova
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mais livremente pelo espaço em comparação com os outros predadores que se associam a

aglomerados mais densos (fig. 7.5-ii,e). A força sentida pelos indiv́ıduos nas extremidades

de um aglomerado é diferente da força sentida pelos indiv́ıduos centrais, portanto, como a

força interna não é suficientemente intensa, a forma dos aglomerados de predadores muda

constantemente no tempo (figs. 7.5-ii,c até 7.5-ii,e). Esse efeito da assimetria das forças

também faz com que a mobilidade dos predadores entre os aglomerados aumente. A pre-

sença de densos aglomerados de presas também é menor nessa configuração (fig. 7.5-ii,e).

Na última combinação de parâmetros, onde existe pouca atração entre indiv́ıduos da

mesma espécie (fig. 7.5-iii), o sistema novamente evolui de forma parecida ao caso com

ausência de atração entre presas (βpresa = 0) e com atração entre predadores (fig. 7.3-iii)

que por sua vez, é parecida com o caso com atração entre as presas e sem atração entre

os predadores (βpredador = 0 – figs. 7.4-i,ii,iii). Qualitativamente, a existência de pouca

ou nenhuma atração entre indiv́ıduos da mesma espécie mostra que o sistema evolui de

forma semelhante, sem apresentar diferenças significativas, exceto pela presença de alguns

poucos aglomerados pequenos.

7.1.2 Formação de Aglomerados

Inicialmente, consideramos uma seqüência de configurações onde as presas não sentem

seus semelhantes (βpresa = 0), mas sentem os predadores com α = −32 e vice-versa

com α = 32. Pela comparação das figuras 7.6-i, 7.6-ii e 7.6-iii observamos que conforme

diminúımos a intensidade de atração entre os predadores (βpredador), não somente adiamos,

mas também diminúımos a formação dos grupos espaciais de predadores, alterando assim

o padrão espacial emergente tanto dos predadores quanto das presas, uma vez que ambos

os movimentos estão vinculados pela atração/repulsão mútua.

Com a intensidade de atração entre predadores mais forte βpredador = 0, 5, os grupos

tendem a se formar após poucos passos de interação (fig. 7.6-i,a) e mantêm sua estrutura

ao longo da evolução (fig. 7.6-i,e). A atração mútua entre os aglomerados, faz com que

eles se fundam quando se localizarem suficientemente próximos um do outro, sendo que os

grupos menores são atráıdos pelos grupos maiores (por exemplo, a fusão de dois grupos

no centro da figura 7.6-i,a). Ao longo do tempo, os aglomerados de predadores vão

se reunindo na parte central do espaço O enquanto as presas vão se concentrando nas

extremidades, que são as regiões livres de predadores (figs. 7.6-i,d e 7.6-i,e). Essa ńıtida

separação entre as espécies, com os predadores na região central, também é conseqüência

das condições de contorno, que limitam o movimento dos indiv́ıduos dentro das fronteiras
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(i)

(a) t = 10000 (b) t = 75000 (c) t = 150000 (d) t = 300000 (e) t = 500000
(ii)

(a) t = 50000 (b) t = 100000 (c) t = 200000 (d) t = 300000 (e) t = 500000
(iii)

(a) t = 100000 (b) t = 200000 (c) t = 300000 (d) t = 400000 (e) t = 500000

Figura 7.6: Seqüência de imagens mostrando o movimento dos predadores (vermelho)
e presas (preto) ao longo do tempo, com atração entre os predadores dado por: (i)
βpredador = 0, 5, (ii) βpredador = 0, 125 e (iii) βpredador = 0, 0625.
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do habitat.

A prinćıpio, o grupo de predadores mais acima na figura 7.6-i,e, poderia se mover para

cima (ou para a direita) em busca das presas ou em direção à região central para se unir

aos outros grupos. Como o campo predador-presa é limitado a um raio Rpercepção (cujo

efeito é viśıvel pela disposição das presas em torno do grupo), a prinćıpio, esse grupo não

sentirá a presença das presas e possivelmente irá se mover para a região central onde as

forças atrativas são maiores. Apesar dos grupos de predadores manterem um movimento

oscilante em torno dessa região central (figs. 7.6-i,d e 7.6-e), possivelmente, ocorrerá a

formação de um componente gigante em passos de tempo futuros devido à proximidade

entre os grupos.

Na configuração com βpredador = 0, 125 (fig. 7.6-ii) também ocorre a formação de gru-

pos espaciais logo nos primeiros instantes de tempo (fig. 7.6-ii,a), porém, o padrão gerado

contém grupos mais homogeneamente distribúıdos em comparação com o caso anterior

(fig. 7.6-i,a). Além disso, como a intensidade de atração entre predadores é menor, regiões

com alta densidade de indiv́ıduos demoram um tempo consideravelmente maior para se

formar (fig. 7.6-ii,c). A densidade e distribuição espacial dos grupos no último quadro

da configuração com βpredador = 0, 125 (fig. 7.6-ii,e) é semelhante ao primeiro quadro da

configuração com βpredador = 0, 5 (fig. 7.6-i,a), ou seja, com βpredador menor o sistema

levou 50 vezes mais tempo para obter essa organização espacial. Esse comportamento

sugere que após um tempo razoavelmente longo, essa configuração com βpredador = 0, 125

também tenderá à formação de um componente gigante no centro. Ao longo do tempo,

muitas vezes as presas se localizam nas regiões entre os grupos (fig. 7.6-ii,c) ou em pe-

quenos aglomerados espaciais (fig. 7.6-ii,d). No último instante de tempo considerado, as

presas começam a se organizar em torno do raio de repulsão gerado pelos aglomerados de

predadores (fig. 7.6-ii,e).

A última seqüência de imagens na figura 7.6-iii refere-se à configuração com menor

intensidade de atração considerada βpredador = 0, 0625. Neste caso, é posśıvel verificar que

a formação de grupos densos de indiv́ıduos não aparece durante o peŕıodo de observação.

Na verdade, ocorre a formação de pequenos aglomerados de indiv́ıduos em determinadas

regiões e de forma homogênea no espaço. Esses grupos não formam um padrão espacial

bem definido e variam consideravelmente em número de participantes e em forma no

tempo, indicando intensa mobilidade entre os seus membros. Essa distribuição homogênea

dos predadores implica numa também homogênea distribuição das presas, que por sua vez,

novamente formam pequenos grupos de presas sitiadas pela presença dos predadores ao
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(i)

(a) t = 100000 (b) t = 200000 (c) t = 300000 (d) t = 400000 (e) t = 500000
(ii)

(a) t = 100000 (b) t = 200000 (c) t = 300000 (d) t = 400000 (e) t = 500000
(iii)

(a) t = 100000 (b) t = 200000 (c) t = 300000 (d) t = 400000 (e) t = 500000

Figura 7.7: Seqüência de imagens mostrando o movimento dos predadores (vermelho) e
presas (preto) ao longo do tempo, quando a constante de atração entre as presas é dada
por: (i) βpresa = 0, 5, (ii) βpresa = 0, 125 e (iii) βpresa = 0, 0625.

seu redor (figs. 7.6-iii,d e 7.6-iii,e).

Quando consideramos atração entre presas βpresa > 0 e ausência de atração entre

predadores (βpredador = 0), o padrão espaço temporal que emerge no sistema é razoavel-

mente homogêneo, formado por predadores e presas uniformemente distribúıdos (fig. 7.7).

Na verdade, é posśıvel identificar alguns pequenos aglomerados de presas ao longo do

tempo que logo se desfazem devido à forte atração que exercem sobre os predadores,

dando origem a um processo ćıclico que indica ausência de estados estacionários nessa

configuração. Alguns aglomerados mais densos são encontrados na configuração com

βpresa = 0, 5 (fig. 7.7-i) e alguns pequenos grupos aparecem nas outras duas configurações

(figs. 7.7-ii e 7.7-iii). De forma geral, o padrão emergente dos predadores é pouco depen-

dente da intensidade de atração entre as presas, porém, é posśıvel identificar formação de

grupos entre as presas.

