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Resumo
COMIN, C.H. Estudo da relação estrutura-dinâmica em redes modulares. 2016. 163 p.
Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos, 2016.

Redes complexas têm sido cada vez mais utilizadas para a modelagem e análise dos mais
diversos sistemas da natureza. Um dos tópicos mais estudados na área de redes está relacio-
nado com a identificação e caracterização de grupos de nós mais conectados entre si do que
com o restante da rede, chamados de comunidades. Neste trabalho, mostramos que comu-
nidades podem ser caracterizadas por quatro classes gerais de propriedades, relacionadas
com a topologia interna, dinâmica interna, fronteira topológica, e fronteira dinâmica das
comunidades. Verificamos como estas diferentes características influenciam em dinâmicas
ocorrendo sobre a rede. Em especial, estudamos o inter-relacionamento entre a topologia e
a dinâmica das comunidades para cada uma dessas quatro classes de atributos. Mostramos
que certas propriedades provocam a alteração desse inter-relacionamento, dando origem
ao que chamamos de comportamento específico de comunidades. De forma a apresentar-
mos e analisarmos este conceito nos quatro casos considerados, estudamos as seguintes
combinações topológicas e dinâmicas. Na primeira, investigamos o passeio aleatório tra-
dicional ocorrendo sobre redes direcionadas, onde mostramos que a direção das conexões
entre comunidades é o principal fator de alteração no relacionamento topologia-dinâmica.
Aplicamos a metodologia proposta em uma rede real, definida por módulos corticais de
animais do gênero Macaca. O segundo caso estudado aborda o passeio aleatório enviesado
ocorrendo sobre redes não direcionadas. Mostramos que o viés associado às transições
da dinâmica se tornam cada vez mais relevantes com o aumento da modularidade da
rede. Verificamos também que a descrição da dinâmica a nível de comunidades possibilita
modelarmos com boa acurácia o fluxo de passageiros em aeroportos. A terceira análise
realizada envolve a dinâmica neuronal integra-e-dispara ocorrendo sobre comunidades ge-
radas segundo o modelo Watts-Strogatz. Mostramos que as comunidades podem possuir
não apenas diferentes níveis de ativação dinâmica, como também apresentar diferentes
regularidades de sinal dependendo do parâmetro de reconexão utilizado na criação das
comunidades. Por último, estudamos a influência das posições de conexões inibitórias na
dinâmica integra-e-dispara, onde mostramos que a inibição entre comunidades dá origem
a interessantes variações na ativação global da rede. As análises realizadas revelam a im-
portância de, ao modelarmos sistemas reais utilizando redes complexas, considerarmos
alterações de parâmetros do modelo na escala de comunidades.

Palavras-chave: Redes complexas. Comunidades. Passeio aleatório. Integra-e-dispara.





Abstract
COMIN, C.H. Unveiling the relationship between structure and dynamics on modular
networks. 2016. 163 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

There has been a growing interest in modeling diverse types of real-world systems through
the tools provided by complex network theory. One of the main topics of research in this
area is related to the identification and characterization of groups, or communities, of
nodes more densely connected between themselves than with the rest of the network. We
show that communities can be characterized by four general classes of features, associated
with the internal topology, internal dynamics, topological border, and dynamical border
of the communities. We verify that these characteristics have direct influence on the dy-
namics taking place over the network. Particularly, for each considered class we study the
interdependence between the topology and the dynamics associated with each network
community. We show that some of the studied properties can influence the topology-
dynamics interdependence, inducing what we call the communities specific behavior. In
order to present and characterize this concept on the four considered classes, we study
the following combinations of network topology and dynamics. We first investigate tradi-
tional random walks taking place on a directed network. We demonstrate that, for this
dynamics, the direction of the edges between communities represents the main method for
the modification of the topology-dynamics relationship. We apply the developed approach
on a real-world network, defined by the connectivity between cortical regions in primates
of the Macaca genus. The second studied case considers the biased random walk on undi-
rected networks. We demonstrate that the transition bias of this dynamics becomes more
relevant for higher network modularity. In addition, we show that the biased random walk
can be used to model with good accuracy the passenger flow inside the communities of
two airport networks. The third analysis is done on a neuronal dynamics, called integrate-
and-fire, applied to networks composed of communities generated by the Watts-Strogatz
model. We show that the considered communities can not only posses distinct dynamical
activation levels, but also yield different signal regularity. Lastly, we study the influence
of the positions of inhibitory connections on the integrate-and-fire dynamics. We show
that inhibitory connections placed between communities can have a non-trivial influence
on the global behavior of the dynamics. The current study reveals the importance of
considering parameter variations of network models at the scale of communities.

Keywords: Complex networks. Communities. Random walk. Integrate-and-fire.
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1 Introdução

A área de redes complexas cresceu muito nos últimos 15 anos.(1–6) Iniciada em
meados de 1999 com a modelagem da estrutura da World Wide Web (7,8), da internet (9) e
do efeito de pequeno mundo (10), atualmente já se tornou uma área desenvolvida a ponto
de possuir subáreas como redes temporais (11), redes multicamadas (12,13) e sincroniza-
ção.(14) Isso porque foi-se percebendo cada vez mais que estudos clássicos, principalmente
em física, biologia e ciências sociais, possuíam sérias limitações ao se considerar uma to-
pologia de interação uniforme entre os elementos que compõe o sistema. Num primeiro
momento, pesquisadores da área procuraram descobrir quais eram as diferenças na topo-
logia de interação que deviam ser consideradas. Com isso, muitos estudos foram feitos
sobre os mais diversos temas relacionados à topologia de redes, como o efeito de pequeno
mundo (10, 15), a distribuição de grau em lei de potência (7, 8, 16), a presença de comu-
nidades (17–19), a robustez de redes (20–22), o efeito da correlação de grau entre nós
vizinhos (23, 24), dentre outros.(16, 25–28) Posteriormente, surgiram estudos focados na
influência da topologia em dinâmicas ocorrendo sobre a rede.(14, 26, 27, 29, 30) Ao longo
dos anos o número de estudos de dinâmicas em redes continuou crescendo, e atualmente
existe uma vasta literatura sobre o tema, incluindo, epidemias (5,29), sincronização (14),
modelos de opinião (31, 32), dinâmicas neuronais (33–35), navegação em redes (36, 37),
dentre outros.(1)

O estudo do relacionamento entre topologia e dinâmica em redes é motivado por
três aspectos principais, que chamaremos de previsão, planejamento e otimização. Quanto
ao aspecto da previsão, a ideia é verificarmos como a estrutura restringe ou mesmo de-
fine dinâmicas ocorrendo sobre a rede, o que possibilita a obtenção de previsões sobre
o comportamento dinâmico do sistema. Por exemplo, é possível analisarmos o impacto
que a falha de um grupo de roteadores possui no tráfego de dados da Internet.(21, 22)
Em relação ao planejamento, se o relacionamento topologia-dinâmica de um sistema for
previamente conhecido, o sistema pode ser projetado para exibir características dinâmica
desejadas. Um exemplo desse aspecto é o planejamento da malha de ruas de uma cidade
com a finalidade de evitar possíveis congestionamentos.(38) Por último, a otimização diz
respeito à modificação progressiva da estrutura com a finalidade de se otimizar certas
propriedades dinâmicas do sistema. Por exemplo, podemos nos perguntar que conexões
de uma rede social precisam ser controladas para que a velocidade de propagação de um
rumor seja maximizada.(39)

Inserido na análise do relacionamento entre a estrutura e dinâmica de redes está
o estudo do impacto que comunidades (40) representam em tal relacionamento. Estudos
iniciais sobre o tema foram feitos especialmente sobre redes sociais.(41) Apesar desses
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Figura 1 – Exemplo de rede modular. Os nós estão coloridos de acordo com a comunidade à
qual eles pertencem.

Fonte: Elaborada pelo autor.

estudos serem muito simplificados, e em geral não considerarem a dinâmica do sistema,
várias ideias foram aproveitadas na teoria moderna de redes. Por exemplo, o conceito de
mixing dos nós (42), que descreve a probabilidade de indivíduos de diferentes comunidades
se conectarem entre si, possui suas origens na análise de redes sociais.(41) Claramente, foi
com o trabalho de Newman e Girvan (19) que o assunto ganhou maior notoriedade. Os
autores descreveram um algoritmo que poderia ser usado para detectar comunidades em
redes e, mais importante, definiram a medida de modularidade, que possibilitava medir
quão nítida era a divisão dos nós nas comunidades encontradas. Na Figura 1 mostramos
um exemplo de uma rede considerada modular, composta por duas comunidades. A partir
do trabalho de Newman e Girvan, inúmeros métodos de detecção de comunidades em
redes simples não direcionadas foram criados (17), e posteriormente houve extensões para
redes com peso (43,44) e direcionadas.(18) Uma referência para se conhecer muitos desses
métodos é o artigo publicado por Fortunato.(17)

A extensão natural da análise de comunidades em redes foi o estudo do relaciona-
mento entre comunidades e o comportamento dinâmico do sistema. Esses estudos podem
ser divididos em duas classes. Na primeira, o pesquisador encontra a estrutura de comu-
nidades da rede e então se pergunta porque o sistema está dividido na forma encontrada.
Análises em diversos tipos de redes, como redes de interação de proteínas (45–48), redes
corticais (49–52), redes metabólicas (53–56) e redes sociais (40, 57–59) foram realizadas
com essa finalidade. A segunda classe de estudos é focada em aplicar uma dinâmica na
rede com comunidades e verificar o efeito dessas comunidades no comportamento dinâ-
mico dos nós. Dinâmicas de epidemia (60–63), sincronização (64–67), difusão (68–71) e
atividade neuronal (34, 72–74) são comumente utilizadas para tal finalidade.

Apesar de existirem muitos estudos relacionados à influência de comunidades na
topologia e dinâmica de redes, há um aspecto desse problema que foi pouco analisado na
literatura. Ele consiste no fato de que a modularidade, por si só, não provoca diferenças
dinâmicas entre as comunidades de um sistema. Por exemplo, apesar da rede mostrada
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na Figura 1 ser modular, as comunidades consideradas, e as conexões entre elas, são
perfeitamente simétricas. Nesse caso, se todos os nós da rede possuírem os mesmos pa-
râmetros dinâmicos, as duas comunidades apresentarão exatamente a mesma dinâmica,
não importando a modularidade da rede. A riqueza de comportamentos usualmente ob-
servada em redes com comunidades surge justamente da combinação entre modularidade
e desigualdades topológicas e dinâmicas das comunidades.

Intuitivamente, grupos de nós pertencentes a uma comunidade podem se diferen-
ciar do restante do sistema através de quatro modos principais. Na Figura 2 apresentamos
esses diferentes modos. O sistema original, ilustrado na Figura 2(a), possui propriedades
topológicas Tr e dinâmicas Dr. Um subgrupo de elementos c, indicado em cinza escuro
na Figura 2(a), possuindo uma certa densidade de conexões com o restante do sistema,
se diferencia de acordo com os seguintes aspectos. No primeiro, mostrado na Figura 2(b),
os elementos do subgrupo alteram sua conectividade de forma a possuírem propriedades
topológicas Tc diferentes do restante do sistema, dando origem a uma topologia interna di-
ferenciada. Por exemplo, podemos ter que a densidade de conexões entre nós do subgrupo
é maior do que o esperado para o sistema. O segundo aspecto pelo qual os nós podem se
diferenciar é através de suas características dinâmicas Dc internas, como representado na
Figura 2(c). Um exemplo seria uma maior susceptibilidade desses nós a certas doenças,
caso os nós representem pessoas interagindo numa rede social.

A terceira possibilidade de diferenciação ocorre na conectividade, Tr⇔c, entre os
elementos de c e o restante do sistema. Tal conectividade representa o que chamaremos de
fronteira topológica da comunidade. Este caso está ilustrado na Figura 2(d). A modulari-
dade pertence à essa forma de diferenciação. Entretanto, pelo fato da modularidade agir
ativamente em todas as outras forma de diferenciação, nesse trabalho a consideraremos
como uma característica à parte do sistema. Outros fatores, como posicionamento das
arestas, direção ou peso também podem influenciar em Tr⇔c.

A quarta possibilidade de diferenciação, indicada na Figura 2(e), decorre de pro-
priedades do relacionamento dinâmico Dr⇔c entre nós de c e o restante da rede, ou seja,
da fronteira dinâmica da comunidade. Por exemplo, em uma rede neuronal os nós de c,
representando neurônios, podem projetar um alto número de conexões inibitórias para o
restante da rede.

As quatro formas de diferenciação apresentadas raramente podem ser estudadas
isoladamente em sistemas reais. Isso porque o surgimento de uma comunidade está asso-
ciado a um relacionamento cíclico entre os quatro fatores de diferenciação. Isto é, uma
pequena diferenciação dinâmica em um grupo de nós pode provocar uma alteração da
conectividade entre os mesmos, que por sua vez altera a conectividade entre esses nós
e o restante do sistema, e assim por diante. Em geral, a propriedade que permeia esse
relacionamento cíclico, e de fato influencia fortemente o comportamento da comunidade,
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Figura 2 – Esquematização das possíveis formas de diferenciação de comunidades em redes, e
sua relevância para o estudo da relação entre topologia e dinâmica. (a) Representação
de uma rede possuindo propriedades topológicas Tr e dinâmicas Dr. Um subgrupo de
nós c presente nessa rede, indicado pela região cinza escuro, possui maior densidade
de conexões internas do que com o restante da rede, ou seja, o subgrupo c representa
um módulo da rede. Esse subgrupo pode se diferenciar do restante da rede através de
parâmetros da sua (b) topologia interna, (c) dinâmica interna, (d) fronteira topológica
e (e) fronteira dinâmica. (f) Tal diferenciação pode provocar uma separação dos nós
ao considerarmos certas propriedades topológicas e dinâmicas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

é a diferença de densidade interna e externa de arestas conectadas à comunidade, que
já apresentamos como sendo a modularidade da rede. É importante ressaltar que pode-
ríamos definir medidas de modularidade para cada forma de diferenciação apresentada.
Nesse caso, o termo modularidade seria utilizado no sentido literal da palavra, ou seja,
ele estaria associado à presença de módulos na rede, e não no sentido da medida clássica
de redes definida em.(19) Entretanto, não investigaremos tais definições nesse trabalho
e, portanto, usaremos o termo modularidade para indicar especificamente a presença de
variações de densidades entre grupos de nós.

Ao modelarmos um sistema através de redes, permitimos a variação de parâmetros
do modelo, sejam eles topológicos ou dinâmicos, e a caracterização de como tais parâme-
tros influenciam em propriedades de interesse do sistema. O objetivo do nosso trabalho é
promovermos a variação sistemática de parâmetros de comunidades, e verificarmos como
estes modificam propriedades relevantes de diferentes tipos de sistemas. Em particular,
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estamos interessados em estudar a influência de certos parâmetros na modificação do rela-
cionamento entre a topologia e dinâmica de comunidades, como indicado na Figura 2(f).

Para ilustrarmos essa ideia de forma mais clara, utilizaremos uma rede real onde
tal fenômeno pode ser observado. A rede que utilizaremos representa a conectividade tí-
pica entre regiões do córtex de animais do gênero Macaca.(75) Essa rede será denominada
como rede da Macaca no decorrer do texto. Na rede em questão, cada região do córtex
é representada por um nó. Se a região i envia projeções axonais para a região j, associ-
amos a esse par de nós uma aresta direcionada saindo de i e apontando para j. Como
discutido em (76), essa rede possui duas comunidades bem definidas, cada qual possuindo
propriedades topológicas distintas. Por motivos que serão explicados nos próximos capí-
tulos, podemos utilizar uma dinâmica de difusão (77) para estudar o papel da topologia
na propagação de atividade cortical ao longo dessa rede.