O último experimento consiste em introduzir a atração entre predadores (βpredador > 0)
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juntamente com a atração entre presas (βpresa > 0), além da própria atração entre as

espécies usando α = 32. A alta intensidade de atração β = 0, 5 resultou na rápida

formação de densos aglomerados de predadores juntamente com a presença de aglomerados

menos concentrados de presas nos primeiros passos de tempo (fig. 7.8-i,a). Essa atração

simultânea entre os membros da mesma espécie resultou em regiões distintas ocupadas

por diferentes espécies (figs. 7.8-i,b até 7.8-i,e). A concentração mais alta de presas em

alguns aglomerados aumentou a intensidade dos campos sensitivos de tal forma que mesmo

os grupos de predadores mais densos conseguiam seguir as presas, movendo-se por uma

região mais extensa (figs. 7.8-i,c até 7.8-i,e) se comparada à configuração onde não existe

atração entre presas (fig. 7.6-i). Devido a essa atração entre espécies, os aglomerados de

presas desaparecem com mais freqüência (fig. 7.8-i,d) pois regiões com alta concentração

de presas atraem intensamente predadores que andam isolados ou em pequenos grupos.

Por outro lado, os aglomerados de predadores se tornam mais densos com o tempo devido

a não uniformidade na distribuição das presas (fig. 7.8-i,e).

A seqüência de imagens da figura 7.8-ii mostra a evolução do sistema com uma in-

tensidade de atração menor entre os indiv́ıduos da mesma espécie (β = 0, 125). Pode-

mos identificar claramente a emergência de padrões espaço-temporais com aglomerados

pouco densos e mais uniformemente distribúıdos no espaço nos primeiros passos de tempo

(fig. 7.8-ii,a). As presas também se organizam em aglomerados, porém, com uma quanti-

dade menor de indiv́ıduos (fig. 7.8-ii,b) se comparado à configuração anterior. A evolução

do sistema sugere um comportamento dinâmico dos aglomerados, onde alguns deles ten-

dem a agregar mais predadores enquanto a maior parte se desfaz e se recombina usando

novos indiv́ıduos (figs. 7.8-ii,b até 7.8-ii,e). Estes aglomerados de predadores perseguem

as presas de acordo com sua concentração local, que fica maior em determinadas regiões,

permitindo o movimento de todos os grupos de predadores do sistema pelo espaço.

Na última configuração considerada onde β = 0, 0625, a densidade de aglomerados

no padrão é menor que nos outros casos (fig. 7.8-iii), porém ainda viśıvel. Na verdade, o

resultado é bastante similar à situação onde não existe atração entre as presas (fig. 7.6-

iii). Neste caso, alguns pequenos aglomerados de presas podem ser identificados, que

no entanto, estão constantemente desaparecendo ao longo do tempo. O padrão espaço-

temporal emergente é bastante dinâmico onde tanto os aglomerados de predadores quanto

os de presas mudam de forma e de número de membros constantemente e aparentemente,

ele não se altera durante o tempo de observação (figs. 7.8-iii,a até 7.8-iii,e).

A tabela 7.1 apresenta resumidamente as principais caracteŕısticas observadas dos



7.1 Padrão Espacial dos Indiv́ıduos 67

(i)

(a) t = 10000 (b) t = 75000 (c) t = 150000 (d) t = 300000 (e) t = 500000
(ii)

(a) t = 50000 (b) t = 100000 (c) t = 200000 (d) t = 300000 (e) t = 500000
(iii)

(a) t = 100000 (b) t = 200000 (c) t = 300000 (d) t = 400000 (e) t = 500000

Figura 7.8: Seqüência de imagens mostrando o movimento dos predadores (vermelho) e
presas (preto) ao longo do tempo. Constante de atração entre predadores e entre presas:
(i) β = 0, 5, (ii) β = 0, 125 e (iii) β = 0, 0625.
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βPredador

βPresa

0 0,0625 0,125 0,5

0 Padrão sem
aglomerados

Padrão com aglo-
merados de preda-
dores

Padrão com den-
sos aglomerados de
predadores

Padrão com gran-
des e densos aglo-
merados de preda-
dores

0,0625 Padrão
com alguns
pequenos
aglomerados
de presas

Padrão com aglo-
merados de preda-
dores e pequenos
aglomerados de
presas

0,125 Padrão
com alguns
pequenos
aglomerados
de presas

Padrão com alguns
densos aglomera-
dos de predadores
e aglomerados de
presas

0,5 Padrão com
pequenos
aglomerados
de presas

Padrão com gran-
des e densos aglo-
merados de preda-
dores e com al-
guns densos aglo-
merados de presas

Tabela 7.1: Comparação qualitativa dos padrões emergentes de acordo com diferentes
intensidades de atração entre os indiv́ıduos da mesma espécie. Diferentes intensidades de
atração entre predadores nas colunas e diferentes intensidades de atração entre presas nas
linhas.

padrões obtidos com as diferentes configurações de parâmetros desta seção.

7.1.3 Eliminação de Presas

A formação de densos aglomerados de indiv́ıduos resulta numa série de benef́ıcios para

um indiv́ıduo em particular, como a segurança contra ataques externos, socialização entre

os membros, compartilhamento de informações e afinidades, e até mesmo aumento do

poder. Porém, o custo desse agrupamento no nosso modelo depende das caracteŕısticas

de aglomeração da espécie oposta (de presas). Para os predadores, as melhores confi-

gurações são as que envolvem atração entre as presas e ausência de atração entre preda-

dores (fig. 7.9-a). Quanto maior a atração entre as presas, mais intenso será o campo de

atração que os predadores irão perceber, conseqüentemente, sua velocidade de ataque será

mais alta do que a velocidade de fuga das presas que têm seu movimento limitado pelos

outros membros do grupo. Por outro lado, as presas se beneficiam de configurações onde
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os predadores se reúnem em grupos com muitos indiv́ıduos (figs. 7.9-b e 7.9-c)). Nessa

situação, o campo de percepção sobre a presa será maior e ela deverá escapar com maior

rapidez, diminuindo a taxa de consumo pelos predadores.

O consumo acumulado de presas é linear em quase todas as configurações, exceto

nos casos com β = 0, 5 entre os predadores, onde o crescimento é alto até por volta dos

primeiros 200000 passos de tempo e depois, torna-se mais lento. Esse efeito é conseqüência

direta da formação dos densos aglomerados de predadores por volta desse passo de tempo,

resultando na diminuição do consumo de presas.

É interessante notar que na presença de atração entre as duas espécies (fig. 7.9-c),

o resultado é parecido com a situação onde apenas os predadores se atraem (fig. 7.9-b).

Porém, o consumo de presas é um pouco maior quando apenas os predadores se reúnem em

grupos e se atraem com valores de β mais baixos. Esse resultado sugere que a forma de or-

ganização espacial de determinadas espécies está diretamente relacionada a sua condição

de sobrevivência, tanto para a defesa contra predadores quanto para a caça de presas.

Portanto, de acordo com a espécie de predadores, não faz diferença se as presas se organi-

zam e convivem em grupos ou vivem separadas. Como a eficiência de caça dos predadores

será equivalente, outros fatores ambientais que determinarão se as presas conviverão em

grupos. Nesse sentido, a escolha de presas por determinados predadores pode estar dire-

tamente associado à organização das mesmas.

Embora o consumo de presas não seja necessariamente o objetivo final de nosso mo-

delo, ele indica a importância da existência dos aglomerados e como eles interferem na

dinâmica de movimento dos predadores e presas no espaço.

7.2 Propriedades Estruturais da Rede Complexa

O mecanismo de criação da rede complexa Γres descrito na seção 4 provém de uma

dinâmica de interação, que gera aglomerados espaciais devido à atração entre indiv́ıduos de

uma mesma espécie ao mesmo tempo que permite o movimento desses indiv́ıduos entre

os aglomerados gerados devido à atração entre espécies. O movimento dos indiv́ıduos

no espaço e a emergência dos padrões espaço-temporais de acordo com a variação na

intensidade do parâmetro de atração β foram observados e discutidos na seção anterior.

O mecanismo proposto no caṕıtulo 4, para construção das redes complexas, resulta em

redes bi-partidas, ou seja, redes com dois tipos de vértices. Em nosso modelo, um tipo de

vértice corresponde aos predadores e o outro tipo às presas. Eliminando as conexões entre
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(a) βpredador = 0 e βpresa > 0 (b) βpredador > 0 e βpresa = 0 (c) βpredador > 0 e βpresa > 0

Figura 7.9: Evolução da quantidade acumulada de presas eliminadas ao longo do tempo
com respectivo desvio padrão (10 realizações), considerando três intensidades de atração
entre indiv́ıduos da mesma espécie em três configurações.



7.2 Propriedades Estruturais da Rede Complexa 71

vértices de tipos diferentes, obtemos duas sub-redes, que de agora em diante, chamaremos

de rede de predadores Γpredador e rede de presas Γpresa.

Para investigar quantitativamente a permanência e a taxa de troca de indiv́ıduos entre

os grupos espaciais, analisaremos algumas propriedades estruturais das redes complexas

resultantes dos predadores Γpredador e das presas Γpresa. A partir das medidas de conecti-

vidade local entre os vértices de Γpredador e entre os vértices de Γpresa (que correspondem

aos grupos espaciais), descreveremos a evolução do sistema predador-presa proposto e os

benef́ıcios de determinadas configurações para um sistema real equivalente. Cada medida

local foi obtida a partir do valor médio sobre 10 realizações.

7.2.1 Evolução das Medidas Estruturais

Embora os valores médios das medidas estruturais não apresentem informações com-

pletas sobre a estrutura interna de uma rede complexa, eles fornecem informações que

podem ser utilizadas para acompanhar o crescimento da rede como um todo, ou seja,

acompanhar a evolução de suas propriedades globais.

Na rede formada por predadores Γpredador, vemos que na ausência de atração entre

presas (βpresa = 0), a evolução do grau médio (eq. 1.5-a) apresenta um crescimento elevado

até por volta dos 150000 primeiros passos de tempo independentemente da constante de

atração βpredador (fig. 7.10-i). Após esse peŕıodo, a rede aproximadamente se estabiliza com

grau médio em torno de 〈k〉 = 8, 5 para βpredador = 0, 5 (fig. 7.10-i,a), enquanto mantém

um crescimento mais lento para as duas outras configurações (figs. 7.10-i,b e 7.10-i,c),

indicando que também ocorrerá uma estabilização adiante. Na verdade, devido ao cons-

tante movimento de predadores entre os grupos espaciais, essa medida deverá se estabi-

lizar quando a rede se tornar completamente conectada, o que deve acontecer no limiar

〈k〉 ∼ 40 nos casos (b) (fig. 7.10-i,b) e (c) (fig. 7.10-i,c), que corresponde aproximadamente

ao número médio de grupos espaciais ou número médio de vértices da rede Γpredador (esse

valor médio foi obtido após desconsiderarmos um peŕıodo inicial transiente). Por outro

lado, como foi observado, o sistema gera padrões espaciais com poucos grupos quando a

atração entre os predadores é muito intensa, o que resulta num limiar mais baixo (menor

número de vértices de Γpredador) (fig. 7.10-i,a).

Em nosso modelo, a medida do strength dos vértices indica a semelhança entre um

vértice e seus parceiros de grupo e indiretamente, a quantidade de trocas de indiv́ıduos

entre os grupos espaciais. Nos gráficos da figura 7.10-ii, o crescimento do strength médio

(eq. 1.5-b) parece ser modular quando a intensidade de atração entre os predadores é muito
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(i)

(ii)

(iii)

(a) βpredador = 0, 5 (b) βpredador = 0, 125 (c) βpredador = 0, 0625

Figura 7.10: Evolução das medidas estruturais no tempo para a rede formada por preda-
dores, considerando três intensidades de atração entre os predadores. (i) Grau Médio 〈k〉
,(ii) Strength médio 〈s〉 e (iii) Coeficiente de aglomeração médio 〈ca〉. A barra de erro
apresenta (i) 0, 5 e (ii) 0, 33 do valor original do desvio padrão.
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intensa (βpredador = 0, 5). Possivelmente, os dois intervalos onde o crescimento é bastante

lento correspondem a peŕıodos onde os grupos praticamente não trocam indiv́ıduos. Como

esses predadores tendem a passar muito tempo próximos, os pesos wϑi,ϑj
da conexão

(ϑi, ϑj) entre eles na rede Γint cresce bastante (peŕıodo onde 〈s〉 cresce lentamente no

gráfico - fig. 7.10-ii,a). Quando ocorre a fusão de dois ou mais grupos espaciais, o valor

médio da strength sobe consideravelmente.

Uma intensidade de atração menor possibilita uma melhor circulação dos predadores

no espaço, conseqüentemente, os predadores se associam e desassociam a vários grupos ao

longo do tempo. Com a menor intensidade de atração considerada (βpredador = 0, 0625),

os predadores se movimentam bastante (fig. 7.6-iii) e conseqüentemente, ficam menos

tempo associados a um grupo em particular. Dessa forma, o grau de semelhança entre

os predadores tende a ser menor nessa configuração se comparado a configuração com

βpredador = 0, 125, onde os predadores se movem menos porém ficam mais tempo em

contato com os mesmos parceiros (fig. 7.6-ii), portanto, carregando muito mais informação

quando mudam de grupo. Como a informação carregada está diretamente relacionada ao

strength da conexão, o resultado é um aumento mais rápido do valor médio de 〈s〉 com

βpredador = 0, 125 (fig. 7.10-ii).

Conforme a intensidade do parâmetro de atração βpredador diminui (fig. 7.10-iii), o coe-

ficiente de aglomeração médio (eq. 1.5-c) cresce mais rapidamente nos primeiros instantes

de tempo. No segundo intervalo de crescimento que compreende os primeiros 250000 pas-

sos de tempo, o crescimento é mais rápido com βpredador = 0, 5, o que leva ao valor de 〈ca〉

ultrapassar a medida correspondente na configuração com βpredador = 0, 125 (fig. 7.10-

iii,b). Esse efeito deve-se possivelmente à diminuição no número de grupos espaciais da

primeira configuração (fig. 7.6-iii,a). Como o coeficiente de aglomeração mede a conec-

tividade local (entre vizinhos comuns de um vértice de referência) numa rede complexa,

podemos concluir que como o crescimento da curva de 〈ca〉 (fig. 7.10-iii) é mais acentuado

do que a curva de 〈s〉 correspondente (fig. 7.10-ii), as conexões ocorrem principalmente

entre grupos espaciais próximos. Em outras palavras, o movimento devido à caça as

presas é consideravelmente lento e implica numa lentidão no transporte de informação

entre grupos espaciais distantes geograficamente, ou seja, os predadores se movem por

uma distância Euclidiana curta e logo se associam a outro grupo espacial, somente após

permanecerem nesse grupo por um peŕıodo de tempo, eles se movem novamente para

outro grupo espacial próximo.

Quando consideramos apenas a atração entre as presas (βpresa > 0) e cancelamos a
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atração entre predadores (βpredador = 0), a evolução das propriedades da rede complexa

mudam consideravelmente (fig. 7.11). Apesar das três configurações terem um compor-

tamento global parecido com o último caso da configuração com atração apenas entre

os predadores3 (βpredador = 0, 0125 e βpresa = 0 – fig. 7.10-c), as propriedades são bem

diferentes quando forçamos a atração entre as presas através de uma intensidade β mais

intensa.

A evolução do grau médio (eq. 1.5-a) se estabiliza mais rapidamente na configuração

com menor intensidade de atração βpresa = 0, 0125, a partir dos 350000 passos de tempo

(fig. 7.11-i,c). Diferente do caso onde os predadores eram atráıdos entre si e forma-

vam poucos e densos aglomerados com βpredador = 0, 5, agora eles se movem livremente

(βpredador = 0) no espaço, deslocam-se com mais facilidade entre as presas e formando um

número maior de grupos. A presença de alguns aglomerados (cujo número aumenta com

βpresa) de presas gera um campo de atração mais intenso para os predadores. Conseqüen-

temente, eles se movem mais ativamente no espaço em busca dessas presas dispońıveis, o

que faz com que aja formação de um número maior de grupos de predadores e também

maior conexão entre os vértices da rede resultante nessa configuração em relação às outras

(fig. 7.11-i,a em relação as figs. 7.11-i,b e 7.11-i,c).