Se desconsiderarmos a direção das arestas e aplicarmos a dinâmica de difusão so-
bre a rede da Macaca, obtemos o relacionamento entre atividade e grau mostrado na
Figura 3(a). Nessa situação, a atividade dos nós é completamente determinada pelo grau
(isto é, o número de conexões) dos mesmos. Portanto, existe uma relação única entre a
atividade dos nós (dinâmica) e o respectivo grau (topologia). Ao considerarmos a direção
das arestas na dinâmica de difusão, temos o resultado mostrado na Figura 3(b). Nesse
caso, o relacionamento, antes único, entre atividade e grau é separado em dois grupos
principais. Isso quer dizer que a adição de direção nas arestas impõe restrições globais à
dinâmica de tal forma que passamos a observar diferentes atividades para nós de grau si-
milares. Em ambas as figuras, colorimos os nós de acordo com duas comunidades presentes
na rede, encontradas através de um método de otimização da modularidade.(78) Vemos
que os agrupamentos observados se relacionam com as comunidades identificadas na rede.
Portanto, temos que a relação entre atividade e grau dos nós se modifica dependendo da
comunidade à qual eles pertencem. Ainda mais interessante é o fato de que ao conside-
rarmos o grau ou a atividade de forma isolada, não observamos os mesmos agrupamentos
de nós. Esse fato pode ser visto através dos histogramas de cada medida, mostrados na
Figura 3(b).

A modificação do relacionamento entre topologia e dinâmica de comunidades dá
origem ao que chamaremos de comportamento específico da comunidade. Pretendemos
estudar variadas topologias e dinâmicas de redes, buscando identificar casos onde é pos-
sível quantificarmos o conceito de comportamento específico. É importante observarmos
que tal estudo necessita primeiramente da definição das características topológicas e dinâ-
micas do sistema a serem comparadas. No nosso caso, usualmente consideraremos como
propriedade topológica o grau dos nós. Já em relação à dinâmica, buscaremos utilizar pro-
priedades que estejam associadas à ideia de atividade dinâmica dos nós, como por exemplo
a taxa de disparos de neurônios ou o número de passageiros em aeroportos. Dessa forma,
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Figura 3 – Exemplo de modificação no relacionamento entre topologia e dinâmica em comuni-
dades. Através de uma dinâmica de difusão aplicada sobre a rede cortical da Ma-
caca (75), podemos associar valores de atividade à cada nó da rede. (a) Se desconsi-
derarmos a direção das arestas, temos uma relação trivial entre atividade e grau. (b)
A mesma dinâmica aplicada sobre a rede direcionada apresenta diferentes relaciona-
mentos entre atividade e grau. Analisando as distribuições de cada propriedade de
forma isolada, mostradas na forma de histogramas, não podemos identificar o mesmo
agrupamento observado. Em ambas as figuras, os nós estão coloridos de acordo com
as comunidades identificadas pelo algoritmo descrito em.(78)

Fonte: Elaborada pelo autor.

buscaremos associar os casos estudados com a ideia de eficiência da comunidade. Esse
conceito está relacionado com a atividade que a comunidade consegue exercer dado um
custo para sua criação e manutenção. Por exemplo, no caso da rede da Macaca temos que
nós presentes em uma das comunidades possuem maior atividade do que nós de grau si-
milar associados à outra comunidade. Nesse cenário podemos dizer que, levando em conta
essas duas propriedades, uma comunidade é mais eficiente do que a outra. Essa diferença
de eficiência leva ao agrupamento observado no espaço topologia-dinâmica.

É importante observarmos que o conceito de comportamento específico, e seu im-
pacto no relacionamento entre topologia e dinâmica, possui algumas similaridades com o
recente tópico de redes multicamadas.(12,13) A principal diferença é que estudos em redes
multicamadas usualmente consideram os nós e arestas em diferentes contextos de intera-
ção. Por exemplo, em uma rede social, uma das camadas da rede, que poderíamos chamar
de comunidade, pode representar a interação de trabalho entre pessoas numa empresa,
enquanto que a outra camada representa interações familiares. Apesar dessa abordagem
estar relacionada com os nossos estudos, não pretendemos considerar tal generalização
nos sistemas que analisaremos.

De forma a realizarmos uma análise abrangente dos processos envolvidos no rela-



37

cionamento topologia-dinâmica em redes, estudaremos os quatro casos de diferenciação
indicados na Figura 2. Primeiramente, investigaremos a dinâmica de passeio aleatório (77)
em redes direcionadas (Capítulo 3). Mostraremos que essa dinâmica apresenta uma ines-
perada riqueza de comportamentos ao modificarmos a conectividade interna e externa
das comunidades. Em especial, veremos que a alteração da direção das arestas entre co-
munidades leva a diferentes relacionamentos entre topologia e dinâmica na rede. Através
de resultados analíticos e modelos experimentais, apresentaremos uma explicação para o
agrupamento observado na rede da Macaca.

Passaremos então ao estudo de uma dinâmica de passeio aleatório na qual os nós
possuem variadas probabilidades de receber visitas (37) (Capítulo 4). Essa dinâmica repre-
senta o caso de diferenciação no qual comunidades podem possuir propriedades dinâmicas
distintas. Mostraremos analiticamente que a atividade da dinâmica possui diferentes re-
lacionamentos com o grau dos nós dependendo do nível de modularidade da rede.

Em seguida, estudaremos a dinâmica neuronal integra-e-dispara (79) (Capítulo
5). Primeiramente, realizaremos um estudo analítico sobre a dinâmica aplicada em redes
sem a presença de comunidades. Na sequência, verificaremos a influência da densidade
de atalhos de comunidades na taxa de disparos da rede, bem como na regularidade dos
sinais dinâmicos apresentados pelos nós. Tal situação representa comunidades com dife-
renciação topológica interna. Em seguida, estudaremos a atuação de conexões inibitórias
na dinâmica. Consideraremos tanto casos onde as conexões inibitórias são adicionadas
internamente às comunidades, quanto casos onde essas conexões aparecem entre comuni-
dades, dando origem à fronteiras dinâmicas na rede. Mostraremos que o posicionamento
das arestas inibitórias possui forte influência no comportamento global do sistema.

No capítulo 6, apresentaremos nossas conclusões sobre os estudos realizados. Men-
cionaremos também possíveis trabalhos futuros a serem elaborados sobre o tema.
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2 Conceitos básicos

Apresentaremos nesse capítulo alguns conceitos básicos necessários para o entendi-
mento dos estudos realizados. Em especial, apresentaremos os modelos de redes e as redes
reais utilizadas, bem como as dinâmicas que aplicaremos nessas redes.

2.1 Notação e medidas básicas

Uma rede, também chamada de grafo, G é representada matematicamente pelo par
ordenado G = (V , E), que corresponde a um conjunto V de vértices, também chamados
de nós, relacionado a um conjunto E de arestas, ou conexões. Para definirmos a estrutura
de uma rede é comum utilizarmos uma matriz de adjacência A, na qual o elemento aij

é o valor na linha i e coluna j da matriz. No caso de uma rede simples, aij = 1 se o nó
i estiver conectado ao nó j, e aij = 0 caso contrário. Na Figura 4(a) apresentamos um
exemplo de rede simples. Podemos também definir uma rede na qual as arestas possuem
direção, isto é, dizemos que a aresta sai do nó i e chega ao nó j. Nesse caso aij = 1, mas
não necessariamente temos que aji = 1, ou seja, a matriz A é em geral não simétrica. Na
Figura 4(b) mostramos um exemplo de rede direcionada.

(a) (b)

Figura 4 – Exemplo de rede (a) simples e (b) direcionada.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A medida mais básica de um vértice da rede é o número de arestas que estão
conectadas ao mesmo, chamada de grau do vértice. Para uma rede simples, o grau ki de
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um vértice i é dado por

ki =
N∑
j=1

aij, (2.1)

onde N é o número de nós da rede. Note que a somatória poderia ser feita no índice i,
já que a matriz A de uma rede simples é simétrica. Caso a rede seja direcionada, cada
vértice possui tanto um grau de entrada (número de conexões que apontam para o vértice)
quanto um grau da saída (número de conexões que saem do vértice). Os graus de entrada
kin
i e saída kout

i do vértice i são dados por

kin
i =

N∑
j=1

aji (2.2)

kout
i =

N∑
j=1

aij. (2.3)

Outro conceito importante é a distribuição de grau Pk de uma rede (1), que nada
mais é do que o número de nós da rede possuindo grau k, normalizada pelo número total
de nós da rede. Matematicamente, escrevemos Pk na forma

Pk =
1

N

N∑
i=1

δk,k,i , (2.4)

onde δi,j = 1 se i = j e δi,j = 0 caso contrário, e k,
i representa o grau do nó i. A

definição para a distribuição de grau de entrada Pkin e saída Pkout é análoga. É importante
observarmos que ao longo do texto usaremos o símbolo Px para representar a função de
probabilidade de uma dada variável discreta x.

Uma propriedade de fundamental importância para o estudo de redes é o grau
médio que a rede possui, que é definido pela equação

k̄ =
∞∑
k=0

Pkk. (2.5)

Notamos que ao longo do texto utilizaremos tanto o símbolo x̄ quanto ⟨x⟩ para represen-
tarmos a média da variável x. Dada a definição do grau médio, a propriedade

Nk̄ = 2E (2.6)

é válida para qualquer rede simples, sendo que E é o número de arestas da rede.
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Para redes direcionadas, podemos calcular tanto o grau médio de entrada quanto
de saída. No entanto, essas duas propriedade possuem o mesmo valor para qualquer rede
direcionada (1), ou seja,

k̄in =
∞∑

kin=0

Pkinkin =
∞∑

kout=0

Pkoutkout = k̄out. (2.7)

Em se tratando de redes direcionadas, é interessante quantificarmos o grau de
“direcionabilidade” das arestas. Se os nós i e j estiverem conectados apenas por uma aresta
(i, j) (saindo de i e apontando para j) ou (j, i) (saindo de j e apontando para i), dizemos
que a relação entre i e j é não recíproca, ou não mútua. Se ambas as arestas estiverem
presentes, a relação entre eles é recíproca, ou mútua. A medida de reciprocidade (41, 80)
quantifica a fração de relacionamentos mútuos na rede. Sua definição mais usual (41) é
dada por

r =
E↔

E→ + E↔ , (2.8)

onde E↔ é o número de relacionamentos recíprocos e E→ = E − 2E↔ o número de
relacionamentos não recíprocos.

Uma outra definição de reciprocidade, as vezes utilizada na literatura, indica a
probabilidade de haver uma aresta (j, i) dado que a aresta (i, j) está presente na rede.
Essa definição é dada pela equação

r, =
2E↔

E
. (2.9)

Há ainda uma terceira definição proposta em (81), que quantifica a reciprocidade
da rede relativa a uma rede aleatória de mesmo tamanho e grau médio. Optamos por
utilizar a definição imposta pela Equação 2.8, pelo fato dessa ser mais largamente utilizada
na literatura. Na Figura 5 apresentamos três exemplos de redes possuindo diferentes
valores de reciprocidade.

Outra característica de rede que utilizaremos é a chamada média de tamanho dos
menores caminhos.(1) Um caminho de tamanho n entre os nós i e j é definido como uma
sequência de nós S = (q1, q2, . . . , qn) onde os nós qj e qj+1 estão conectados na rede para
qualquer j. Para todos os pares de nós da rede, encontramos o menor caminho possível
entre cada par. A média dos valores encontrados quantifica a média de tamanho dos
menores caminhos. Utilizaremos essa medida apenas em redes simples.

Utilizaremos também o chamado coeficiente de aglomeração.(1) Essa medida está
relacionada com a probabilidade de que os nós j e k estejam conectados, dado que eles
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= 0r 43.= 0r = 1r

Figura 5 – Exemplos de redes com diferentes valores de reciprocidade r de arestas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

possuem um vizinho em comum i. A definição que usaremos pode ser escrita como

C =
3× Número de triângulos

Número de triplas conectadas . (2.10)

Um triângulo na rede é definido como um conjunto de três nós conectados entre si. Uma
tripla conectada é definida como uma sequência de nós (i, j, k) onde i está conectado com
j e j está conectado com k.

2.2 Comunidades em redes

2.2.1 Definição

Elementos presentes em sistemas naturais não interagem de forma homogênea.
Por exemplo, pessoas tendem a se agrupar de acordo com famílias, empresas, preferência
musical, nacionalidade, e uma série de outros fatores.(40, 57–59) Neurônios se agrupam
em camadas, colunas e módulos corticais.(49–52, 82) Proteínas se agrupam de acordo
com sua função celular.(45–48) Dada a generalidade e quantidade de sistemas nos quais
comunidades são observadas, não há na literatura uma definição universalmente aceita de
comunidades.

As primeiras formalizações do conceito, do ponto de vista de redes, podem ser
atribuídas às ciências sociais. Em (41), os autores sumarizam os diversos conceitos da área
em quatro aspectos principais, mutualismo, alcance, grau e coesão interna. Todos esses
conceitos se relacionam à ideia local de comunidades, isto é, à análise de particularidades
de um subconjunto de nós da rede. Adicionalmente, esses conceitos estão unicamente
relacionadas à conectividade dos nós. A intuição básica por trás dessas definições é que
uma comunidade está associada a grupos de nós mais conectados entre si do que com o
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restante da rede, o que pode ser escrito matematicamente como

2m

Nc(Nc − 1)
>

2M

N(N − 1)
>

mNcN

Nc(N −Nc)
. (2.11)

Na equação, Nc representa o número de nós presentes em determinado grupo de nós c e m

o número de conexões entre nós desse grupo. N e M indicam, respectivamente, o número
de nós e conexões da rede, e mNcN o número de conexões entre os Nc nós do grupo c e os
N −Nc nós restantes da rede.

Ainda nas ciências sociais, uma outra visão sobre o conceito de comunidades se
relaciona com a posição ou função social de um indivíduo. A ideia é que indivíduos pos-
suindo padrões de conectividade similares tendem a exercer posições sociais equivalentes
no sistema, e portanto podem ser considerados como pertencentes a uma mesma comuni-
dade. Esse conceito é formalizado pelo chamado modelo de blocos (83), ou blockmodel em
inglês. Uma fundamental diferença entre o modelo de blocos e os conceitos anteriormente
estudados na área é que esse modelo representa uma partição global da rede. Nesse caso,
os nós são particionados em diferentes subconjuntos, e um significado (função social) é
atribuído à cada subconjunto encontrado.

Uma limitação do modelo de blocos é que este não é baseado em inferência estatís-
tica. Dessa forma, não é possível parametrizarmos uma distribuição de probabilidades aos
blocos encontrados. Pelo mesmo motivo, não é possível definirmos uma medida de quali-
dade da partição realizada na rede. A extensão do modelo de blocos que formalizou esses
conceitos define o chamado modelo de blocos estocástico (84), ou stochastic blockmodel
em inglês.

A partir dos conceitos desenvolvidos nas ciências sociais, diversas abordagens para
se definir comunidades em redes foram apresentadas na literatura.(70, 85–90) Curiosa-
mente, o foco dessas abordagens envolve o particionamento global de redes, enquanto que
a identificação local de comunidades é, em geral, ignorada. Notadamente, a definição de
comunidades mais largamente utilizada na teoria de redes é a proposta em (19), chamada
de modularidade. Na realidade, a modularidade é definida como uma medida de quali-
dade de uma dada partição da rede, no sentido de densidade de arestas indicada pela
Equação 2.11. Ela pode ser escrita como

Q =
1

2M

∑
ij

(
aij −

kikj
2M

)
δIi,Ij (2.12)

onde aij é, como já apresentado, o elemento da linha i e coluna j da matriz de adjacência
da rede, e M é o número de conexões da rede. O termo Ix indica o índice da comunidade
à qual o nó x foi associado, e temos que δIi,Ij = 1 se Ii = Ij e δIi,Ij = 0 caso contrário. O
termo kikj

2M
indica o número esperado de conexões entre nós de grau ki e kj se a rede tivesse

sido construída de forma uniformemente aleatória, mas com os mesmos valores de grau
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da rede original. Ele representa uma comparação da configuração de arestas da rede em
relação a um modelo nulo da rede, que nesse caso é o chamado modelo de configuração.(1)
Portanto, a modularidade da partição aumenta conforme temos um maior número de
conexões do que o esperado entre nós de mesmo Ix.