A maior liberdade de movimento dos predadores fica bastante viśıvel na evolução do

strength médio (eq. 1.5-b) na figura 7.11-ii. Os valores médios do strength são considera-

velmente menores para as configurações com βpresa = 0, 5 (fig. 7.11-ii,a) e βpresa = 0, 125

(fig. 7.11-ii,b) se comparados ao caso onde somente existe atração entre predadores, res-

pectivamente, figuras 7.10-ii,a e 7.10-ii,b. A liberdade de movimento para os predadores,

faz com que eles se movam bastante pelo espaço e permaneçam menos tempo associados

a um grupo em particular, diminuindo a strength entre os indiv́ıduos. O mesmo efeito

de maior liberdade de movimento, faz com que os predadores se movam bastante en-

tre os aglomerados próximos, aumentando o valor do coeficiente de aglomeração médio

(fig. 7.11-iii) em relação ao caso com atração apenas entre os predadores.

Com a configuração onde existe atração entre os predadores (βpredador > 0) e entre

as presas (βpresa > 0), a rede resultante de predadores possui propriedades estruturais

dinâmicas (fig. 7.12) diferentes das outras configurações, onde a atração era apenas entre

indiv́ıduos de uma das espécies.

A evolução do grau médio (eq. 1.5-a) mostra uma aparente estabilização no número

de vizinhos médio de cada vértice. Verificando a evolução do número de vértices da

3Semelhança já identificada visualmente e discutida qualitativamente.
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(i)

(ii)

(iii)

(a) βpresa = 0, 5 (b) βpresa = 0, 125 (c) βpresa = 0, 0625

Figura 7.11: Evolução das medidas estruturais no tempo para a rede formada por pre-
dadores, considerando três intensidades de atração entre as presas. (i) Grau Médio 〈k〉,
(ii) Strength médio 〈s〉 e (iii) Coeficiente de aglomeração médio 〈ca〉. A barra de erro
apresenta (i) 0, 5 e (ii) 0, 5 do valor original do desvio padrão.
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(i)

(ii)

(iii)

(a) β = 0, 5 (b) β = 0, 125 (c) β = 0, 0625

Figura 7.12: Evolução das medidas estruturais no tempo para a rede formada por preda-
dores, considerando três intensidades de atração entre os predadores e entre as presas. (i)
Grau Médio 〈k〉, (ii) Strength médio 〈s〉 e (iii) Coeficiente de aglomeração médio 〈ca〉. A
barra de erro apresenta (i) 0, 5 e (ii) 0, 33 do valor original do desvio padrão.
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rede resultante Γpredador (ou número de componentes conectados κ), identificamos que

nos últimos passos de tempo, esse valor está em torno de N ∼ 9. Como esse valor é

maior do que o limiar de estabilização do gráfico da figura 7.12-i,a, a rede resultante

ainda não está completamente conectada. Também verificamos que na região de máximo

(aproximadamente em torno de 150000 a 200000 passos de tempo), o número de grupos

espaciais é aproximadamente 1, 5 do valor do grau médio, ou seja, embora a conectividade

média entre os vértices tenha diminúıdo após esse peŕıodo, esse valor aumentou em relação

ao número de vértices da rede. Esse resultado mostra que o efeito de queda após o

crescimento está diretamente relacionado à fusão de aglomerados que ocorre com mais

freqüência nesta configuração onde a atração é mais forte. Esse efeito não aparece nas

outras duas configurações (figs. 7.12-i,b e 7.12-i,c), onde o número médio de grupos se

mantém aproximadamente constante no tempo, em torno de 45 vértices. Comparando

esse número de vértices com os patamares de estabilização dos gráficos, vemos que as

redes resultantes também estão quase que completamente conectadas nos últimos passos

de tempo considerados e que a conexão média entre os vértices cresce um pouco mais

rapidamente na configuração com menor valor de β (fig. 7.12-i,c). Esse último efeito é

conseqüência direta da maior mobilidade entre grupos.

O strength médio (eq. 1.4-b) mostra que a existência de grupos mais densos de presas

faz com que os grupos de predadores se mantenham bastante coesos por mais tempo.

Como não existem muitas presas uniformemente dispońıveis no espaço, o movimento dos

predadores entre os grupos diminui devido à falta de est́ımulo, o que resulta num aumento

do strength devido ao aumento do tempo de relacionamento entre os membros de um

mesmo grupo (fig. 7.12-ii). O crescimento mais lento até os primeiros 100000 passos

de tempo seguido por um crescimento mais acelerado na configuração com β = 0, 5,

indica que nessa transição deve ter ocorrido algum efeito de diminuição no número de

aglomerados, que possivelmente se estabilizou entre 250000 e 350000 passos de tempo

(fig. 7.12-ii,a). Um efeito semelhante acontece na configuração com β = 0, 125, porém,

como não existe uma transição brusca entre um estado com muitos aglomerados e um com

poucos, a diferença na inclinação das curvas é sutil e também ocorre em torno dos 100000

passos de tempo (fig. 7.12-ii,b). Na última configuração observamos que a pequena, mas

existente atração entre presas, também faz com que a coesão entre os predadores seja

mais forte do que a atração entre espécies, o que aumenta um pouco a permanência dos

mesmos membros em determinados grupos, elevando o valor da strength médio.

O efeito de diminuição da mobilidade entre os grupos espaciais também é percept́ıvel

pela comparação da evolução do coeficiente de aglomeração (eq. 1.4-c) nas figuras 7.12-iii,a
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até 7.12-iii,c, em relação aos outros dois casos (figs. 7.10-iii e 7.11-iii). Novamente, o coefi-

ciente de aglomeração cresce rapidamente nos primeiros passos de tempo e então, mantém

uma taxa de crescimento relativamente constante até o último passo de observação, em

especial, indicando uma estabilização na configuração com β = 0, 5. É importante notar

que talvez o sistema não convirja para um estado onde todos os vértices da rede resultante

se conectem. Esse efeito é muito provável na configuração com β = 0, 5 se os aglomerados

não se fundirem num componente gigante. Como cada aglomerado está bem coeso e ra-

zoavelmente distante de outro aglomerado, a circulação de indiv́ıduos entre eles torna-se

pouco provável a partir de determinado momento, o que faz com que eles não troquem

mais informações através de indiv́ıduos.

7.2.2 Distribuição do Strength

Enquanto as medidas de valores médios fornecem informações globais sobre a rede

complexa, podemos refinar a análise através do cálculo da contribuição de cada vértice nos

respectivos valores médios. Como visto no caṕıtulo 1, esse refinamento mostra que embora

algumas redes complexas possuam por exemplo, o mesmo valor de grau médio, elas tem

uma estrutura interna de conexões completamente diferente, que tem papel fundamental

em controlar processos dinâmicas que envolvam a rede. Esta questão foi amplamente

discutida e demonstrada no outro modelo proposto nessa dissertação, onde mostramos

as diferenças de eficiência no controle de padrões de massa evoluindo numa rede regular

de acordo com a estrutura interna da rede complexa que atua como neutralizadora desse

padrão (ver caṕıtulo 5).

Considerando atração entre predadores (βpredador > 0) e ausência de atração entre as

presas (βpresa = 0), a comparação das três configurações (fig. 7.13) mostra uma consi-

derável diferença entre as distribuições (histogramas) de strengths nas três redes resul-

tantes. A configuração com βpredador = 0, 5 (fig. 7.13-a) não apresenta uma forma bem

definida, porém, podemos ver que a strength máxima tem um valor que cresce bastante

entre os passos t = 100000 e t = 300000. Além disso, o número de vértices com valo-

res altos de strength também cresce embora o valor máximo em si, não aumente entre

t = 300000 e t = 500000. Esse último resultado indica que a mobilidade entre os grupos

diminui conforme o tempo cresce. As conexões entre os vértices de Γpredador ficam mais

fortes (strength maior) indicando que os predadores passam mais tempo juntos, o que

pode ser visto pela existência de densos aglomerados espaciais na figura 7.6, que mudam

muito pouco ao longo do tempo.
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(i)

(ii)

(iii)

(a) βpredador = 0, 5 (b) βpredador = 0, 125 (c) βpredador = 0, 0625

Figura 7.13: Distribuição dos valores de strength para a rede formada por predadores em
três passos de tempo: (i) t = 100000, (ii) t = 300000 e (iii) t = 500000, usando três
intensidades de atração entre os predadores.
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Por outro lado, as outras duas configurações (figs. 7.13-b e 7.13-c) apresentam uma

distribuição similar à Gaussiana, onde existe um valor caracteŕıstico de strength dado

pelo valor médio da distribuição (o que pode ser conferido através da comparação com

os gráficos da figura 7.10-ii). Essas distribuições indicam que apesar de existir um tempo

de permanência nos grupos caracteŕıstico, em alguns momentos da evolução existe uma

parcela de indiv́ıduos que trocam constantemente de grupo (diminuindo a strength dos res-

pectivos vértices) enquanto alguns indiv́ıduos ficam muito tempo próximos (aumentando

a strength dos respectivos vértices) e raramente se movimentam entre grupos diferentes.

Os predadores desse último caso podem ser vistos como o “núcleo” de um grupo, pois em

geral tendem a permanecer juntos e serem os responsáveis por manter a coesão do grupo

ao longo do tempo.

No caso da rede de presas Γpresa, a distribuição de strength (fig. 7.14) resultou numa

função completamente diferente da anterior (fig. 7.13), que nesse caso, assemelha-se a uma

função livre de escala (ver discussão no caṕıtulo 1, seção 1.2.3). Quando a intensidade

βpredador é maior (fig. 7.14-a), a formação de grupos muito densos de predadores faz com

que as presas também se agrupem e se acumulem nas regiões periféricas do espaço O,

conseqüentemente, permanecendo bastante tempo juntas e quase não se movendo devido

à ausência de predadores nessas regiões (fig. 7.6-i).

Novamente, a menor intensidade de atração entre os predadores permitiu uma dinâmica

mais rica. Analisando comparativamente o valor máximo do strength na figura 7.14 vemos

que as presas morrem mais rapidamente com βpredador menor. Na verdade, um strength

baixo também pode indicar uma taxa extremamente alta de trocas entre os grupos es-

paciais. Porém, a observação visual da evolução do sistema (fig. 7.6), da quantidade de

presas eliminadas (fig. 7.9) e o fato do strength das presas Γpresa ser muitas ordens de

grandeza menor que o valor na rede de predadores Γpredador, indica que esse efeito de

strength baixo é totalmente devido a morte de presas. Além disso, a forma da função

nos mostra que o sistema convergiu para um estado organizado com o tempo. No último

passo considerado, vemos que poucas presas permanecem juntas por bastante tempo (alto

strength) enquanto a maioria se separa com mais rapidez tal que essa distribuição não

tenha uma escala caracteŕıstica.

Na ausência de atração entre os predadores (βpredador = 0) e com atração entre as pre-

sas (βpresa > 0), a evolução do sistema é parecida com o caso da figura 7.13-c (Γpredador)

e 7.14-c (Γpresa). Apesar da semelhança na evolução do sistema, a distribuição dos

strengths claramente apresenta dois estados diferentes na rede de predadores nos dois
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(i)

(ii)

(a) βpredador = 0, 5 (b) βpredador = 0, 125 (c) βpredador = 0, 0625

Figura 7.14: Distribuição dos valores de strength para a rede formada por presas em dois
passos de tempo: (i) t = 100000 e (ii) t = 500000, usando três intensidades de atração
entre os predadores.

primeiros passos de tempo considerados, porém, não está claro se estes mesmos dois esta-

dos estão presentes na rede de presas. Na rede de predadores, a maior parte dos grupos

segue uma distribuição gaussiana (lado esquerdo do gráfico – figs. 7.15-i,a e 7.15-i,b), en-

quanto a parcela do lado direito parece cair como uma lei de potência. Esse efeito indica

a presença de vértices (ou grupos espaciais) com caracteŕısticas distintas. A prinćıpio,

podeŕıamos pensar que esses grupos espaciais que possuem strength maior correspondem

a grupos que mantêm uma composição mais coesa ao longo do tempo. Porém, pela com-

paração com o caso onde existe apenas atração entre os predadores (fig. 7.13-c), vemos

que o strength máximo é consideravelmente maior nos mesmos instantes apresentados.

Essa comparação indica que na verdade, existe mais movimento entre os grupos na confi-

guração com βpresas > 0, mas existe uma parcela dos indiv́ıduos que tende a se associar a

determinados grupos. Devido ao mecanismo de eliminação de presas, a atração entre elas

não é suficiente para gerar uma distribuição de strengths similar à Gaussiana (fig. 7.15-ii),

como no caso dos predadores.

No último experimento, quando consideramos a atração entre todos os indiv́ıduos de

uma mesma espécie para as duas espécies, a distribuição de strengths apresenta alguns

efeitos interessantes. As duas configurações com intensidade de atração β maior con-

vergiram para uma distribuição parecida com a livre de escala na cauda (figs. 7.16-iii,a
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(i)

(ii)

(a) t = 100000 (b) t = 300000 (c) t = 500000

Figura 7.15: Distribuição dos valores de strength para a rede formada por (i) predadores
e (ii) presas, em três passos de tempo diferentes, onde a constante de atração entre as
presas é dada por βpresa = 0, 0625.

e 7.16-iii,b), onde com β = 0, 5, a distribuição “livre de escala” já havia emergido no

primeiro passo de tempo apresentado (fig. 7.16-i,a), embora essa organização não tenha

ficado clara no passo intermediário (fig. 7.16-ii,a). No caso de β = 0, 125, o sistema evoluiu

a partir de um estado semelhante ao da distribuição Gaussiana (fig. 7.16-i,b), passando

por um estado intermediário que mistura uma Gaussiana truncada do lado esquerdo com

uma lei de potência do lado direito (fig. 7.16-ii,b).

No primeiro caso (fig. 7.16-a), o efeito ocorreu antecipadamente devido à rápida

emergência de densos aglomerados de presas que fizeram com que também se formasse

rapidamente alguns densos grupos de predadores em determinadas regiões do espaço. Es-

ses densos grupos praticamente não trocam indiv́ıduos com outros grupos. Na verdade,

qualquer aproximação de um predador num grupo muito denso, implica numa atração

muito forte o que impede qualquer escape posterior desse predador. Esse efeito faz com

que apenas os grupos menores troquem indiv́ıduos com freqüência. Por outro lado, no

segundo caso (fig. 7.16-b), a atração menos intensa faz com que exista uma dinâmica de

trocas entre grupos mais freqüente devido a formação tardia de aglomerados mais densos.

Porém, após muitos passos de tempo, alguns grupos se mantêm bastante coesos e prati-

camente não trocam de indiv́ıduos enquanto outros mantêm uma taxa de trocas, gerando

uma estrutura “livre de escala” na cauda.
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(i)

(ii)

(iii)

(a) β = 0, 5 (b) β = 0, 125 (c) β = 0, 0625

Figura 7.16: Distribuição dos valores de strength para a rede formada por predadores em
três passos de tempo: (i) t = 100000, (ii) t = 300000 e (iii) t = 500000, considerando a
atração entre os predadores e entre as presas.
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A última configuração com β = 0, 0625 (fig. 7.16-c) novamente se assemelha às si-

tuações com pouca (fig. 7.14-c) ou nenhuma (fig. 7.15) atração entre os predadores, in-

dicando que com a intensidade de atração razoavelmente baixa, o sistema tende para o

mesmo estado não estacionário. Em outras palavras, pouca atração entre predadores e/ou

entre presas não produz efeitos coletivos relevantes no sistema.

No caso da rede formada pelas presas Γpresas, a distribuição se manteve “livre de

escala” na cauda como nas outras configurações (fig. 7.17). Esse resultado reforça a

discussão relacionando essa organização emergente com a eliminação das presas do sistema

e não devido aos mecanismos de atração entre os indiv́ıduos. Nas três configurações, o

sistema evoluiu para um estado onde dois regimes coexistem, pois podemos identificar

na cauda uma função “livre de escala” com dois expoentes de acordo com o intervalo

de strength considerado. Na verdade, esse efeito vai se tornando mais viśıvel com o

aumento da atração entre indiv́ıduos da mesma espécie. A maior permanência das presas

no sistema também aparece através do valor máximo da strength, que é um dos maiores

valores obtidos entre as configurações analisadas (da mesma ordem que os valores da

figura 7.14).

A tabela 7.2 apresenta resumidamente as principais diferenças entre a distribuição de

strength para todas as configurações de parâmetros consideradas nesta seção.