O cenário mais comum no qual essa medida é utilizada é num processo de oti-
mização do particionamento da rede. Isto é, ao considerarmos diversos particionamentos
possíveis da rede, aquele com maior modularidade é definido como sendo o mais adequado.
Dessa forma, a medida de modularidade se torna em si uma definição de comunidades da
rede. Inúmeros métodos foram formalizados na literatura para se realizar a otimização da
modularidade de redes.(17, 18)

Recentemente, houve diversos esforços para se definir comunidades em redes de
forma mais geral. Particularmente, em (18) uma comunidade é definida como sendo um
conjunto de nós que possuem atributos similares. Os autores argumentam que o que se en-
tende por atributo e similaridade depende do sistema sendo estudado, e sob qual aspecto
o sistema será analisado. Por exemplo, se utilizarmos unicamente a medida de modula-
ridade para particionar a rede, estaremos considerando como conjunto de atributos de
um nó o número de arestas de cada tipo (isto é, levando para cada comunidade definida
na rede) que ele possui. Adicionalmente, a medida de modularidade representaria uma
quantificação da similaridade entre os nós. Apesar de tais definições serem aplicáveis no
nosso trabalho, elas ainda não são bem estabelecidas. Portanto, utilizaremos sempre a
medida de modularidade para detectar as comunidades das redes que analisaremos.

2.2.2 Notação para redes com comunidades

Pelo fato de comunidades em redes se relacionarem com diferentes classes de nós,
precisamos definir uma notação que possibilite indicarmos a conectividade entre essas
diferentes classes. Nessa seção apresentaremos tal notação.

Como já definido, a cada nó i da rede podemos associar um grau ki que consiste no
número de arestas conectadas a esse nó. Quando trabalharmos com redes de comunidades,
comumente utilizaremos o símbolo xm(i) para representarmos o grau do nó i que se
encontra na comunidade m. Note que nesse caso o índice do nó aparece entre parênteses,
diferentemente da notação de grau usual ki. Portanto, xm representa o número de arestas
conectadas a nós da comunidade m.

A extensão natural dessa notação aparece ao indicarmos o número de conexões
que o nó i, da comunidade m, faz com nós da comunidade q. Esse número é simbolizado
por xmq(i). Portanto, xmq representa o número de conexões que nós da comunidade m

fazem com a comunidade q. Note que xm ̸= xmm. Na Figura 6(a) apresentamos um
exemplo de rede contendo três comunidades. O conjunto de nós pertencentes à comunidade
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m é indicado por Cm, como ilustrado na figura. Também indicamos na figura os graus
relacionados ao nó 7 da rede, que está localizado na comunidade 2.
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Figura 6 – Exemplos de redes possuindo comunidades. Para cada caso, mostramos os diferentes
valores de grau associados ao nó 7, de acordo com as definições apresentadas no texto.
Ilustramos os casos de uma rede (a) não direcionada e (b) direcionada.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao trabalharmos com redes direcionadas, temos uma pequena mudança de signifi-
cado da notação. Primeiramente, o grau de entrada de um nó, kin

i , passa a ser referenciado
como xin

m(i), indicando que o nó está na comunidade m. O mesmo ocorre para o grau de
saída, simbolizado por xout

m (i). Dessa forma, temos que xin
m e xout

m representam, respectiva-
mente, o grau de entrada e saída de nós da comunidade m. Ao indicarmos a conectividade
entre comunidades, utilizamos o termo xmq(i) para representar o número de arestas que
saem do nó i e chegam a nós da comunidade q, sendo que sabemos que o nó i se encontra
na comunidade m. Portanto, em redes direcionadas, xmq está sempre relacionado com as
arestas de saída dos nós da comunidade m. Na Figura 6(b) apresentamos um exemplo de
rede direcionada, e os respectivos graus relacionados ao nó 7 da rede.

Continuando com as definições, dizemos que uma aresta é interna se ela liga nós
presentes na mesma comunidade. Por outro lado, uma aresta é externa se ela liga nós
presentes em comunidade diferentes. Portanto, podemos definir o conceito de grau interno
e externo de um nó. O grau interno de um nó é dado pelo número de conexões internas
que o nó possui, enquanto que o grau externo é o número de conexões externas associadas
ao nó. Com isso, vemos que xmm representa valores de grau interno de nós da comunidade
m. O símbolo xmq, para m ̸= q, representa os graus externos dos mesmos nós. Note que
para redes direcionadas, cada nó possui um grau de entrada interno, um grau de entrada
externo, um grau de saída interno, e um grau de saída externo. Com a nossa notação,
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podemos representar apenas o grau de saída interno (xmm) e o grau de saída externo
(xmq, q ̸= m) dos nós.

Trabalharemos também com a média das variáveis apresentadas. Por exemplo,
x̄mq representa o número médio de conexões que nós da comunidade m fazem com a
comunidade q. Para redes não direcionadas possuindo comunidades de igual tamanho,
temos sempre que x̄mq = x̄qm. Em alguns casos, consideraremos redes nas quais todas as
n comunidades possuem o mesmo grau médio interno. Em tal situação, utilizaremos o
termo x̄int, definido como x̄int = x̄11 = x̄22 = · · · = x̄nn. Para situações onde o grau médio
externo das comunidades são iguais, os representaremos por x̄ext.

2.3 Modelos de rede utilizados

Modelos de redes são comumente utilizados para se representar certas propriedades
observadas em redes reais. Tal representação permite a variação sistemática de parâmetros
do modelo, e o respectivo estudo da influência desses parâmetros em dinâmicas ocorrendo
sobre a rede. Apresentamos a seguir os modelos utilizados neste trabalho.

Modelo Erdős-Rényi: O modelo Erdős-Rényi, definido por Paul Erdős e Álfred
Rényi em 1960 (91), é um dos modelos mais básicos de redes. Nesse modelo, usualmente
chamado de modelo ER, cada par de nós possui uma probabilidade de conexão fixa, o
que dá origem a uma rede com distribuição de grau binomial (um exemplo é mostrado na
Figura 7). Seja p essa probabilidade de conexão, uma rede com N nós deve possuir grau
médio k̄ = Np. Redes geradas pelo modelo ER possuem uma regularidade muito grande,
isto é, o grau médio da rede representa bem o grau esperado de um nó qualquer da rede.
Isso porque, dado que a distribuição de grau é binomial, a variância dos graus pode ser
escrita como

Var(k) = Np(1− p)

= k̄(1− k̄

N
) (2.13)

≈ k̄,

onde consideramos que k̄ << N . Dessa forma, o desvio padrão dos valores de grau é dado
por σk ≈

√
k̄.

Modelo de partição fixa: Devido à sua natureza uniformemente aleatória, o
modelo ER raramente é utilizado para representar redes reais. Entretanto, ele possui
particular aplicação na análise de redes com comunidades. Isso porque, utilizando uma
generalização do modelo ER, podemos gerar redes possuindo comunidades com conecti-
vidade interna e externa predeterminada. Tal generalização é conhecida como modelo de



2.3. Modelos de rede utilizados 47

0 5 10 15 20
Grau

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

Fr
e
q
u
ê
n
ci

a
 r

e
la

ti
v
a

Figura 7 – Distribuição de grau de uma rede Erdős-Rényi possuindo N = 1000000 nós e k̄ = 10.
Fonte: Elaborada pelo autor.

partição fixa (92), ou planted partition model em inglês. O processo de geração de uma
rede através desse modelo funciona da seguinte forma. Primeiro, particionamos N nós
em n grupos distintos. Na sequência, definimos uma matriz de conectividade ρ, onde o
elemento pmq dessa matriz indica a probabilidade de conexão entre nós dos grupos m e q.
Os nós são então conectados segundo as probabilidades indicadas em ρ. De acordo com
os valores da matriz ρ, podemos gerar redes possuindo variados níveis de modularidade.
Uma ilustração do procedimento de geração da rede é mostrada na Figura 8.
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Figura 8 – Ilustração da geração de uma rede possuindo três comunidades de acordo com o
modelo de partição fixa. Um conjunto de inicial de nós (a) é particionado em 3
comunidades, como mostrado em (b). Os nós são então conectados de acordo com a
matriz de conectividade ρ. Um exemplo de realização da conectividade é mostrado
em (c).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Ao longo das nossas análises, utilizaremos o modelo de partição fixa como base
inicial para a geração de redes com comunidades. Trabalharemos com versões modificadas
desse modelo nas quais, por exemplo, adicionamos diferentes valores de reciprocidade às
comunidades ou conectamos comunidades com topologias distintas. É importante notar-
mos também que ao invés de trabalharmos com a matriz ρ, utilizaremos a matriz de graus
médios κ, na qual o elemento κmq dessa matriz é dado por x̄mq. Este último definido na
seção anterior.

Modelo Barabási-Albert: Em contraste com o modelo ER, muitas redes ob-
servadas na natureza não possuem distribuição de grau binomial, e sim do tipo lei de
potência.(93, 94) Em 1999 foi criado um modelo que, através de dois mecanismos funda-
mentais conhecidos como crescimento e ligação preferencial, possibilitava a geração de
redes com distribuição de grau da forma Pk ∝ k−3.(7) Esse modelo ficou conhecido como
modelo Barabási-Albert (BA), e foi um dos principais responsáveis pelo crescimento da
área de redes complexas. Na Figura 9 mostramos a distribuição de grau típica de uma
rede BA. Notamos que é comum se referir a redes possuindo distribuição de grau lei de
potência simplesmente como redes lei de potência.
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Figura 9 – Distribuição de grau de uma rede Barabási-Albert possuindo N = 1000000 nós e
k̄ = 6.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em se tratando de redes com comunidades, recentemente foi proposto um mo-
delo (42, 95) que possibilita a criação de redes lei de potência, na qual o tamanho das
comunidades também é dado por uma distribuição lei de potência. Esse modelo é ex-
tremamente poderoso e possibilita a criação dos mais diversos tipos de redes, incluindo
redes direcionadas e com peso. Por outro lado, dada a generalidade do modelo, há grandes
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dificuldades em estudá-lo de forma analítica.

Modelo Watts-Strogatz: Muitos modelos de rede, em especial os modelos ER
e BA, tendem a gerar redes com baixo coeficiente de aglomeração. Contudo, redes reais
usualmente apresentam altos valores para essa propriedade.(10,96) A geração de redes com
alto coeficiente de aglomeração comumente envolve uma noção de espacialidade, na qual
consideramos a rede como estando imersa em um espaço métrico. Os chamados modelos de
redes espaciais (96) estão relacionados com tal conceito. Nesses modelos, a probabilidade
de conexão entre os nós se torna proporcional à distância entre eles. Um modelo que segue
tal princípio é o chamado modelo Watts-Strogatz (10), abreviado como modelo WS. Esse
modelo tenta explicar a presença simultânea de altos valores de coeficiente de aglomeração
e baixos valores de média de tamanho dos menores caminhos observada em grande parte
das redes reais.

O modelo funciona da seguinte forma. Posicionamos N nós em um círculo de raio
arbitrário, e conectamos cada nó com os seus l vizinhos mais próximos. Esse procedimento
cria uma rede com alto coeficiente de aglomeração, mas também com alta distância to-
pológica entre os nós. Para diminuirmos a distância topológica, reconectamos de forma
uniformemente aleatória cada aresta da rede com probabilidade p. Esse procedimento gera
o que chamamos de atalhos na rede, sendo que o parâmetro p se relaciona com a densidade
de atalhos criados. Na Figura 10 mostramos os valores de coeficiente de aglomeração e
de tamanho médio dos menores caminhos para redes geradas segundo o modelo WS, de
acordo com diferentes parâmetros p. Note que ambas as propriedades estão normalizadas
pelo seu respectivo valor apresentado quando p = 10−4. Vemos que existe um intervalo
de valores de p no qual o modelo WS gera redes com alto coeficiente de aglomeração e
baixa média de tamanho dos menores caminhos. Esse intervalo é usualmente chamado de
regime de pequeno mundo.

2.4 Redes reais utilizadas

Ao longo do trabalho também utilizamos redes obtidas de sistemas reais. Abaixo
descrevemos brevemente as informações mais relevantes sobre essas redes.

Rede da Macaca: Essa rede representa a conectividade direcionada entre regiões
do córtex de animais do gênero Macaca. Ela foi construída e analisada pelos autores
de.(75) Para construir a rede, os autores utilizaram o repositório CoCoMac 1 (97), que
reúne informações sobre centenas de trabalhos destinados ao estudo de marcações axonais
realizadas no córtex desses animais. Nessa rede, os nós são associados a módulos corticais,
e as arestas representam tratos axonais identificados na literatura (98–100), e presentes

1 Disponível em: <http://cocomac.g-node.org/main/index.php?>. Acesso em: 10 de Janeiro de 2016.

http://cocomac.g-node.org/main/index.php?
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Figura 10 – Valores do coeficiente de aglomeração e tamanho médio dos menores caminhos para
redes geradas segundo o modelo Watts-Strogatz. Os valores estão em função da
probabilidade de reconexão p do modelo. Note que ambas as propriedades estão
normalizadas pelo seu respectivo valor apresentado ao considerarmos p = 10−4.

Fonte: Elaborada pelo autor.

no repositório CoCoMac. A rede possui 95 regiões corticais mapeadas, sendo que o maior
componente conexo da rede é formado por N = 85 nós. O grau médio desse componente
é k̄ = 27.7. Na nossa análise, apenas o maior componente será utilizado. A rede foi obtida
da página Web do laboratório do Professor Marcus Kaiser 2.

Redes de aeroportos: Na chamada rede de aeroportos, nós representam aero-
portos e arestas, em geral, representam a presença de ao menos uma linha aérea entre
dois aeroportos. Ao longo das análises utilizaremos duas redes de aeroportos, denomina-
das como a rede americana de aeroportos e a rede global de aeroportos. Ambas as redes
foram construídas por nós. A rede americana de aeroportos foi construída utilizando-se a
base de dados do Departamento dos Transportes dos Estados Unidos 3. Essa base possui
informações sobre voos entre aeroportos no território dos Estados Unidos, bem como o nú-
mero de passageiros presentes em cada voo. Obtivemos os dados de todos os voos no ano
de 2013, e associamos a cada aeroporto o número total de passageiros que passaram pelo
aeroporto durante o ano. Apesar da rede ser direcionada, ela possui uma reciprocidade
muito alta (r = 0.9), e portanto simetrizamos as conexões para torná-la não direcionada.
A rede possui N = 1057 nós e k̄ = 22.3.

A rede global de aeroportos foi construída através de informações sobre rotas

2 Disponível em <http://www.dynamic-connectome.org/?page_id=25>. Acesso em: 10 de Janeiro de
2016.

3 Disponível em <http://www.transtats.bts.gov/DataIndex.asp>. Acesso em: 10 de Janeiro de 2016.

http://www.dynamic-connectome.org/?page_id=25
http://www.transtats.bts.gov/DataIndex.asp
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entre aeroportos presentes no serviço OpenFlights 4. Essas informações são obtidas e
mantidas pelos administradores do serviço, e eventuais erros são corrigidos através da
colaboração dos usuários do serviço. Além da informação sobre rotas, obtivemos também
a posição, nome, cidade, país e código dos aeroportos. O serviço não possui informação
sobre o número de passageiros. A rede resultante possui reciprocidade r = 0.97, e portanto
também simetrizamos suas conexões. O número de nós da rede é N = 3010 e ela possui
k̄ = 11.6.

Rede C. elegans: Essa rede representa conexões entre neurônios do nematoide
Caenorhabditis elegans. Baseando-se nos mapeamentos realizados em trabalhos anteri-
ores (101, 102), e em uma série de novas imagens de microscopia eletrônica, Chen et
al. (103, 104) mapeou um grande número de sinapses químicas e elétricas presentes no
nematoide. Os dados foram disponibilizados no repositório WormAtlas 5. Dos dados dis-
ponibilizados, além da informação sobre a conectividade e tipo de sinapse, adquirimos
também o nome e posição dos neurônios. Adicionalmente, obtivemos o tipo de cada neurô-
nio (sensorial, motor ou interneurônio) utilizando os dados disponíveis em 6. A rede possui
N = 279 nós e k̄ = 10.7. A reciprocidade da rede é r = 0.47.