7.2.3 Distribuição do Coeficiente de Aglomeração

Em nosso modelo, as medidas estruturais carregam informação sobre o histórico da

dinâmica. Em especial, o coeficiente de aglomeração mostra a intensidade de conexão (ou

de troca de informação) considerando a conectividade entre os vizinhos de determinado

vértice de referência.

No caso da atração entre indiv́ıduos estar presente apenas na espécie de predadores

(βpredadores > 0 e βpresa = 0), diferente da distribuição de strengths, a distribuição dos

valores do coeficiente de aglomeração apresenta uma forma semelhante nas três confi-

gurações usadas (fig. 7.18). A distribuição normalizada pelo número de grupos apresenta

valores caracteŕısticos que se deslocam para a direita com o tempo nos três experimen-

tos, indicando que a tendência é de conexão entre todos os grupos com o aumento do

tempo de observação (efeito já observado através da evolução do valor médio dessa me-

dida - fig. 7.10-iii). Esse deslocamento possui uma escala caracteŕıstica que indica uma

sincronia no processo, ou seja, as mudanças ocorrem simultaneamente na maior parte dos

grupos espaciais.
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(i)

(ii)

(iii)

(a) β = 0, 5 (b) β = 0, 125 (c) β = 0, 0625

Figura 7.17: Distribuição dos valores de strength para a rede formada por presas em três
passos de tempo: (i) t = 100000, (ii) t = 300000 e (iii) t = 500000, considerando a atração
entre os predadores e entre as presas.
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βPredador

βPresa

0 0,0625 0,125 0,5

0 Predador:

Gaussiana
Presa:

“Lei de Potência”
com dois regimes

Predador:
Gaussiana truncada
Presa:
“Lei de Potência”

Predador:

“Gaussiana
truncada”
Presa:

“Lei de Potência”
0,0625 Predador:

Gaussiana
Presa:

“Lei de
Potência”

Predador:

Gaussiana
Presa:
“Lei de Potência”

0,125 Predador:
Gaussiana
Presa:
“Lei de
Potência”

Predador:

“Lei de Potência”
Presa:

“Lei de Potência”
com dois regimes

0,5 Predador:

Gaussiana
Presa:

“Lei de
Potência”

Predador:

“Lei de Potência”
Presa:

“Lei de Potência”
com dois regimes

Tabela 7.2: Comparação qualitativa das distribuições de strength (aproximadamente) ob-
servadas na rede de predadores e na rede de presas, de acordo com diferentes intensidades
de atração entre os indiv́ıduos da mesma espécie. Diferentes intensidades de atração entre
predadores nas colunas e diferentes intensidades de atração entre presas nas linhas.
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(i)

(ii)

(iii)

(a) βpredador = 0, 5 (b) βpredador = 0, 125 (c) βpredador = 0, 0625

Figura 7.18: Distribuição dos valores do coeficiente de aglomeração para a rede formada
por predadores em três passos de tempo: (i) t = 100000, (ii) t = 300000 e (iii) t = 500000.
Consideramos três intensidades para a atração entre predadores.

O fato dos grupos espaciais de predadores se formarem rapidamente quando a atração

entre os predadores é alta (βpredador = 0, 5), faz com que ocorra pouca troca de indiv́ıduos

entre os grupos e conseqüentemente, diminua a formação de triângulos na rede resultante

Γpredador, ou seja, diminua a comunicação entre vizinhos comuns a um grupo espacial

(fig. 7.18-a). Por outro lado, a não formação de grupos muito coesos permite bastante

mobilidade dos predadores que conseqüentemente, movem-se entre diversos grupos espa-

ciais. Porém, enquanto a maioria dos predadores movem-se apenas nas proximidades do

grupo ao qual pertencia anteriormente, alguns poucos predadores movem-se entre gru-

pos espaciais mais distantes, o que explica a presença de alguns valores mais baixos do

coeficiente de aglomeração (fig. 7.18-b e 7.18-c), que tendem a desaparecer com o tempo.

No caso da rede de presas Γpresa, as três configurações apresentam uma distribuição
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(a) βpredador = 0, 5 (b) βpredador = 0, 125 (c) βpredador = 0, 0625

Figura 7.19: Distribuição dos valores do coeficiente de aglomeração no passo t = 500000
para a rede formada pelas presas, considerando três intensidades de atração entre os
predadores.

(a) t = 100000 (b) t = 300000 (c) t = 500000

Figura 7.20: Distribuição dos valores do coeficiente de aglomeração para a rede formada
pelos predadores ao longo do tempo com βpresa = 0, 5 entre as presas.

do coeficiente de aglomeração com uma divisão bem caracteŕıstica (fig. 7.19), indicando a

presença de dois comportamentos distintos no sistema, que se mantêm durante o tempo

de observação (apresentamos apenas o instante final, t = 500000). Por um lado, uma

parcela alta de presas possui baixa conectividade na sua vizinhança, enquanto outra par-

cela, consideravelmente menor, apresenta um alto grau de conectividade local entre seus

vizinhos.

Um baixo valor do coeficiente de aglomeração pode indicar dois efeitos, a ausência

completa de movimento das presas ou o fato delas morrerem com alta freqüência, o que

impede a formação de triângulos de conexão entre os grupos espaciais4. Como a freqüência

dos valores nulos de ca aumenta conforme diminúımos a atração entre os predadores

(fig. 7.19), conclúımos que o principal responsável por esse efeito é justamente a morte de

presas, que como já foi mostrado, também aumenta significativamente com a diminuição

de βpredador (fig. 7.9-b). Como a configuração com βpredador = 0, 5 possui regiões com maior

4Embora uma alta taxa de trocas entre grupos espaciais também faça com que os pesos da rede
resultante Γres sejam mais baixos, esse efeito não implica em valores nulos – como os observados – para
as medidas locais.
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(a) βpresa = 0, 5 (b) βpresa = 0, 125 (c) βpresa = 0, 0625

Figura 7.21: Distribuição dos valores do coeficiente de aglomeração no passo t = 500000
para a rede formada pelas presas, considerando três intensidades para a atração entre
elas.

concentração de presas, que não estão totalmente estáticas e também não morrem com

tanta freqüência, a probabilidade de formarem triângulos fechados aumenta, o que explica

uma freqüência maior do valor máximo de ca (ca = 1) observado nessa configuração.

Finalmente, vale observar que algumas presas também permanecem no sistema por um

tempo suficiente longo nas outras duas configurações, o que permite alguma troca de

informação e formação de triângulos (em aproximadamente 10% dos vértices de Γpresa).

Na configuração onde apenas as presas podiam sentir os indiv́ıduos da mesma espécie

(βpredador = 0 e βpresa > 0), obtivemos um efeito bastante semelhante ao anterior (fig. 7.18)

na distribuição do coeficiente de aglomeração dos predadores para as três intensidades de

atração entre as presas, justamente devido aos efeitos já discutidos anteriormente. Para

verificação, apresentamos o caso com βpresa = 0, 5 (fig. 7.20). Por outro lado, a distribuição

da mesma medida para a rede de presas (fig. 7.21), apresentou um comportamento oposto

ao do caso anterior (fig. 7.19). Nesta configuração, a freqüência de grupos de presas com

coeficiente de aglomeração igual a zero diminui com a diminuição da atração entre elas.

Esse efeito está diretamente relacionado ao aumento na taxa de eliminação de presas de

acordo com o aumento da intensidade de atração entre elas. Em todos os instantes de

tempo, a forma da distribuição se manteve parecida com a do instante final apresentado

na figura 7.21.