2.5 A dinâmica de passeio aleatório em redes

Dada a importância e o abrangente estudo da dinâmica de passeio aleatório em
física (105–107), matemática (108), biologia (109, 110) e diversas outras áreas, é natural
que essa dinâmica também possua grande relevância na área de redes.(77,111–120) Nesse
caso, a forma mais básica da dinâmica ocorrendo sobre redes simples é definida da seguinte
maneira. Consideramos que há um agente navegando pelos nós de uma rede. Em sistemas
reais, esse agente pode representar, dentre outras situações, uma pessoa navegando por
páginas da World Wide Web ou um passageiro realizando viagens entre aeroportos. Se o
agente estiver sobre o nó j no instante de tempo t, ele escolhe um dos nós vizinhos de j

para visitar no instante de tempo t+1. A probabilidade dele escolher um dos vizinhos de
j é igual para todos os vizinhos. Portanto, cada vizinho tem uma probabilidade 1/kj de
receber a visita do agente no instante t+ 1. Com isso, se denominarmos a probabilidade
do agente estar sobre o nó j no instante t como Pj(t), temos que a probabilidade dele ser
encontrado sobre o nó i no instante t+ 1 é dada por

Pi(t+ 1) =
N∑
j=1

aji
kj

Pj(t), (2.14)

4 Disponível em <http://openflights.org/data.html>. Acesso em: 10 de Janeiro de 2016.
5 Disponível em: <http://www.wormatlas.org/neuronalwiring.html>. Acesso em: 10 de Janeiro de

2016.
6 <http://ims.dse.ibaraki.ac.jp/ccep/download.html>. Acesso em: 10 de Janeiro de 2016.

http://openflights.org/data.html
http://www.wormatlas.org/neuronalwiring.html
http://ims.dse.ibaraki.ac.jp/ccep/download.html
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onde kj é o grau do nó j, N o número de nós da rede e aji é o elemento (j, i) da matriz
de adjacência A.

O passeio aleatório definido dessa forma é conhecido na área de redes como pas-
seio aleatório tradicional ou não enviesado, pois as probabilidades de transição do agente
para cada vizinho de um nó são idênticas. Após um período de tempo suficientemente
longo, a dinâmica é garantida de atingir o equilíbrio se a rede possuir apenas um com-
ponente conexo e houver ao menos um ciclo ímpar na rede.(121) Com isso, temos que
Pi(t + 1) = Pi(t) = P∞

i para t → ∞. As probabilidades P∞
i são chamadas de probabili-

dades estacionárias do passeio aleatório, pois elas não se modificam com o tempo. Para
encontrarmos P∞

i , podemos usar a condição de balanceamento detalhado P∞
i kj = P∞

j ki

(5, 112) juntamente com a condição
∑

j P∞
j = 1 para obter

P∞
i =

ki
Nk̄

. (2.15)

De forma a definirmos uma notação mais concisa, e para evocarmos uma interpre-
tação física ao problema, ao longo do trabalho chamaremos a probabilidade estacionária
do passeio aleatório P∞

i de atividade, Ai, do nó i. Isto é, ao citarmos a atividade de um
nó, estaremos nos referindo à probabilidade estacionária do passeio aleatório sobre esse
nó.

Computacionalmente, podemos calcular as atividades dos nós através da diagona-
lização da matriz de transição, T, do passeio aleatório. O elemento tij dessa matriz é dado
por

tij =
aij
ki

, (2.16)

e representa a probabilidade do agente realizar a transição do nó i para o nó j. Segundo o
teorema de Perron–Frobenius (122), essa matriz sempre possui pelo menos um autovalor
igual a 1, e o autovetor à esquerda associado possui as probabilidades estacionárias do
passeio aleatório. Portanto, basta encontrarmos tal autovetor através de métodos tradicio-
nais (123) para obtermos as atividades dos nós. Notamos que como trabalharemos sempre
com o maior componente conexo de redes (1), sempre haverá apenas um autovalor igual
a 1.

2.5.1 Passeio aleatório em redes direcionadas

No caso de redes direcionadas, o agente percorrendo a dinâmica obedece a direção
das arestas. Dessa forma, ele pode escolher apenas arestas de saída associadas ao nó
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corrente para realizar a transição. Com isso, reescrevemos a Equação 2.14 como

Pi(t+ 1) =
N∑
j=1

aji
kout
j

Pj(t). (2.17)

No caso de redes direcionadas, a dinâmica já não obedece mais a condição de balancea-
mento detalhado, e não podemos encontrar uma expressão fechada para P∞

i . Efetivamente,
a relação entre atividade e o grau de um dado nó passa a ser não-linear, e não muito bem
entendida. Um dos objetivos do presente trabalho é estudar as propriedades que surgem
nessa dinâmica quando a direção das arestas é considerada. Fortunato et al. (124) estu-
dou o problema de busca em redes direcionadas, e encontrou uma expressão aproximada
para a dinâmica de PageRank, que é basicamente um passeio aleatório direcionado com
a presença de saltos aleatórios ocorrendo com probabilidade q. No limite q → 0, o Pa-
geRank se reduz à definição de passeio aleatório utilizada neste trabalho. Dessa forma, o
resultado encontrado por Fortunato et al. para a atividade do passeio aleatório em redes
direcionadas pode ser escrito como

Ai =
1

Nk̄ink
in
i (2.18)

onde kin
i é o grau de entrada do nó i. Uma das contribuições do presente trabalho foi a

obtenção e estudo de uma expressão mais detalhada da atividade do passeio aleatório em
redes direcionadas. A derivação dessa expressão é apresentada no Capítulo 3.

2.5.2 Passeio aleatório enviesado

Uma variação da dinâmica de passeio aleatório que também utilizaremos é o cha-
mado passeio aleatório enviesado.(125, 126) Nessa dinâmica, a cada nó i é associado um
valor ϕi, que pode estar relacionado com a aptidão, importância, custo ou outra carac-
terística do nó. No que se segue, chamaremos essa característica de fitness do nó, que é
a nomenclatura utilizada em certos modelos de redes (127, 128) nos quais nós possuem
diferenciada atratividade para receber conexões. A cada iteração da dinâmica, o agente
executando o passeio aleatório faz a transição do nó j para o nó i com probabilidade

Pj→i =
ϕiaji

N∑
l=1

ajlϕl

. (2.19)
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Com isso, a probabilidade do agente ser encontrado sobre o nó i no instante de tempo
t+ 1 pode ser escrita como

Pi(t+ 1) =
N∑
j=1

ϕiaji
N∑
l=1

ajlϕl

Pj(t). (2.20)

Portanto, a probabilidade do agente realizar a transição para um vizinho i do nó j é
proporcional ao fitness do nó i. Em consequência, a probabilidade do nó i ser visitado
pelo agente em qualquer instante de tempo está relacionada ao valor ϕi associado ao nó.
Por outro lado, essa probabilidade ainda depende do grau que o nó possui.

A adição de fitness aos nós possibilita a criação de grupos dinâmicos na rede. Por
exemplo, podemos definir dois grupos de nós na rede possuindo valores de fitness distintos,
o que implicará em uma diferenciada probabilidade da cada grupo receber visitas do
agente. No nosso caso, iremos variar os valores de fitness para nós pertencentes a diferentes
comunidades da rede.

Um caso especial da dinâmica ocorre quando os valores de fitness são proporcionais
aos graus dos nós, ou seja, ϕi ∝ kα

i . Nessa condição, a dinâmica é chamada de passeio
aleatório enviesado ao grau. Diversas propriedades dessa dinâmica foram estudadas na
literatura.(36,37,119,126,129,130) O interesse em se estudar o passeio aleatório enviesado
ao grau está no fato de que, apesar da transição do agente ainda ser definida de forma
local, a dinâmica apresenta interessantes propriedades globais.(36, 37) Tais propriedades
não estão presentes no passeio aleatório não enviesado.

2.6 A dinâmica integra-e-dispara em redes

O estudo do comportamento coletivo de neurônios tem sido cada vez mais abor-
dado na literatura.(82, 131, 132) Em especial, programas como o Human Brain Project 7

e o BRAIN Initiative 8 possuem como objetivo entender a morfologia, eletrofisiologia e
conectividade de uma parcela significativa do córtex de animais. Isso porque, assim como
em tantas outras áreas onde a teoria de redes é aplicada, foi-se percebendo que grupos de
neurônios dão origem a comportamentos dinâmicos que não podem ser explicados pelas
propriedades individuas dos mesmos.(133) No nosso caso, estamos particularmente interes-
sados em estudar a influência da conectividade no comportamento coletivo de neurônios.

Inevitavelmente, o estudo da dinâmica de neurônios envolve a escolha de um mo-
delo específico a ser analisado. Exemplos de modelos definidos na literatura incluem
Hodgkin-Huxley (134), Hindmarsh-Rose (135), Morris-Lecar (136), FitzHugh-Nagumo
7 <http://www.braininitiative.nih.gov/>. Acesso em: 10 de Janeiro de 2016.
8 <https://www.humanbrainproject.eu/>. Acesso em: 10 de Janeiro de 2016.

http://www.braininitiative.nih.gov/
https://www.humanbrainproject.eu/
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(137) e Izhikevich.(138) O objetivo de tais modelos é a definição de equações matemá-
ticas que reproduzam características eletrofisiológicas observadas experimentalmente in
vivo ou in vitro. A diferença entre tais modelos reside especialmente na quantidade de
diferentes comportamentos neuronais que eles conseguem representar.(139) Infelizmente,
a maioria dos modelos mencionados não são facilmente aplicáveis em redes. Em espe-
cial, devido ao elevado número de parâmetros ou custo computacional apresentado pelas
equações do modelo.

Um modelo neuronal que possui fácil aplicação em redes, e portanto é muito uti-
lizado na literatura, é o chamado modelo integra-e-dispara com vazamento.(79, 140, 141)
Esse modelo é utilizado para descrever o comportamento de neurônios do ponto de vista
informativo, como por exemplo taxas de disparo, correlações de intervalos entre dispa-
ros e codificação de dados.(79,142) Apesar de sua simplicidade, o modelo apresenta uma
interessante riqueza de comportamentos em redes esparsas.(143–148)

A equação usualmente utilizada para descrever a evolução do potencial de um
neurônio i executando uma dinâmica integra-e-dispara é dada por (79)

τm
dVi

dt
= −(Vi − Er) +RIext +

N∑
j=1

∑
f

gijα(t− tfj ), (2.21)

onde Vi representa o potencial de membrana do neurônio, τm a escala temporal e Er o
potencial de repouso na ausência de estímulos. O termo Iext indica uma corrente externa
aplicada ao neurônio, que pode ser entendida como estímulos captados por neurônios
sensoriais ou ruídos advindos de outras regiões do córtex.(149) Essa corrente sofre uma
resistência R. O duplo somatório representa sinais pós-sinápticos enviados pelos vizinhos
de i. O termo gij indica a eficácia sináptica entre os nós i e j, isto é, a variação base
do potencial do nó i ao receber um sinal pós-sináptico do nó j. O termo tfj representa
o f -ésimo instante de disparo do nó j. α(t) é a função resposta do neurônio, isto é,
ela representa o potencial de i quando este recebe um sinal de j. No momento em que o
potencial do neurônio excede o potencial limiar T , ele emite um disparo para cada vizinho,
e o neurônio salta para um estado hiperpolarizado.

O comportamento coletivo da rede é comumente analisado através do parâmetro
Rd(t), usualmente chamado de ativação da rede, definido como (142)

Rd(t) =
1

N

N∑
i=1

si(t), (2.22)

onde si(t) = 1 se o nó i disparou no instante t e si(t) = 0 caso contrário. Dessa forma,
Rd(t) fornece a fração de nós da rede que estão disparando a cada instante de tempo.
Outra característica usualmente estudada em dinâmicas neuronais é a taxa de disparos
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dos neurônios, dada por

fi =
1

t2 − t1

t2∑
t=t1

si(t), (2.23)

onde t2 − t1 é o intervalo de tempo considerado no cálculo da taxa.

A dinâmica integra-e-dispara possui três propriedades usualmente estudadas na
literatura: a) a existência de estados auto-sustentados (33, 34, 150), b) estados síncronos
e assíncronos (79, 151–153) e c) avalanches.(33, 154) Nesse projeto analisaremos o com-
portamento da rede em estados auto sustentados assíncronos. Estados auto-sustentados
ocorrem quando, na ausência de estímulos externos (no nosso caso, Iext = 0), a dinâmica
nunca entra no estado absorvente, isto é, Rd(t) ̸= 0 para qualquer t. O estado assíncrono
ocorre quando os neurônios estão completamente desincronizados (79), fazendo com que o
parâmetro Rd tenda a uma constante para tempos longos. Nesse caso, definimos o patamar
de ativação da rede como sendo

R =
1

tmax − t0

tmax∑
t=t0

Rd(t). (2.24)

O termo tmax representa o tempo de simulação da dinâmica, enquanto que t0 indica um
instante de tempo após o qual a dinâmica atingiu o estado assíncrono. Precisamos calcular
a média de Rd devido ao tamanho finito da rede, que faz com que sua ativação apresente
pequenas flutuações em relação ao valor esperado para o estado assíncrono.

Ao longo do trabalho utilizaremos uma versão simplificada do modelo integra-e-
dispara, na qual o estado auto-sustentado assíncrono ainda pode ser observado. Nesse
caso, escrevemos a equação dinâmica em uma forma discreta, dada por

V t+1
i =


V t
i +

N∑
j=1

∑
f

lijaijδt,tfj
se V t

i < T

N∑
j=1

∑
f

lijaijδt,tfj
se V t

i ≥ T.

(2.25)

Na equação, V t
i é o estado (potencial) do nó i na iteração t, tfj o instante do f -ésimo

disparo do nó j e δt,tfj
= 1 se t = tfj e δ = 0 caso contrário. O termo lij indica a presença

de uma sinapse excitatória (lij = 1) ou inibitória (lij = −1) do nó i para o nó j. O modelo
definido dessa forma possui semelhança com o tradicional modelo McCulloch–Pitts.(155)
Na Figura 11 ilustramos a evolução da Equação 2.25 para um dado nó i da rede.

As aproximações feitas para definir o modelo simplificado são as seguintes. Su-
pomos que não há correntes externas atuando sobre os neurônios, dessa forma Iext = 0.
Também definimos que o potencial de repouso de cada neurônio é Er = 0, ou seja, desloca-
mos o potencial V ′

i dos neurônios segundo Vi = V ′
i −Er. Outra importante alteração é que
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∑
iV T

Nó i
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Figura 11 – Ilustração da dinâmica integra-e-dispara. O nó i recebe sinais unitários das suas
conexões de entrada, esses sinais são somados ao longo do tempo, formando o po-
tencial Vi do nó. Quando o potencial ultrapassa o limiar T , o nó dispara sinais
unitários para suas arestas de saída.

Fonte: Elaborada pelo autor.

supomos que cada neurônio recebe disparos de seus vizinhos numa taxa maior que 1/τm,
de forma que seu potencial não decai significativamente no intervalo entre dois disparos
recebidos.

Em relação às sinapses, modelamos o sinal pós-sináptico como uma função delta
de Dirac, que no caso discreto é melhor representada pelo delta de Kronecker, aqui sim-
bolizado por δx,y. A amplitude das sinapses, representada por gij na Equação 2.21, possui
particular interesse no estudo de redes. Isso porque a consideração de diferentes valores
de gij para as conexões representa estudarmos redes com peso. Um ponto particularmente
interessante que pode ser estudado é a influência da distribuição das amplitudes no com-
portamento dinâmico da rede. Por exemplo, poderíamos modelar gij de acordo com uma
variável aleatória descrita por uma distribuição Gaussiana. Como esse estudo não é prio-
ridade neste trabalho, definimos que todas as sinapses possuem a mesma amplitude. Com
essa definição, apenas nos interessa a amplitude da sinapse relativa ao limiar T utilizado,
dessa forma, podemos definir, sem perda de generalidade, que a amplitude de cada sinapse
é unitária, isto é, gij = 1 para todo i e j.

Para aplicarmos a dinâmica na rede, utilizamos a seguinte condição inicial. Sor-
teamos, com probabilidade uniforme, o valor do potencial inicial de cada nó i, V 0

i , no
intervalo [0, T + 1]. Esse procedimento garante que uma fração 2/T dos nós disparem em
t = 0. Dependendo do valor de T e dos parâmetros da rede, a dinâmica evolui para o
estado assíncrono auto-sustentado, que é o caso que estamos interessados em estudar.
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3 Passeio aleatório em redes direcionadas
modulares

A primeira dinâmica utilizada nas nossas análises será a dinâmica de passeio ale-
atório. Decidimos por utilizar essa dinâmica devido a três motivos principais: 1) Como
discutido na Seção 2.5, essa dinâmica atua nos mais diversos sistemas da natureza; 2)
Como veremos, características triviais apresentadas pela dinâmica em redes não direcio-
nadas apresentam grande complexidade ao considerarmos direção nas arestas. Isso torna
possível compararmos o comportamento observado para os nós de redes direcionadas com
os valores previstos para o caso não direcionado; 3) É possível estudarmos a dinâmica
analiticamente, desde que certas condições sejam satisfeitas. Essas condições serão apre-
sentadas ao longo do texto. Notamos que os desenvolvimentos apresentados nesta seção
foram publicados em.(156)

3.1 Passeio aleatório em redes com comunidades Erdős-Rényi

Para encontrarmos a atividade do passeio aleatório em uma rede modular, precisa-
mos primeiramente considerar a probabilidade do agente estar em uma dada comunidade.
Suponhamos que a rede possui N nós e n comunidades. De forma a simplificar a análise,
vamos supor também que as comunidades possuem o mesmo tamanho Nc = N/n, já que a
análise para tamanhos diferentes é análoga ao que apresentaremos. Nesse caso, a evolução
para a probabilidade Pm de encontrarmos o agente na comunidade m é dada por

dPm

dt
= −Pm

∑
h

pmh +
∑
h

Phphm, (3.1)

onde pmh é a probabilidade do agente realizar a transição da comunidade m para h. Após
um tempo longo, a dinâmica atinge o equilíbrio 1, isto é, temos que dPm/dt = 0. Nessa
situação, a probabilidade do agente estar em uma dada comunidade está associada ao
autovetor à esquerda π, relacionado ao autovalor unitário da matriz de transição T (122),
cujos elementos são dados por pmh.

Com a finalidade de encontrarmos uma expressão para pmh, podemos agrupar os
nós em “classes de equivalência”, isto é, definimos o vetor de classe Xm = (xm1, xm2, . . . ,

xmn) como sendo o conjunto de todos os nós da comunidade m que fazem xm1 conexões
1 O equilíbrio é atingido se a rede representar uma cadeia de Markov irredutível e aperiódica.(111)

Essas condições são análogas a considerarmos que a rede possui apenas um componente conexo e ao
menos um ciclo ímpar.
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com a comunidade 1, xm2 conexões com a comunidade 2, e assim por diante. Dessa forma,
os elementos da matriz T podem ser escritos como

pmh =
∑
Xm

P (m → h | Xm)P (Xm) (3.2)

onde P (m → h | Xm) é a probabilidade condicional de que o agente, estando em um nó
com exatamente Xm = {xm1, ..., xmn} conexões, se mova da comunidade m para h. Essa
probabilidade pode ser escrita como

P (m → h | Xm) =
xmh

xout
m

, (3.3)

onde xout
m =

∑n
l=1 xml corresponde ao grau de saída dos nós da classe Xm.

Se considerarmos redes poissonianas, como é o caso da rede Erdős-Rényi quando N

é muito grande e a probabilidade de conexão pequena (1), podemos resolver a equação 3.2
de forma exata. Mas sabemos que os graus dos nós de uma rede poissoniana podem ser bem
representados pela média da respectiva distribuição de grau da rede.(1) Portanto, podemos
simplificar os cálculos utilizando uma hipótese homogênea, isto é, considerando que cada
nó possui o mesmo número de arestas apontando para cada comunidade da rede. Com essa
hipótese, cada nó dentro da comunidade m faz xmh = x̄mh conexões com a comunidade h.
De forma equivalente, podemos dizer que cada nó da comunidade m pertence à mesma
classe Xm. Com essas considerações, a probabilidade pmh está relacionada com o chamado
mixing parameter (42), e pode ser escrita como

pmh =
x̄mh

x̄out
m

. (3.4)

Através das probabilidades pmh podemos construir a matriz de transição entre
comunidades, e obter a probabilidade assimptótica do agente estar na comunidade m,
dada por πm. Multiplicando essa probabilidade pela atividade esperada sobre o nó em uma
rede direcionada sem comunidades, dada pela Equação 2.18, encontramos uma melhor
estimativa para a atividade dos nós da rede. Note que essa multiplicação implica em
considerarmos a Equação 2.18 como sendo a probabilidade condicional do agente estar
em um determinado nó i dado que ele se encontra numa comunidade m. Dessa forma, a
atividade do nó i pertencente à comunidade m é dada por

Ai|m =
πm

N
n
x̄in
m

kin
i = ξmk

in
i , (3.5)

onde x̄in
m =

∑n
l=1 x̄lm é a média do grau de entrada dos nós da comunidade m. Chama-

remos o coeficiente ξm de eficiência da comunidade m, já que ele representa o potencial
da comunidade m de gerar atividade através das conexões de entrada de seus nós. Se
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desejamos aumentar a eficiência relativa entre duas comunidades existem apenas duas
opções, ou aumentamos o grau médio interno de uma das comunidades, ou modificamos
o balanço de conexões entre as comunidades, isto é, modificamos a relação x̄mh − x̄hm.
Vamos mostrar logo mais que apenas a segunda opção é válida.

Para testarmos a acurácia da Equação 3.5, criamos um modelo computacional, ba-
seado no modelo de partição fixa apresentado na Seção 2.3, que possibilita gerarmos redes
modulares direcionadas. Através desse modelo podemos controlar diversos parâmetros das
comunidades. Em especial, o modelo permite ajustarmos a reciprocidade das arestas inter-
nas à cada comunidade. O modelo é definido da seguinte forma. Primeiro, especificamos a
matriz κ, que possui dimensão n× n e indica o grau médio interno (valores na diagonal)
e externo (valores fora da diagonal) de cada comunidade. Por definição, vemos que os
elementos da matriz são dados pela variável x̄mh discutida acima. Outro parâmetro do
modelo é o vetor de reciprocidade r, que controla, para cada comunidade, a probabilidade
de que a aresta entre dois nós seja mútua.(1) Criamos então n redes Erdős-Rényi não
direcionadas, onde a m-ésima rede possui grau médio x̄ini

mm = 2. ∗ x̄mm/(1. + rm). Feito
isso, associamos uma direção aleatória para cada aresta das redes criadas. Em seguida,
uma aresta recíproca (j, i) a cada aresta (i, j) é adicionada à m-ésima comunidade com
probabilidade rm. Esse procedimento gera cada comunidade com o grau médio interno
x̄mm e reciprocidade rm desejados. Finalmente, as redes são interconectadas, sendo que o
número de arestas utilizadas para conectar cada rede é dado pelos elementos que estão
fora da diagonal da matriz κ. Os nós a serem conectados entre cada par de comunidades
são escolhidos aleatoriamente e com probabilidade uniforme.

Antes de testarmos a acurácia da Equação 3.5, utilizaremos o modelo proposto
para melhor ilustrarmos o conceito de comportamento específico de comunidades, e a
respectiva interpretação desse conceito como sendo a eficiência associada à topologia de
comunidades. Para tanto, utilizamos o modelo para criar redes possuindo diferentes tipos
de interconectividades entre duas comunidades presentes na rede. A dinâmica de passeio
aleatório foi aplicada nessas redes, e a probabilidade estacionária, ou atividade, do agente
estar em cada nó da rede foi encontrada. Na Figura 12 mostramos as relações entre ativi-
dade e grau de entrada dos nós nas diferentes situações de interconectividade consideradas.
As matrizes κ utilizadas como parâmetro do modelo estão indicadas em cada gráfico. A
reciprocidade das comunidades utilizadas em cada caso foi de r1 = r2 = 0.8. Se as redes
fossem não direcionadas, teríamos uma relação linear entre a atividade e o grau de entrada
dos nós. Como esse não é o caso para o nosso modelo, há uma forte dispersão em torno
dos valores esperados para uma rede não direcionada equivalente, dados por

Ai =
ki

N∑
j=1

kj

. (3.6)
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No caso mostrado na Figura 12(a), a interconectividade entre comunidades é si-
métrica (isto é, o balanço de conexões entre as duas comunidades é zero) e portanto a
relação entre o grau do nó e sua atividade é indistinguível entre as duas comunidades.
Isso é confirmado pela projeção 1D de cada eixo, indicada pelas curvas verdes no entorno
do gráfico de dispersão. A análise se torna mais interessante com o resultado mostrado na
Figura 12(b). Nesse caso, uma comunidade é bem mais densa (isto é, possui mais arestas)
do que a outra, e portanto há uma clara distinção entre a topologia das duas. Apesar desta
distinção, a atividade dos nós em ambas as comunidades continua sendo muito similar.
Isto quer dizer que os nós formaram grupos topológicos, mas não dinâmicos.

Figura 12 – Exemplo das possíveis divisões estrutura-dinâmica no passeio aleatório direcionado.
Cada subfigura mostra o gráfico de dispersão entre a atividade e grau de entrada dos
nós. Os pontos estão coloridos de acordo com a comunidade à qual os respectivos
nós pertencem. No entorno de cada gráfico de dispersão, plotamos o histograma da
variável relacionada ao respectivo eixo do gráfico. (a) Tanto a topologia quanto a
dinâmica dos nós não apresentam agrupamento. (b) A topologia dos nós é distinta,
mas não a dinâmica. (c) Os nós possuem atividade distintas, mas topologia similares.
(d) Observamos dois grupos de nós ao considerarmos tanto a topologia quanto a
dinâmica dos mesmos.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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No caso mostrado na Figura 12(c) temos um resultado, de certa forma, oposto ao
mostrado na Figura 12(b). Uma combinação adequada de balanço entre comunidades e
densidade provoca a separação do comportamento dinâmico dos nós, como podemos ver
pelo vale na distribuição de atividade. Apesar disso, a distribuição de grau dos nós não
possui distinção. É importante notarmos que essa análise poderia ser feita utilizando-se
outras características topológicas ou dinâmicas, que provavelmente apresentariam resul-
tados diferentes dos mostrados na figura. Estamos particularmente interessados no grau
e atividade dos nós porque no caso do passeio aleatório não direcionado a relação entre
essas duas propriedades é perfeitamente linear.

Na Figura 12(d) mostramos o caso que estamos mais interessados em estudar.
Não há uma distinção clara entre os nós se considerarmos apenas a topologia ou dinâmica
isoladamente, mas quando ambos os aspectos são levados em conta, podemos observar
a clara influência da estrutura das duas comunidades no comportamento dinâmico dos
nós. Inclusive, esse caso revela a importância que o conceito de comportamento específico
possui nesse tipo de sistema. Cada comunidade representa um diferente relacionamento
entre a atividade e o grau dos nós na rede, ou seja, a atividade de um nó possuindo
determinado grau de entrada é modificada de acordo com as características da comunidade
à qual o nó pertence. Se considerarmos que o grau de entrada do nó representa um
custo associado à sua operação, podemos dizer então que o comportamento específico da
comunidade está relacionado à sua eficiência de receber visitas do passeio aleatório.

Voltando à Equação 3.5, é interessante testarmos a acurácia dessa equação para
quantificar a eficiência de comunidades. Para tanto, foram geradas diversas redes pos-
suindo N = 3000 e n = 3 comunidades, sendo que cada comunidade possui N/n = 1000

nós. A interconectividade entre as comunidades é dada por

κ =

15 x̄12 1

4 15 1

4 2 15

 , (3.7)

sendo que o número médio de conexões entre as comunidades 1 e 2, x̄12, foi variado
no intervalo [0, 10]. Utilizamos uma reciprocidade interna de r1 = r2 = r3 = 0.8 para
cada comunidade. Os valores de eficiência obtidos para essas redes estão mostrados na
Figura 13(a). Para cada ponto da figura, 100 redes foram criadas, e através de regressão
linear o coeficiente angular da relação entre atividade e grau de entrada foi estimado. As
linhas tracejadas do gráfico representam os valores de ξm esperados pela Equação 3.5,
encontrados através da diagonalização da matriz de transição T (de dimensão 3x3) e dos
parâmetros do modelo de criação de redes, que caracterizam cada comunidade.

Vemos pela figura que a hipótese homogênea é capaz de manter informação su-
ficiente sobre o sistema, de forma a predizer corretamente a eficiência das comunidades.
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Notamos também que o balanço de conexões entre as comunidades 1 e 2, dado pelo termo
x̄12− x̄21 pode ser utilizado para facilmente controlarmos a relação entre atividade e grau
de entrada dos nós.
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Figura 13 – (a) Visualização de como o desbalanço entre comunidades implica em variações
nas respectivas eficiências. (b) Invariância relativa da eficiência quando o balanço
é mantido constante e a densidade interna da comunidade 2 é variada. As linhas
tracejadas correspondem ao resultado teórico obtido com a Equação 3.5. Cada ponto
representa 100 realizações do modelo de criação de redes. As barras de erro indicam
o desvio padrão calculado sobre essas realizações.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como já mencionado, a propriedade mais interessante da Equação 3.5 é que cada
comunidade pode apresentar diferentes eficiências. É possível mostrarmos que se as comu-
nidades forem balanceadas, o grau interno da comunidade não pode alterar sua eficiência.
O procedimento é bem simples. Primeiro, consideramos que x̄mh=x̄hm para qualquer valor
de h e m, o que implica em x̄out

m = x̄in
m. Com isso, podemos verificar por substituição que

πm = 1
n
x̄in
m/k̄

in é um autovetor da matriz de transição T. Substituindo πm na Equação 3.5,
temos que

Ai|m =
1

Nk̄ink
in
i , (3.8)

que não depende da comunidade e recupera o resultado anteriormente encontrado por For-
tunato et al. (124), indicado pela Equação 2.18. Esse resultado mostra que comunidades
mais densas possuem maior atividade, mas a relação entre atividade e grau de entrada dos
seus nós permanece a mesma para todas as comunidades. Se tentarmos aumentar a ativi-
dade da comunidade m através da adição de arestas, tanto o seu grau médio de entrada
x̄in
m quanto a probabilidade πm do agente estar na comunidade irão aumentar na mesma

proporção, fazendo com que a eficiência da comunidade permaneça praticamente a mesma.
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Há apenas uma pequena alteração na eficiência que ocorre devido ao aumento do grau
médio de entrada k̄in de todos os nós da rede, que em geral é pouco afetado pela mudança
de densidade interna de uma única comunidade. Nós observamos que esse comportamento
também ocorre quando as comunidades estão desbalanceadas. Esse caso é mostrado na
Figura 13(b), onde criamos redes possuindo três comunidades, com N/n = 1000 nós cada,
e apresentando conectividade

κ =

15 2 1

4 x̄22 1

4 2 15

 , (3.9)

sendo que variamos o grau médio interno da comunidade 2.

É interessante verificarmos também o comportamento da eficiência ao variarmos
a reciprocidade das arestas em cada comunidade. Para isso, criamos novamente redes
possuindo três comunidades, utilizando os parâmetros

κ =

15 1.2 0.1

3.4 15 0.1

2.3 0.1 15

 . (3.10)

É importante notarmos que a matriz κ utilizada dá origem a uma rede com modularidade
muito alta. Escolhemos essa matriz de forma a enaltecermos a influência da reciprocidade
no comportamento específico das comunidades. A reciprocidade interna das comunidades
foi variada, sendo que, para cada caso, o mesmo valor de reciprocidade foi utilizado para
as três comunidades. Na Figura 14 mostramos a variação de ξ de acordo com os valores de
reciprocidade. Apresentamos tanto os valores medidos numericamente (símbolos) quanto
os valores esperados pela Equação 3.5 (linha tracejada). Vemos que há uma variação de ξ

para baixas reciprocidades, não prevista pelo modelo. Em particular, para reciprocidade
nula há uma grande diferença entre os valores medidos experimentalmente e os previstos
analiticamente. De forma a verificarmos o que provoca tal desvio, plotamos na Figura 15
dois exemplos de relação entre atividade e grau. Ambos os exemplos utilizam a mesma
matriz de conectividade indicada na Equação 3.10. No primeiro exemplo, mostrado na
Figura 15(a), as três comunidades possuem reciprocidade máxima. Vemos que nesse caso
a relação entre atividade e grau é bem definida para as três comunidades. Em contrapar-
tida, mostramos na Figura 15(b) o que ocorre nessa relação quando a reciprocidade das
comunidades é zero. Vemos que ainda existe uma relação característica entre atividade e
grau, mas a baixa reciprocidade provoca flutuações de larga escala na atividade do passeio
aleatório.