No último caso considerado, onde existe atração mútua entre os indiv́ıduos da mesma

espécie (βpredador = βpresa > 0), os resultados para as intensidades β = 0, 125 (fig. 7.22-

b) e β = 0, 0625 (fig. 7.22-c) são equivalentes, respectivamente, aos resultados para

βpredador = 0, 125 (fig. 7.18-b) e βpredador = 0, 0625 (fig. 7.18-c) e são justificados pelo

mesmo comportamento no movimento dos indiv́ıduos. Por outro lado, a configuração

com intensidade mais forte (β = 0, 5) apresentou um comportamento um pouco diferente,



7.2 Propriedades Estruturais da Rede Complexa 90

(i)

(ii)

(iii)

(a) β = 0, 5 (b) β = 0, 125 (c) β = 0, 0625

Figura 7.22: Distribuição dos valores do coeficiente de aglomeração para a rede formada
pelos predadores em três passos de tempo: (i) t = 100000, (ii) t = 300000 e (iii) t =
500000. Três intensidades de atração β são consideradas.
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(i)

(ii)

(iii)

(a) β = 0, 5 (b) β = 0, 125 (c) β = 0, 0625

Figura 7.23: Distribuição dos valores do coeficiente de aglomeração para a rede formada
pelas presas em três passos de tempo: (i) t = 100000, (ii) t = 300000 e (iii) t = 500000.
Três intensidades de atração β são consideradas.

com a curva deslocada para a direita (fig. 7.22-a). Esse efeito indica que a conectividade

entre os grupos espaciais foi estabelecida mais rapidamente nessa configuração em relação

às configurações equivalentes. A existência de aglomerados densos de presas permite um

maior movimento no espaço dos aglomerados densos de predadores, devido ao aumento

do poder de atração entre as espécies. Como os aglomerados de presas aparecem e desa-

parecem com freqüência do sistema, eles são os responsáveis por um movimento constante

dos aglomerados de predadores. Inclusive, eles conseguem atrair alguns predadores para

fora dos aglomerados, fazendo com que alguns indiv́ıduos se movam entre os grupos e

aumentem o coeficiente de aglomeração dos respectivos grupos espaciais.

Novamente, a rede de presas apresentou uma distribuição polarizada entre os dois ex-

tremos dos valores posśıveis do coeficiente de aglomeração, com alguns grupos possuindo
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valores intermediários (fig. 7.23). Para simples verificação, apresentamos a evolução da

distribuição do coeficiente de aglomeração em três passos de tempo diferentes. Visivel-

mente, essa medida não apresenta variações significativas ao longo do tempo para uma

mesma intensidade de atração, onde as pequenas diferenças podem ser atribúıdas aos

rúıdos nas medidas.

Porém, é interessante notar que a distribuição é mais equilibrada no caso intermediário

(fig. 7.23-b). A existência de atração com intensidade intermediária (β = 0, 125) entre

os indiv́ıduos da mesma espécie (nas duas espécies) permite a sobrevivência das presas

por mais tempo e, conseqüentemente, uma maior movimentação delas entre os grupos

próximos. Esse efeito pode ser visto pelo aumento do número de grupos espaciais com

valores intermediários de coeficiente de aglomeração (0, 3 6 ca 6 0, 6).
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8 Conclusões

A teoria das redes complexas tem se estabelecido como uma teoria robusta e abran-

gente na descrição de sistemas reais. Seu sucesso deve-se inicialmente à relativa simpli-

cidade conceitual, o que permite a aplicação dos métodos em áreas tão diversas como

urbanismo e biologia e conseqüentemente, a obtenção de resultados interessantes a partir

de poucos formalismos e métodos matemáticos. Embora ainda existam diversos sistemas

reais nos quais a teoria das redes complexas ainda não foi aplicada, muitos esforços têm se

concentrado no desenvolvimento de novos métodos matemáticos para extrair informações

das redes já estudadas e também na criação de modelos que reproduzam sistemas reais

através de redes.

Apesar do crescente interesse na modelagem de sistemas reais, pouco se têm avançado

no estudo de sistemas h́ıbridos, ou seja, sistemas que envolvam interação entre sub-

sistemas diferentes e processos diversos. Sistemas desse tipo são extremamente comuns na

natureza. Em geral, sistemas naturais não são completamente isolados e portanto, qual-

quer generalização de um modelo precisa conter a unificação dos diversos sub-sistemas

envolvidos. Esses sub-sistemas são usualmente estudados separadamente porque as re-

gras de interação entre eles não costumam ser lineares e muitas vezes são completamente

desconhecidas. Além disso, diversos fenômenos de interesse muitas vezes podem ser in-

vestigados apenas através de modelos focados em um dos sub-sistemas.

Motivados pela necessidade de entender efeitos de interação entre processos e estru-

turas diferentes, dois modelos foram propostos neste manuscrito. No primeiro modelo,

três sub-sistemas foram acoplados, onde cada sub-sistema é composto por uma rede e

por um processo dinâmico evoluindo nessa rede. Um mecanismo de criação de padrão de

massa seguindo as equações de difusão de Fick e de reação-difusão de Gray-Scott evolui

sobre uma rede regular a partir de determinadas condições iniciais. Os vértices de uma

rede complexa são aleatoriamente dispostos sobre essa rede regular e permanecem num

estado suscet́ıvel enquanto a intensidade da concentração de massa da rede regular não

ultrapassar um determinado limiar. Tão logo esse limiar é ultrapassado, os vértices da
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rede complexa se ativam e convocam seus vizinhos topológicos, que se posicionam alea-

toriamente em torno do vértice requisitante. A ativação consiste em permanecer durante

alguns passos de tempo emitindo uma difusão oposta neutralizadora a partir da posição

dos vértices da rede complexa, que evoluirá numa segunda rede regular, sobreposta a rede

regular original. O padrão resultante é obtido pela diferença entre a concentração de

massa do padrão original e do padrão neutralizador.

Esse modelo é motivado por uma série de sistemas reais de importância estratégica,

como sistemas sociais, ecológicos e biológicos. Um exemplo t́ıpico é a ação do sistema

imunológico sobre a propagação de uma infecção num tecido saudável. Podemos modelar

a propagação da infecção através de um processo de difusão sobre uma rede regular, que

neste caso representa o tecido. Por sua vez, os vértices da rede de defesa representam

os anticorpos que através de sinais bioqúımicos se comunicam e se auto-organizam para

controlar e eliminar a infecção do tecido. Outros exemplos incluem a modelagem de

sistemas de controle de pragas e outros desastres ambientais que envolvam por exemplo,

vazamento de substâncias poluentes.

A partir desse modelo, investigamos a evolução do padrão original usando diferentes

configurações para a rede complexa que foi constrúıda usando o modelo de Erdős-Rényi

e o modelo de Barabási-Albert. Inicialmente, observamos que algumas configurações do

sistema resultavam em situações onde o padrão original não era eliminado. Adequando os

parâmetros de forma que o padrão original fosse eliminado, obtivemos diferentes estágios

de evolução da quantidade total de massa original que dependiam completamente das

propriedades estruturais da rede complexa. Em especial, a presença dos concentradores

de vizinhos do modelo de BA mostrou-se fundamental para obtermos um rápido controle

do padrão original e mais efetivamente eliminá-lo completamente da rede regular. Es-

ses concentradores provocaram ataques massivos que foram fundamentais para eliminar

regiões extensas cobertas pelo padrão original. Por outro lado, a distribuição uniforme

de vizinhos da rede de ER impediu esse efeito de ataque massivo. Conseqüentemente,

essa rede defensiva permitiu a permanência de diversos focos de padrão que rapidamente

cresceram e voltaram a ocupar grande parte da rede regular (“recáıda”) até a retomada

do controle pelos vértices da rede complexa, que culminou na completa eliminação do

padrão original.

Na presença de duas fontes, a rede de ER melhorou seu desempenho pois conseguiu

balancear a distribuição dos seus vértices nas diversas regiões ocupadas pelo padrão.

Os concentradores da rede de BA tendem a deslocar muitos vértices ao mesmo tempo
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para determinadas regiões, implicando na ausência de defesa nas regiões anteriormente

ocupadas da rede regular. Mesmo com esse efeito, a rede de BA ainda se mostrou mais

eficiente que o modelo de ER. O aumento no número de conexões e no número de vértices

em ambas as redes complexas resultou numa melhora do desempenho na eliminação do

padrão original, uma vez que, muitos vértices acabam sendo ativados ao mesmo tempo e

conseqüentemente, uma região maior da rede regular é ocupada.

No segundo modelo, propomos um sistema de interação entre indiv́ıduos de espécies

diferentes a partir de campos sensitivos percebidos por todos os indiv́ıduos. A percepção

entre indiv́ıduos de espécies diferentes ocorre a partir de uma função inversamente propor-

cional à distância Euclidiana entre eles enquanto a percepção entre indiv́ıduos da mesma

espécie é dada por uma função oscilante que mantém um compromisso entre atração e

repulsão. Como esse modelo foi motivado por um sistema predador-presa, as presas que

representam uma das espécies morrem quando se aproximam suficientemente de um pre-

dador e são substitúıdas por uma nova representante. Essa dinâmica gera padrões espaço-

temporais de aglomerados espaciais e movimento de indiv́ıduos entre esses aglomerados.