Flutuações de larga escala ocorrem no regime de baixa reciprocidade porque nessa
situação formam-se na rede o que chamamos de “armadilhas” de conectividade. Tais
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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armadilhas representam grupos de nós possuindo muito mais arestas de entrada do que
de saída. Isso provoca um aumento desproporcional da atividade do passeio aleatório no
interior de tais grupos, podendo até causar a perda de ergodicidade do sistema.(111) No
nosso caso, essas armadilhas são causadas por flutuações estatísticas na conectividade da
rede. Em redes reais elas podem ter um significado mais relevante. Por exemplo, páginas
da World Wide Web ricas em informação (e portanto possuindo muitas arestas de entrada),
mas com poucos ponteiros para outras páginas tendem a formar tais armadilhas. Inclusive,
tal conceito é a motivação por trás da chamada matriz Google (157), e do respectivo
algoritmo PageRank utilizado para medir a importância de páginas da Web.(157)

Continuando nossas análises sobre o uso da Equação 3.5 para quantificar a efi-
ciência de comunidades, comparamos resultados experimentais com os valores previstos
pela equação em uma série de configurações topológicas das comunidades. Denotando
por ξam e ξem a eficiência da comunidade m medida analiticamente e experimentalmente,
respectivamente, podemos definir o erro relativo da predição analítica como

X =
1

n

n∑
m=1

|ξam − ξem|
ξem

. (3.11)

De forma a simplificarmos o número de parâmetros, utilizamos para a análise redes pos-
suindo duas comunidades, isto é, consideramos n = 2.

Na Figura 16(a) apresentamos os valores de X ao modificarmos a relação entre
grau médio externo e interno das comunidades. Notamos que o grau médio externo é
dado por x̄ext = x̄12 = x̄21, enquanto que o grau médio interno é definido por x̄int =

x̄11 = x̄22. Portanto, a razão x̄ext/x̄int ajusta o nível de modularidade da rede. Cada curva
mostrada na Figura 16(a) representa um diferente valor de grau médio interno utilizado.
Os resultados mostram que, nos casos considerados, o erro relativo da predição analítica
é sempre pequeno. Em especial, notamos que o erro permanece pequeno mesmo para
x̄int = x̄ext, caso onde não há comunidades na rede.

É interessante verificarmos também se o tamanho das comunidades influencia na
precisão da expressão analítica. Para tanto, utilizamos redes formadas por duas comu-
nidades, ambas possuindo grau médio interno x̄int = 20. Também fixamos o parâmetro
x̄21 = 4. Uma das comunidades possui tamanho N1 = 1000, enquanto que o tamanho,
N2, da outra comunidade foi variado. Na Figura 16(b) mostramos o erro relativo para
diferentes tamanhos considerados, sendo que variamos o balanço de conexões entre as
comunidades para cada caso. Cada curva representa uma diferente razão, rN = N2/N1,
entre tamanhos. Está claro que o erro permanece pequeno para diferentes combinações
de tamanho e balanço entre comunidades.

Um comportamento mais interessante ocorre ao variarmos a reciprocidade das
redes. Utilizando redes formadas por duas comunidades, cada qual com grau médio in-
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Figura 16 – Verificação da validade da Equação 3.5 em diferentes topologias de rede. O erro
relativo entre valores experimentais e analíticos, indicado pela Equação 3.11 foi
utilizado. (a) Erro em função da fração entre grau médio externo e interno das co-
munidades, as curvas representam diferentes valores de grau médio interno. (b) Erro
em função do grau médio externo de nós da comunidade 1, para diferentes razões de
tamanhos entre as comunidades. (c) Erro em função da reciprocidade interna das
comunidades, para diferentes densidades de conectividade entre as comunidades.

Fonte: Elaborada pelo autor.

terno x̄int = 20, variamos a reciprocidade interna, r, de cada comunidades para diferentes
níveis de modularidade da rede. O resultado é mostrado na Figura 16(c). Como já discu-
tido anteriormente, ao diminuirmos a reciprocidade temos um maior desvio dos valores
esperados analiticamente. Mas é interessante notarmos que esse desvio aumenta com a
modularidade da rede. Dessa forma, vemos que quanto maior a modularidade, maior é
a influência da direção das arestas na atividade do passeio aleatório, caso a rede possua
baixa reciprocidade.

Como último resultado da nossa análise analítica em redes com comunidades ER,
vamos mostrar que a eficiência de comunidades desbalanceadas deve necessariamente ser
distinta. Começando com n comunidades balanceadas, invertemos uma fração 1 − ϵ das
arestas que saem da comunidade f e chegam à comunidade m. Isso é repetido para todas
as comunidades m, de forma a provocar um grande aumento de atividade na comunidade
f . Precisamos mostrar que, em condições razoáveis, a eficiência da comunidade f após
o processo de reconexão, ξ′f , é maior do que no resto da rede, isto é, ξ′f/ξ

′
m > 1 para

qualquer m. Para tanto, primeiro observamos que as novas probabilidades de transição
p′mh são dadas por

p′mh =



x̄mh+x̄mh(1−ϵ)δf,h
x̄out
m +x̄mf (1−ϵ)

m ̸= f

x̄fhϵ

ϵ
∑
l ̸=f

x̄fl+x̄ff
m = f, h ̸= f

x̄ff

ϵ
∑
l ̸=f

x̄fl+x̄ff
m = h = f,

(3.12)
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onde δf,h = 1 se f = h e δf,h = 0 caso contrário. Portanto, no limite ϵ → 0 a razão
π′
f/π

′
m para m ̸= f , entre os elementos do autovetor π′ da nova matriz de transição deve

divergir. Por outro lado, assumindo que x̄′in
m representa o grau médio de entrada dos nós

da comunidade m após o processo de reconexão, a razão do grau de entrada, dada por

x̄′in
m

x̄′in
f

=
x̄in
m − (1− ϵ)x̄mf

x̄in
f + (1− ϵ)

∑
l ̸=f

x̄fl

≈ x̄in
m − x̄mf

2x̄in
f − x̄ff

(3.13)

permanece limitada. Portanto, a razão entre as eficiências das comunidades f e m é
necessariamente maior do que um, para qualquer m.

3.2 Passeio aleatório em redes com comunidades Barabási-Albert

No caso de comunidades com distribuição de grau em lei de potência (42), a tarefa
de encontrarmos uma expressão para a atividade do passeio aleatório se torna mais difícil.
Isso porque a alta heterogeneidade de grau dessas redes ocasiona fortes flutuações na di-
nâmica. Por outro lado, intuitivamente sabemos que o mesmo comportamento do passeio
aleatório observado para redes ER pode ocorrer em redes com distribuição de grau hetero-
gênea. Infelizmente, na literatura de redes não há um modelo padrão que possa ser usado
para gerarmos redes de comunidades com topologia de lei de potência, no qual o balanço
entre as comunidades possa ser sistematicamente controlado. A princípio, o modelo pro-
posto em (42) é capaz de gerar tais redes. Porém, como o modelo não foi originalmente
definido para essa finalidade, precisaríamos utilizar diversas restrições apropriadas nos
parâmetros do modelo para conseguirmos controlar a direção das arestas.

Optamos por utilizar um modelo simplificado no qual n redes Barabási-Albert (que
chamaremos de redes BA) (7) são criadas e conectadas aleatoriamente entre si, através do
mesmo procedimento apresentado na seção anterior. É importante verificarmos se redes
geradas por tal procedimento ainda possuem distribuição de grau em lei de potência. Para
tanto, geramos diversas redes através do modelo, sendo que a interconectividade entre as
comunidades de cada rede gerada é dada pela matriz

κ =

 6.0 x̄ext x̄ext

x̄ext 6.0 x̄ext

x̄ext x̄ext 6.0

 . (3.14)

O parâmetro x̄ext representa a interconectividade entre todas as comunidades, ou seja,
ele define a modularidade da rede. As três comunidades consideradas possuem 10000

nós. Na Figura 17 apresentamos a distribuição de probabilidade acumulada dos graus
de algumas das redes geradas. Diferentes símbolos representam diferentes valores de x̄ext

utilizados. Vemos que a distribuição de grau das redes geradas por esse modelo continua
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muito próxima à uma lei de potência, havendo apenas pequenos desvios para graus muito
baixos ou muito altos. Tais desvios tendem a aumentar com o valor de x̄ext. Entretanto,
estamos interessados em casos nos quais x̄ext é menor do que o grau médio interno de cada
comunidade. Portanto, consideramos que o modelo proposto de fato possibilita gerarmos
redes possuindo comunidades e distribuição de grau em lei de potência.

101 102

kin

10-3

10-2

10-1

100

F
(k

in
)

x̄ext =0.1

x̄ext =0.5

x̄ext =1.0

x̄ext =2.0

x̄ext =3.0

F(k)∝k−2

Figura 17 – Distribuição de probabilidade acumulada dos graus de redes geradas pelo modelo
proposto. A conectividade das redes está indicada na Equação 3.14. Para cada rede,
utilizamos um diferente valor de x̄ext, que é mostrado na legenda da figura. Por
utilizarmos o modelo BA, esperamos uma distribuição do tipo F (k) ≈ k−2, também
mostrada na figura.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerando redes geradas por tal procedimento, podemos utilizar a Equação 3.2
para encontrar a probabilidade de transição entre comunidades do passeio aleatório. A
equação pode ser escrita como

pmh =
∑
Xm

P (m → h | Xm)P (Xm)

=
∑
xm1

∑
xm2

· · ·
∑
xmn

F (1)F (2) · · ·F (n)xmh

xout
m

=
∏

k=1..n

(∑
xmk

F (k)

)
xmh

xout
m

(3.15)

onde

F (k) =

B(k) se k ̸= m

a 1
x3
mm

se k = m.
(3.16)
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Note que o procedimento realizado na Equação 3.15 foi a separação do somatório sobre a
classe de equivalência Xm em uma série de somatórios sobre cada termo de Xm. Portanto,
nossa hipótese é que não há correlação entre o número de conexões que os nós fazem com
cada comunidade da rede. O termo B(k) representa uma função binomial sobre a variável
xmk, possuindo média x̄mk e probabilidade de sucesso nx̄mk

N
. A constante a é um fator de

normalização da distribuição de lei de potência da variável xmm. Essa variável descreve o
grau interno de nós pertencentes à comunidade m.

Podemos escrever a Equação 3.15 de uma forma mais direta como

pmh = a
∏

k=1..n
k ̸=m

(∑
xmk

B(k)

)∑
xmm

1

x3
mm

xmh

xout
m

. (3.17)

O produto dos termos B(k) e 1/x3
mm presentes nas somas representa a probabilidade de

encontrarmos um nó pertencente à classe de equivalência Xm, enquanto que o termo xmh

xout
m

é a probabilidade de transição associada à respectiva classe de equivalência. Por exemplo,
se a rede possuir três comunidades, a probabilidade de transição da comunidade 1 para a
comunidade 2 pode ser escrita como

p12 = a
∑
x12

B(2)
∑
x13

B(3)
∑
x11

1

x3
11

x12

x11 + x12 + x13

. (3.18)

Utilizando a Equação 3.17, podemos representar com boa acurácia as probabilida-
des de transição para cada nó da rede. Para demonstrarmos essa afirmação, definimos a
quantia

Rmh(i) =
xmh(i)

xout
m (i)

(3.19)

para cada nó i da comunidade m. Isto é, cada nó i da rede envia xmh(i) conexões para a
comunidade h, onde m é a comunidade à qual o nó pertence. O grau de saída desse nó i

é xout
m (i). Portanto, a probabilidade de um agente executando o passeio aleatório, estando

sobre o nó i, fazer a transição da comunidade m para h é dada por Rmh(i). A distribuição
de probabilidades dos valores Rmh é dada pelo produtório presente na Equação 3.17. A
média dos valores de Rmh para a comunidade m da rede representa a probabilidade de
transição pmh entre as comunidades m e h.

Comparamos os valores esperados de Rmh com os respectivos valores medidos
experimentalmente, que chamaremos de R̃mh, em diversas situações de conectividade entre
as comunidades. Na Figura 18 mostramos alguns resultados típicos dos valores de transição
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medidos experimentalmente. Nesse caso, a matriz de conectividade utilizada foi

κ =

6.0 x̄12 0.5

4 6.0 1

2 2 6.0

 . (3.20)

Apenas transições da comunidade 1 para a comunidade 2 são mostradas. A primeira
linha de gráficos se refere a valores medidos experimentalmente, a segunda linha indica a
distribuição de valores esperada segundo o produtório da Equação 3.17. Cada coluna de
gráficos é referente a um diferente valor de x̄12 utilizado na geração da rede. Vemos pela
figura que a distribuição dos valores experimentais é muito próxima aos valores esperados
analiticamente, para os parâmetros de comunidades considerados. Portanto, temos um
forte indício de que a Equação 3.17 pode ser utilizada para descrever as probabilidades
de transição entre comunidades. Tais probabilidades, dadas pela média dos valores de
transição, estão indicadas por linhas verticais em cada gráfico da Figura 18. Notamos que
o mesmo resultado é obtidos para diferentes variações da matriz κ.
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Figura 18 – Análise das probabilidades de transição para nós presentes na comunidade 1 de
redes possuindo 3 comunidades, onde cada comunidade possui 1000 nós. A primeira
linha de gráficos indica a distribuição de valores encontrada experimentalmente,
enquanto que a segunda linha indica a distribuição esperada analiticamente. Os
gráficos presentes em cada coluna se referem ao mesmo valor de x̄12 utilizado, que
é indicado sobre cada coluna.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar da Equação 3.17 fornecer uma boa descrição das transições entre comunida-
des, ela é consideravelmente complexa, o que dificulta possíveis análises sobre a eficiência
de comunidades em redes BA. Podemos simplificar a expressão se considerarmos que
os graus externos dos nós são bem representados pela média da distribuição associada,
já que as comunidades são conectadas entre si de forma uniformemente aleatória. Essa
hipótese é a mesma que fizemos na seção anterior. Utilizando essa aproximação, os ter-
mos da Equação 3.17 associados a graus externos dos nós, ou seja, os termos xmh onde
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h ̸= m, se tornam bem descritos pelo seu valor médio, x̄mh. Com isso, podemos reescrever
a Equação 3.17 como

pmh = a
∑
xmm

x̄mh(1− δm,h) + xmmδm,h

x3
mm

(∑
l ̸=m

x̄ml + xmm

) . (3.21)

Note que o termo xmm indica o grau interno dos nós da comunidade m.

De forma a verificarmos a alteração de eficiência em redes BA, geramos diferentes
redes de acordo com o nosso modelo experimental. A matriz de conectividade utilizada
foi

κ =

16 x̄12 0.25

1 16 0.25

1 0.5 16

 . (3.22)

Cada comunidade possui reciprocidade interna máxima. Na Figura 19 mostramos a varia-
ção de eficiência das comunidades ao modificarmos o valor de x̄12. Cada ponto do gráfico
foi calculado utilizando-se 100 realizações do modelo. Na Figura 19(a) comparamos os
valores medidos experimentalmente com a previsão analítica fornecida pela Equação 3.17.
Vemos que, assim como observado para redes ER, a relação entre atividade e grau do
passeio aleatório pode ser sistematicamente variada para redes com distribuição de grau
heterogênea. Adicionalmente, observamos que a expressão analítica fornece uma boa in-
dicação dessa relação.

Na Figura 19(b) mostramos o mesmo resultado experimental indicado na Fi-
gura 19(a), mas utilizando a Equação 3.21 como predição analítica. Vemos que, para
os parâmetros de κ considerados, a expressão simplificada ainda fornece uma excelente
previsão dos valores esperados ao modificarmos x̄12.

De forma a verificarmos as situações nas quais a predição analítica pode ser utili-
zada, calculamos o erro relativo, definido na Equação 3.11, em diferentes situações expe-
rimentais. Como observado anteriormente, esse erro representa a diferença normalizada
entre os valores experimentais e analíticos, sendo que utilizaremos a Equação 3.21 para
obter os valores analíticos. Os resultados dessa série de experimentos estão mostrados
na Figura 20. Para calcularmos o valor experimental indicado em cada ponto do grá-
fico, foram consideradas 100 realizações do modelo proposto. Cada rede gerada possui
2 comunidades, sendo que as comunidades possuem reciprocidade máxima em todos os
experimentos.

No primeiro experimento, verificamos como o erro relativo se comporta quando
x̄12 = x̄21 = x̄ext, condição na qual as comunidades estão balanceadas. Utilizamos duas co-
munidades possuindo 3000 nós, e variamos a modularidade da rede através da modificação
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Figura 19 – Variação da eficiência ao modificarmos o balanço de conexões entre comunidades
BA. (a) Eficiência de redes geradas experimentalmente, representa por símbolos,
comparada com os valores previstos pela Equação 3.17, indicados por linhas traceja-
das. (b) Mesmas condições experimentais que em (a), mas utilizando a Equação 3.21
para a predição analítica. Foram geradas 100 realizações para cada caso, sendo que
as barras de desvio padrão são mostradas na figura. Cada comunidade possui 3000
nós.

Fonte: Elaborada pelo autor.

da razão entre o grau médio externo e interno dos nós, x̄ext/x̄int. O resultado é mostrado
na Figura 20(a). Utilizamos diferentes valores de x̄int para verificar se há alguma mu-
dança de comportamento no erro ao variarmos esse parâmetro. Vemos que o erro relativo
permanece baixo para todas as condições experimentais impostas. Dessa forma, temos
que se as comunidades forem balanceadas e com igual tamanho, a Equação 3.21 fornece
uma boa previsão de eficiência. Isso ocorre porque, nessa situação, não há diferença de
eficiência entre as comunidades, e portanto o estado estacionário do passeio aleatório é
bem aproximado pelo grau dos nós.

Ao modificarmos o tamanho relativo entre as comunidades, temos o resultado
mostrado na Figura 20(b). Nesse caso, a comunidade 1 possui N1 = 1000 nós, enquanto
que o tamanho da comunidade 2 foi variado. Cada curva representa uma diferente razão,
r = N2/N1, entre tamanhos das comunidades. Novamente verificamos como o erro se
comporta para diferentes níveis de modularidade da rede. Vemos pela figura que se a rede
possuir modularidade alta, o erro relativo permanece baixo para diferentes tamanhos de
comunidade. Para níveis moderados de modularidade o tamanho das comunidades passa
a influenciar fortemente nos valores experimentais observados, e a Equação 3.21 não pode
ser utilizada para explicar a eficiência das comunidades. Notamos que um resultado similar
é obtido ao utilizarmos a Equação 3.17.
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Figura 20 – Verificação da validade da Equação 3.21 em diferentes topologias de rede. Para tanto,
o erro relativo entre valores experimentais e analíticos, indicado pela Equação 3.11
foi utilizado. (a) Erro em função da fração entre grau médio externo e interno das
comunidades, onde as curvas representam diferentes valores de grau médio interno
utilizados. (b) O mesmo que em (a), mas com cada curva representando uma dife-
rente razão entre tamanhos das comunidades. (c) Erro em função do número médio
de conexões saindo da comunidade 1 e chegando à comunidade 2, para diferentes
densidades internas das comunidades.

Fonte: Elaborada pelo autor.

O resultado revela que em redes possuindo comunidades com diferentes tamanhos
e um nível de modularidade moderado, o que normalmente ocorre em redes reais, é muito
difícil estudarmos o conceito de eficiência das comunidades. Isso porque a heterogeneidade
de grau dessas redes passa a dominar a dinâmica, escondendo as variações sutis causadas
pela configuração em escala intermediária da rede.

A última série de experimentos que realizamos foi variar o balanço de conexões
entre as comunidades. Isto é, fixando x̄21 = 4, variamos o valor de x̄12. O mesmo proce-
dimento foi repetido para diferentes densidades internas das comunidades, indicadas pelo
parâmetro x̄int. O resultado pode ser visto na Figura 20(c). Vemos que o erro relativo
permanece baixo para pequenos valores de desbalanceamento entre as comunidades, isto
é, na região x̄12 ≈ 4. Nas demais situações, a dinâmica de passeio aleatório se comporta
de forma não prevista pela equação. Isso porque o alto desbalanço entre as comunidades
provoca um fluxo de atividade entre elas. Esse fluxo modifica a relação linear entre grau
e atividade observada para cada comunidade, adicionando heterogeneidade à dinâmica e
causando o alto desvio observado.

3.3 Comportamento específico de comunidades na rede da Macaca

Nesta seção, apresentamos uma aplicação dos conceitos desenvolvidos sobre o pas-
seio aleatório direcionado. Utilizamos a rede cortical da Macaca, descrita na Seção 2.4,
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para mostrar que a relação entre atividade do passeio aleatório e o grau de entrada dos
nós pode possuir comportamentos distintos de acordo com a comunidade analisada. Nota-
mos que a análise do passeio aleatório em redes corticais representa um recente tópico de
interesse na literatura. Em especial, para a modelagem de propagação de doenças como
Alzheimer e demência frontotemporal (158–160) e para a modelagem da conectividade
funcional à partir da conectividade estrutural do córtex.(161–163)

Os nós da rede cortical da Macaca possuem posições bem definidas. Dessa forma,
podemos visualizar a rede para facilitar a interpretação de algumas de suas propriedades.
Tal visualização é mostrada na Figura 21(a). Observando a figura, vemos que os nós estão
divididos, espacialmente, em dois grupos principais. Com a finalidade de verificarmos a
relação entre os grupos espaciais e a topologia da rede, utilizamos um algoritmo de otimi-
zação da modularidade (78) para detectar as comunidades presentes na rede. Notamos que
também identificamos as comunidades utilizando os algoritmos propostos em.(89,164) O
resultado obtido foi idêntico. Com isso, colorimos os nós da rede mostrada na Figura 21(a)
de acordo com as comunidades identificadas. Vemos que as comunidades estão, de fato,
relacionadas com a posição espacial dos nós. Isto é, a rede é formada por uma comunidade
contendo os nós da região posterior e outra comunidade contendo nós da região anterior
do córtex.

Figura 21 – (a) Visualização das duas comunidades do maior componente fortemente conexo da
rede cortical da Macaca. O componente é formado por 85 nós e possui um grau
médio de k̄ = 27.7. (b) Relação entre atividade e grau de entrada de cada nó. Os
nós estão coloridos de acordo com a comunidade à qual eles pertencem.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A comunidade da região anterior corresponde a elementos responsáveis pela exe-
cução de tarefas de alto nível, como integração de sentidos e planejamento, enquanto
que a comunidade posterior está relacionada com o processamento primário dos sentidos,
incluindo a área do córtex visual no lobo occipital, temporal e parietal.(165) Também
encontramos uma forte assimetria de conexões entre essas duas comunidades, com muito
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mais conexões saindo do módulo anterior e chegando ao módulo posterior, do que o con-
trário.

Aplicamos, então, a dinâmica de passeio aleatório na rede da Macaca, obtendo
assim a atividade de cada nó. Na Figura 21(b) mostramos a atividade, Ai, em função
do grau de entrada, kin

i , de cada nó i da rede. Vemos claramente que a relação entre
atividade e grau contradiz o comportamento linear previsto pela Equação 2.18. Isso porque
os diferentes relacionamentos observados estão associados com as comunidades presentes
na rede. Na Figura 21(b), colorimos cada ponto do gráfico de acordo com a comunidade à
qual o respectivo nó pertence, revelando que a relação entre atividade e grau de entrada
é de fato influenciada pelas diferentes propriedades estruturais de cada comunidade.

Através das análises realizadas sobre o passeio aleatório direcionado, obtivemos
um modelo razoável para explicar a não-linearidade observada na relação entre atividade
e grau de entrada na rede cortical. Todos os parâmetros relevantes das comunidades dessa
rede foram encontrados, e esses parâmetros foram usados para gerar uma única realização
do nosso modelo, considerando uma distribuição de grau poissoniana para as comunidades.
As comunidades identificadas possuem 42 e 43 nós, e a conectividade entre elas é dada
por

κ =

[
23.9 4.36

1.22 25.95

]
. (3.23)

As reciprocidades internas das comunidades são dadas por r = (0.624, 0.714). Na Figura 22
mostramos novamente a relação entre atividade do passeio aleatório e grau de entrada para
a rede da Macaca. Mostramos também os valores obtidos para a dinâmica aplicada sobre a
rede gerada pelo modelo computacional, utilizando os parâmetros κ e r identificados para
a rede real. Vemos que o modelo apresentado na Seção 3.1 representa bem a separação
entre atividade e grau de entrada observada para a rede.

Como a rede possui apenas duas comunidades, é possível escrevermos a Equa-
ção 3.5 em uma forma fechada para a comunidade 1. Temos que

Ai|1 =
π1

N1 (x̄21 + x̄11)
kin
i , (3.24)

onde a atividade da comunidade 1, π1, é dada por

π1 =
1

1 + x̄12

x̄21

x̄21+x̄22

x̄12+x̄11

. (3.25)

Uma expressão similar pode ser obtida para a comunidade 2, bastando apenas realizarmos
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(linhas tracejadas).

Fonte: Elaborada pelo autor.

uma inversão de índices. Com isso, as atividades dos nós da rede podem ser escritas como

Ai =

2.1× 10−4kin
i , se i ∈ C1,

5.9× 10−4kin
i , se i ∈ C2.

(3.26)

Os valores previstos pela Equação 3.26 são mostrados na Figura 22. Observamos
uma boa concordância entre a atividade analítica e a originalmente observada na rede. O
desvio da previsão analítica ocorre principalmente pelo fato da distribuição de grau das
comunidades não ser poissoniana. Adicionalmente, correlações de grau entre nós vizinhos
também modificam a atividade da rede, e estas não foram levadas em conta no modelo.
Claramente, existe um conjunto de nós que apresenta um grande desvio da previsão ana-
lítica. Observando a Figura 22, vemos que esses nós possuem grau de entrada muito alto.
De forma a entendermos melhor porque eles desviam da previsão analítica, selecionamos
todos os nós possuindo kin > 40, e visualizamos sua posição na rede original da Macaca.
O resultado pode ser visto na Figura 23(a). As cores branca e cinza dos nós indicam a
comunidade à qual cada nó pertence. Em vermelho, mostramos os nós possuindo kin > 40.

Vemos que os nós de alto grau de entrada tendem a prover a conectividade entre
as duas comunidades, pois grande parte das conexões externas da comunidade associada
à região anterior estão ligadas a esses nós. Uma outra forma de verificarmos esse com-
portamento é através de um algoritmo de visualização de redes. Utilizamos o algoritmo
Kamada-Kawai (166) para calcularmos posições apropriadas para os nós considerando ex-
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Figura 23 – Visualização de nós especiais na rede da Macaca. Nós coloridos em branco e cinza
pertencem às duas comunidades encontradas na rede, enquanto que nós coloridos
em vermelho apresentam um forte desvio da nossa predição analítica. Apresenta-
mos duas visualizações, (a) utilizando a posição original dos nós e (b) utilizando o
algoritmo Kamada-Kawai para calcularmos as posições dos nós.

Fonte: Elaborada pelo autor.

clusivamente a topologia da rede. Notamos que foi utilizada a versão simetrizada da rede
para calcularmos as posições. O resultado está mostrado na Figura 23(b). Usando esse
procedimento, os nós de alto grau são posicionados entre as duas comunidades, reforçando
a ideia de que esses nós são responsáveis por prover a conectividade dos módulos anterior
e posterior.

Considerando que alguns nós da rede da Macaca possuem propriedades diferentes
dos demais, é natural propormos que uma divisão mais apropriada da rede considere três
comunidades ao invés de duas. A divisão em duas comunidades que utilizamos ao longo
da análise possui modularidade 0.4. A modularidade da rede ao considerarmos os três
grupos de nós apresentados na Figura 23 (branco, cinza e vermelho) se torna 0.33, o que
representa uma queda considerável. Portanto, ao considerarmos a modularidade como
sendo a propriedade que define comunidades em redes, não é adequado estabelecermos
uma terceira comunidade na rede da Macaca.

Como já discutido, comunidades podem ser definidas através de diferentes crité-
rios. Analisando os resultados mostrados nas Figuras 22 e 23, vemos que a relação entre
topologia e dinâmica poderia ser utilizada como um critério para se definir comunidades.
Nesse caso, poderíamos considerar que além de duas comunidades apresentando eficiên-
cias bem determinadas, existe uma terceira comunidade na rede, que não segue o mesmo
comportamento observado para as outras duas comunidades. A sistematização de uma
abordagem de detecção de comunidades utilizando tal conceito é um interessante tópico
para futuras análises.
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4 Passeio aleatório enviesado em redes mo-
dulares

Como vimos, o passeio aleatório em redes direcionadas possui diversas proprieda-
des interessantes que não são observadas no caso não direcionado. Em especial, temos a
possibilidade de diversas relações entre a atividade da dinâmica e o grau dos nós, que
surge do desbalanço de conexões entre comunidades da rede. Iremos analisar neste capí-
tulo uma outra forma pela qual tal comportamento pode ser observado na dinâmica de
passeio aleatório. Estudaremos uma variação dessa dinâmica chamada de passeio aleatório
enviesado. Nela, um valor escalar é associado a cada nó, e esse valor altera a probabilidade
do nó receber o agente do passeio aleatório. Essa dinâmica foi apresentada na Seção 2.5.2.
Ressaltamos que as redes estudadas neste capítulo são todas não direcionadas, e portanto
a alteração da atividade dos nós frente ao grau dos mesmos se dá pela variação do fitness
associado às comunidades.

Como exemplo inicial, aplicamos a dinâmica de passeio aleatório enviesado em uma
rede ER não direcionada, possuindo 1000 nós. Na Figura 24 apresentamos a atividade me-
dida para a dinâmica ao considerarmos duas distribuições de fitness. No caso mostrado
na Figura 24(a), todos os nós possuem o mesmo valor de fitness, e por consequência, a
relação entre atividade e grau é exata. Na Figura 24(b) mostramos o que ocorre quando
associamos um alto valor de fitness à metade dos nós da rede. Podemos ver que o mesmo
efeito observado no caso de redes direcionadas, isto é, a presença de diferentes coeficientes
angulares para a relação entre atividade e grau para determinados grupos de nós, tam-
bém pode ser visto no modelo com fitness. Nesse caso, podemos dizer que nós de fitness
similares formam as comunidades da rede. Portanto, é interessante estudarmos como os
grupos mostrados na Figura 24(b) se modificam com a modularidade do sistema.

É importante notarmos que, além do passeio aleatório enviesado apresentar os
mesmos princípios de comportamento específico de comunidades observados no caso dire-
cionado, é mais factível analisarmos essa dinâmica de forma teórica. Isso porque temos
uma separação entre o principal efeito que causa a distinção dos nós em dois grupos (o
fitness) e a topologia da rede. Dessa forma, utilizando a dinâmica com fitness podemos
associar qualquer modelo de rede com qualquer distribuição de valores de fitness para
os nós. Em alguns casos específicos, é possível derivarmos expressões analíticas para a
relação entre atividade e grau nas comunidades.