Usando essa dinâmica, constrúımos duas redes complexas compostas pelo mesmo conjunto

de vértices, em uma das redes, o peso de uma conexão representa a distância Euclidiana

entre os dois respectivos indiv́ıduos e na outra rede, o peso é dado pelo número de passos

de tempo que dois indiv́ıduos permaneceram suficiente próximos. Usando essas duas re-

des, obtemos uma terceira rede complexa onde os vértices representam grupos espaciais,

onde definimos um grupo espacial como uma sub-rede conectada que é obtida quando

eliminamos todos as conexões com peso maior que um dado limiar. O peso das conexões

na rede complexa resultante é dado pelo valor médio das conexões da segunda rede, entre

os vértices associados a diferentes grupos espaciais.

Esse processo de construção da rede implica que as conexões armazenarão informações

sobre o histórico do movimento dos indiv́ıduos. Essas informações foram usadas para en-

tender o movimento entre os aglomerados espaciais e, conseqüentemente, entender a trans-

ferência de informação entre eles. Inicialmente, observamos que o aumento na atração

entre os predadores rapidamente produziu densos aglomerados de predadores que conver-

giram para aglomerados maiores durante o tempo de observação considerado. Aglomera-

dos mais densos limitaram o movimento de predadores entre os diversos grupos espaciais

e, conseqüentemente, diminúıram o consumo de presas.

O estudo das propriedades estruturais da rede complexa resultante mostrou que o

grau médio da rede cresce até atingir um patamar que corresponde ao número de grupos
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espaciais, ou seja, a rede tende para um estado onde se tornará completamente conec-

tada. Como o crescimento do coeficiente de aglomeração médio é mais rápido que do

strenght médio, conclúımos que os indiv́ıduos tendem a se mover localmente, ou seja, eles

permanecem um peŕıodo de tempo num aglomerado e então, movem-se para um outro

aglomerado próximo percorrendo uma vasta região do espaço.

Finalmente, no último passo de tempo considerado, a distribuição de strengths da

rede de predadores resultou numa forma Gaussiana enquanto a rede de presas apresentou

uma distribuição do tipo livre de escala. Esses resultados indicam que alguns predadores

permanecem um longo peŕıodo de tempo no mesmo aglomerado enquanto outros se movi-

mentam bastante, tendo esse processo um valor caracteŕıstico. Por outro lado, a constante

eliminação de presas do sistema faz com que apenas algumas delas permaneçam muito

tempo no sistema e conseqüentemente, associem-se por longos peŕıodos a grupos espa-

ciais. Porém, a maior parte das presas se move constantemente no espaço, procurando

escapar dos predadores e acabam sendo eliminadas, aumentando a proporção de presas

com valores de strength mais baixos.

Ambos os modelos abordaram o problema de interação entre sub-sistemas diferentes

e como processos dinâmicos em um dos sub-sistemas vinculam outros processos presentes

nos outros sub-sistemas. A integração de diferentes sub-sistemas usando processos e redes

distintos constitui uma das principais colaborações do presente trabalho. Foi mostrado

que a estrutura das redes e particularidades dos mecanismos de movimento (de massa e

de indiv́ıduos) têm importância crucial na evolução de determinados sistemas complexos,

resultando na emergência de padrões espaço-temporais distintos. Apesar de diversas pro-

priedades desses modelos terem sido numericamente analisadas e observadas visualmente,

uma série de perguntas surgiram mas que ainda estão sem respostas, motivando várias

propostas para trabalhos futuros de interesse para a comunidade de sistemas complexos.

Em especial, seria bastante interesse adequar os parâmetros de acordo com dados

emṕıricos em ambos os modelos. Por exemplo, no primeiro modelo podeŕıamos usar redes

complexas reais de defesa (comunicação via rádio de bombeiros ou anticorpos se comu-

nicando via sinais bio-qúımicos) e investigar a eficiência delas em comparação com os

modelos teóricos. O próprio estudo de parâmetros ótimos é de extremo interesse para or-

ganização de sistemas de defesa reais. O efeito de perturbações (como ataque aos vértices

e reconexão de arestas) na rede de defesa e na rede regular também é importante uma

vez que redes reais podem apresentar esses processos (por exemplo, morte ou estagnação

de um vértice e conseqüente efeito em cascata devido a redistribuição das arestas). Além
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disso, outros protocolos de comunicação entre os vértices ou de disposição dos vizinhos

requisitados poderiam ser testados.

No segundo modelo, dados emṕıricos sobre o movimento de animais (por exemplo,

movimento de vacas e bois num pasto) poderiam ser analisados usando a mesma abor-

dagem de construção da rede complexa. Outras funções de atração e repulsão entre os

indiv́ıduos também poderiam ser testadas, inclusive com a inclusão de uma terceira espécie

na dinâmica. Os efeitos da densidade de indiv́ıduos dispońıveis em ambas as espécies ainda

não foi analisado juntamente com outras propriedades de escala do sistema. Finalmente,

seria interessante propor processos de propagação de idéias ou doenças a partir de de-

terminados ind́ıviduos para estudar a emergência de efeitos coletivos, como epidemias e

formação de opinião.
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social network of contemporary popular musicians. 2006. ArXiv:physics/0609229.

49 EULER, L. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, v. 8, p. 128 – 140, 1741.



Referências 101
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APÊNDICE A -- Artigos publicados

Durante os dois anos do programa de mestrado, participei de dois trabalhos que

resultaram na elaboração de dois artigos publicados em periódicos internacionais. O

primeiro trabalho é relacionado às medidas hierárquicas em redes complexas e o segundo é

relacionado aos resultados obtidos para o primeiro modelo apresentado nesta dissertação.

Os resultados do segundo modelo estão sendo organizados num novo manuscrito, que

deverá estar dispońıvel em breve cujo t́ıtulo preliminar é “Complex networks emerging

from individual interactions”.

A.1 A Generalized approach to complex networks

Luciano da Fontoura Costa e Luis Enrique Correa da Rocha

A Generalized approach to complex networks

European Physical Journal B 50, 237-242 (2006)

Abstract: This work describes how the formalization of complex network concepts

in terms of discrete mathematics, especially mathematical morphology, allows a series of

generalizations and important results ranging from new measurements of the network to-

pology to new network growth models. First, the concepts of node degree and clustering

coefficient are extended in order to characterize not only specific nodes, but any generic

subnetwork. Second, the consideration of distance transform and rings are used to further

extend those concepts in order to obtain a signature, instead of a single scalar measure-

ment, ranging from the single node to whole graph scales. The enhanced discriminative

potential of such extended measurements is illustrated with respect to the identification

of correspondence between nodes in two complex networks, namely a protein-protein in-

teraction network and a perturbed version of it.
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A.2 2D pattern evolution constrained by complex

network dynamics

Luis Enrique Correa da Rocha e Luciano da Fontoura Costa

2D pattern evolution constrained by complex network dynamics

New Journal of Physics 9 - 108 (2007)

Abstract: Complex networks have established themselves in recent years as being

particularly suitable and flexible for representing and modelling several complex natural

and artificial systems. In the same time in which the structural intricacies of such networks

are being revealed and understood, efforts have also been directed at investigating how

such connectivity properties define and constrain the dynamics of systems unfolding on

such structures. However, less attention has been focused on hybrid systems, i.e. invol-

ving more than one type of network and/or dynamics. Several real systems present such

an organization, e.g. the dynamics of a disease coexisting with the dynamics of the im-

mune system. The current paper investigates a specific system involving diffusive (linear

and nonlinear) dynamics taking place in a regular network while interacting with a com-

plex network of defensive agents following Erdös-Rényi (ER) and Barabási-Albert (BA)

graph models with moveable nodes. More specifically, the complex network is expected to

control, and if possible, to extinguish the diffusion of some given unwanted process (e.g.

fire, oil spilling, pest dissemination, and virus or bacteria reproduction during an infec-

tion). Two types of pattern evolution are considered: Fick and Gray-Scott. The nodes of

the defensive network then interact with the diffusing patterns and communicate between

themselves in order to control the diffusion. The main findings include the identification

of higher efficiency for the BA control networks and the presence of relapses in the case

of the ER model.