82 Capítulo 4. Passeio aleatório enviesado em redes modulares

5 10 15 20 25 30 35 40

k

0.0004

0.0006

0.0008

0.0010

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

0.0020
A

ti
v
id

a
d
e

(a)

5 10 15 20 25 30 35 40

k

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

A
ti

v
id

a
d
e

(b)

Figura 24 – Atividade da dinâmica de passeio aleatório com fitness em função do grau dos nós.
Foi utilizada uma rede ER de N = 1000 nós e k̄ = 20. (a) Todos os nós possuem o
mesmo valor de fitness. (b) Metade dos nós possuem o dobro do valor de fitness do
que a outra metade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1 Influência do fitness na relação topologia-dinâmica

Para encontrarmos o relacionamento entre atividade e grau, primeiro utilizamos o
fato de que a evolução da probabilidade Pm do agente estar na comunidade m é novamente
dada pela Equação 3.1, que por conveniência reproduzimos abaixo.

dPm

dt
= −Pm

∑
h

pmh +
∑
h

Phphm.

Como discutido anteriormente, os termos pmh representam as probabilidades de transição
entre comunidades. No caso do passeio aleatório com fitness, não podemos dividir os nós
nas mesmas classes de equivalência definidas na Seção 3.1, porque as probabilidades de
transição agora dependem do fitness dos vizinhos de cada nó. Uma solução é simplificarmos
a distribuição dos valores de fitness da rede. Supondo que todos os nós de uma dada co-
munidade m possuem o mesmo valor de fitness Φm, podemos descrever todos os valores de
fitness da rede através do vetor Φ = (Φ1,Φ2, . . . ,Φn). Isso possibilita definirmos uma nova
classe de equivalência da dinâmica, dada por Ψm = Φ∗Xm = (Φ1xm1,Φ2xm2, . . . ,Φnxmn).
Dessa forma, temos que

pmh =
∑
Ψm

P (m → h | Ψm)P (Ψm) (4.1)

onde P (m → h | Ψm) é a probabilidade condicional de que o agente, estando em um nó
da comunidade m com exatamente xm1, ..., xmn conexões para as outras comunidades da
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rede, faça a transição da comunidade m para h. Note que as conexões associadas a cada
termo xmh leva a nós possuindo fitness Φh. Portanto, a probabilidade condicionada nas
classes de equivalência pode ser escrita como

P (m → h | Ψm) =
Φhxmh
n∑

l=1

Φlxml

. (4.2)

Podemos usar novamente a hipótese homogênea, supondo que os graus dos nós são
bem representados pela média de graus em cada comunidade. Com isso obtemos

pmh =
Φhx̄mh
n∑

l=1

Φlx̄ml

. (4.3)

Seguindo os passos utilizados para a dedução da Equação 3.5, seja πm o m-ésimo autovalor
da matriz de transição formada pelas probabilidades pmh, temos que

Ai|m =
πm

N
n
x̄m

ki = ξmki, (4.4)

onde x̄m =
n∑

l=1

x̄ml.

Note que a Equação 4.4 possui uma diferença fundamental em relação à Equa-
ção 3.5, que é o fato do termo ξm não envolver direção das arestas. Mesmo assim, obtive-
mos uma expressão para a atividade do passeio aleatório enviesado muito similar à obtida
para o passeio aleatório em redes direcionadas. Dessa forma, vemos que é possível alterar
o comportamento específico das comunidades em redes não direcionadas do mesmo modo
que fizemos para o caso direcionado, desde que associemos valores de fitness distintos para
os nós de cada comunidade. A forma como esses valores de fitness são associados aos nós
é o que da origem a diferentes relacionamentos entre a topologia e a atividade do passeio
aleatório.

Apesar da Equação 4.4 possuir a grande vantagem de ser facilmente associada
aos resultados obtidos para redes direcionadas, sua dedução carrega muitas restrições
presentes na análise do caso direcionado. Podemos encontrar uma expressão mais geral
para a dinâmica de passeio aleatório enviesado partindo do fato de que a probabilidade
estacionária dessa dinâmica é conhecida (126), e dada por

Ai =

∑
j∈Γi

ϕjϕi

N∑
k=1

∑
l∈Γk

ϕlϕk

. (4.5)

Note que nessa equação o termo ϕi representa o valor de fitness do nó i. O termo Γi é o
conjunto de nós vizinhos ao nó i.
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Para trabalharmos com a Equação 4.5, precisamos definir a distribuição dos valores
de fitness para os nós. Como uma primeira análise, iremos supor novamente que os valores
de fitness dos nós de uma dada comunidade h podem ser bem representados por um único
valor. Representaremos esse valor como Φh. Nesse caso, temos que a igualdade

∑
j∈Γi

ϕj =
n∑

h=1

xmh(i)Φh (4.6)

é válida para um nó i da comunidade m, sendo que xmh(i) é o número de conexões que o
nó i faz com a comunidade h. Com isso, podemos reescrever a Equação 4.5 como

Ai|m =

Φm

n∑
h=1

xmh(i)Φh

n∑
q=1

∑
l∈Cq

n∑
r=1

xqr(l)ΦrΦq

, (4.7)

onde Cq é o conjunto de nós da comunidade q.

Nosso objetivo é encontrar uma relação do tipo Ai|m = ξmki, de forma a evidenciar
o ganho de atividade dos nós proporcionado pela comunidade na qual eles se encontram.
Supondo que tal relação exista, para encontrarmos ξm primeiro somamos a atividade dos
nós em cada comunidade, obtendo

∑
i∈Cm

Ai|m = πm =
∑
i∈Cm

ξmki

πm = ξm
∑
i∈Cm

ki

πm = ξm
∑
i∈Cm

n∑
h=1

xmh(i)

πm = Nmξm

n∑
h=1

x̄mh, (4.8)

O termo Nm indica o número de nós na comunidade m. Já o termo πm representa, assim
como nos cálculos para redes direcionadas, a probabilidade de encontrarmos o agente na
comunidade m. Ele pode ser encontrado através da manipulação da Equação 4.7
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πm =
∑
i∈Cm

Ai|m

=

Φm

∑
i∈Cm

n∑
h=1

xmh(i)Φh

n∑
q=1

∑
l∈Cq

n∑
r=1

xqr(l)ΦrΦq

=

Φm

n∑
h=1

Φh

∑
i∈Cm

xmh(i)

n∑
q=1

n∑
r=1

ΦrΦq

∑
l∈Cq

xqr(l)

=

NmΦm

n∑
h=1

Φhx̄mh

n∑
q=1

n∑
r=1

NqΦrΦqx̄qr

. (4.9)

Com isso, podemos reescrever a Equação 4.7 na forma

Ai|m =

Φm

n∑
h=1

Φhx̄mh(
n∑

s=1

x̄ms

)(
n∑

q=1

n∑
r=1

NqΦrΦqx̄qr

)ki = ξmki. (4.10)

Note que na derivação da Equação 4.10 não foram feitas hipóteses em relação à
distribuição de grau da rede, apenas consideramos valores de fitness únicos para cada
comunidade. Vemos pela Equação 4.10 que ξm não depende do valor absoluto de fitness,
mas sim da razão dos valores para diferentes comunidades. A equação também evidencia
que se os nós possuírem o mesmo valor de fitness, ou seja, se Φq = Φ0 para qualquer q,
teremos

Ai|m =
1

n∑
q=1

n∑
r=1

Nqx̄qr

ki =
1

Nk̄
ki. (4.11)

Nesse caso, a topologia das comunidades não possui qualquer influência na relação entre
atividade e grau do nó.

É importante observarmos que no caso do passeio aleatório com fitness que estamos
considerando, no qual cada comunidade possui um valor particular de fitness, não podemos
mais associar ξm com a eficiência da comunidade. Isso porque, nesse caso, o custo associado
a cada nó é dado tanto pelo grau quanto pelo seu valor de fitness. A análise de eficiência
poderia ser feita somente se considerássemos um custo generalizado da forma c = kβ+qϕγ.
Contudo, os expoentes utilizados para definir tal custo possuem forte dependência do
sistema sendo estudado. Portanto, não abordaremos tal generalização sobre a eficiência



86 Capítulo 4. Passeio aleatório enviesado em redes modulares

de comunidades. Por outro lado, o coeficiente ξm ainda pode ser interpretado como um
potencial da comunidade m em gerar atividade.

Um exemplo de aplicação da Equação 4.11 é quando temos apenas duas comuni-
dades de tamanhos iguais. Nesse caso

Ai|1 = Φ1
Φ1x̄11 + Φ2x̄12

N
2
(x̄11 + x̄12) (Φ2

1x̄11 + 2Φ1Φ2x̄12 + Φ2
2x̄22)

ki, (4.12)

com uma expressão similar para Ai|2, fazendo uma troca de índices 1 ↔ 2. Note que,
como as comunidades são não direcionadas e possuem mesmo tamanho, temos que x̄12 =

x̄21 = x̄ext.

Na Figura 25 mostramos a variação do coeficiente ξ considerando redes formadas
por duas comunidades, cada qual gerada segundo o modelo BA. Cada comunidade possui
1000 nós. Variamos tanto a conectividade entre as comunidades quanto o fitness associado
à uma das comunidades. Na Figura 25(a) indicamos a variação de ξ para redes geradas
experimentalmente, com comunidades conectadas de acordo com os parâmetros

κ =

[
10 x̄ext

x̄ext 10

]
, (4.13)

sendo que x̄ext ajusta a modularidade da rede. Na figura, esse termo é variado no intervalo
[0.5, 19.5]. Os valores de fitness para os nós das comunidades 1 e 2 são, respectivamente,
Φ1 = 1.5 e Φ2 = 1. Vemos que a baixa interconectividade entre as comunidades amplifica
a diferença de fitness existente entre as mesmas. Isto é, os valores do coeficiente ξ para as
duas comunidades se tornam cada vez mais distintos conforme diminuímos x̄ext.

Na Figura 25(a) também mostramos, através de linhas tracejadas, a previsão ana-
lítica fornecida pela Equação 4.12. Vemos que a equação representa bem os dados ex-
perimentais obtidos. Dessa forma, podemos encontrar analiticamente a razão entre os
coeficientes ξ das duas comunidades. Tal razão é dada por

ξ1
ξ2

=
Φ1 (Φ1x̄11 + Φ2x̄ext)

N
2
(x̄22 + x̄ext) (Φ

2
1x̄11 + 2Φ1Φ2x̄ext + Φ2

2x̄22)

Φ2 (Φ2x̄22 + Φ1x̄ext)
N
2
(x̄11 + x̄ext) (Φ2

1x̄11 + 2Φ1Φ2x̄ext + Φ2
2x̄22)

=
Φ1 (Φ1x̄11 + Φ2x̄ext) (x̄22 + x̄ext)

Φ2 (Φ2x̄22 + Φ1x̄ext) (x̄11 + x̄ext)
. (4.14)

Como estamos interessados na influência de x̄ext na alteração da razão entre os coeficientes,
podemos simplificar a Equação 4.14 se considerarmos o caso x̄11 = x̄22 = x̄int. Com isso
obtemos

ξ1
ξ2

=
Φ1 (Φ1x̄int + Φ2x̄ext)

Φ2 (Φ2x̄int + Φ1x̄ext)
. (4.15)
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Figura 25 – Valores do coeficiente ξ para duas comunidades possuindo distribuição de grau em
lei de potência. Os símbolos representam resultados obtidos experimentalmente para
50 realizações da rede. A linha tracejada indica os valores esperados de acordo com
a Equação 4.12. Os resultados foram obtidos para (a) diferentes níveis de interconec-
tividade entre as comunidades e (b) diferentes valores de fitness para a comunidade
1.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Através da Equação 4.15, podemos encontrar a razão entre os coeficientes ξ para
alguns casos particularmente interessantes de interconectividade entre as comunidades.
Tais casos são mostrados na Tabela 1. Eles representam possíveis estratégias que podem ser
aplicadas na rede de forma a se alterar o potencial de grupos de nós em gerar atividade. Por
exemplo, vemos que uma dada comunidade pode sempre modificar ξ através do aumento
do seu fitness. Mas de acordo com a Tabela 1, se a modularidade da rede for baixa a
variação do fitness não vai surtir muito efeito, e possivelmente uma melhor estratégia
seria eliminar conexões com outras comunidades.

Tabela 1 – Razão entre os coeficientes ξ de duas comunidades para diferentes níveis de modula-
ridade da rede. As expressões foram calculadas utilizando a Equação 4.15.

Condição Razão entre coeficientes

Comunidades pouco conectadas (x̄ext → 0) ξ1
ξ2

=
Φ2

1

Φ2
2

Ausência de comunidades na rede (x̄ext = x̄int) ξ1
ξ2

= Φ1

Φ2

Alta conectividade entre comunidades (x̄ext → ∞) ξ1
ξ2

= 1

Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 25(b) mostramos a variação de ξ entre duas comunidades possuindo
variados valores de fitness. As comunidades possuem x̄int = 10 e x̄ext = 2. Os valores de
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fitness dos nós da comunidade 2 foram fixados em Φ2 = 1, enquanto que os valores dos
nós da comunidade 1 foram variados no intervalo [0.1, 6]. Vemos que nesse regime de alta
modularidade, a variação do fitness da comunidade 1 provoca forte alteração na relação
interna entre atividade e grau para ambas as comunidades. Vemos também que a equação
representa corretamente os valores obtidos experimentalmente ao variarmos o fitness da
comunidade.

Até agora estudamos o passeio aleatório enviesado supondo que cada comunidade
possui o mesmo valor de fitness. Um outro caso particularmente interessante de se estudar
ocorre quando os valores de fitness dos nós estão relacionados com os graus dos mesmos.
Desse modo, temos uma relação do tipo ϕi = ηkα

i entre essas variáveis. Essa hipótese
considera que nós possuindo um alto número de conexões tendem a possuir também uma
maior atratividade para o agente executando a dinâmica de passeio aleatório. Em outras
palavras, se o agente estiver sobre um nó i possuindo uma vizinhança Γi, ele se move para
um nó j ∈ Γi com uma probabilidade proporcional a kj. Tal hipótese já foi utilizada em
diversos estudos.(36, 37, 167, 168)

Utilizando essa condição para o fitness, podemos encontrar novamente uma expres-
são fechada para a atividade dos nós. Primeiramente, vamos considerar que cada comu-
nidade esteja isolada do restante da rede. Nesse caso, a probabilidade de encontrarmos o
agente em um nó i da comunidade m é dada por

A(0)
i|m =

∑
j∈Γi

ϕjϕi∑
h∈Cm

∑
l∈Γh

ϕlϕh

=

η2
∑
j∈Γi

kα
j k

α
i

η2
∑

h∈Cm

∑
l∈Γh

kα
l k

α
h

≈ x̄α
mkik

α
i

x̄α
m

∑
h∈Cm

khkα
h

=
kα+1
i

Nm
¯xα+1
m

. (4.16)

Note que utilizamos a aproximação
∑
j∈Γi

kα
j ≈ x̄α

mki, que considera que os graus dos vizinhos

do nó i são bem descritos pelo valor de grau médio x̄α
m da comunidade.

Tendo encontrado a atividade interna de cada comunidade, precisamos agora en-
contrar a probabilidade do agente estar em cada comunidade quando estas estiverem co-
nectadas entre si. Nessa escala do sistema, é possível desconsiderarmos variações locais de
grau. Com isso, podemos considerar que cada nó i da comunidade m possui xmh(i) ≈ x̄mh

conexões com cada comunidade h. Utilizando essa condição, temos que os valores de fitness
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dos nós da comunidade m são dados pelo grau médio da comunidade, ou seja, Φm = x̄m.
Portanto, podemos reescrever a Equação 4.9 como

πm =

Nmx̄
α
m

n∑
h=1

x̄α
h x̄mh

n∑
q=1

n∑
r=1

Nqx̄α
r x̄

α
q x̄qr

. (4.17)

A probabilidade do agente estar sobre o nó i da comunidade m é dada pelo pro-
duto entre a probabilidade dele estar na comunidade m e a atividade interna do nó i na
comunidade, isto é,

Ai|m = πmA(0)
i|m

=

x̄α
m

n∑
h=1

x̄α
h x̄mh

¯xα+1
m

n∑
q=1

n∑
r=1

Nqx̄α
r x̄

α
q x̄qr

kα+1
i (4.18)

= ξmk
α+1
i .

Portanto, temos que a atividade da dinâmica está relacionada de forma não linear com o
grau dos nós.

É importante observarmos que no caso do fitness associado ao grau, podemos nova-
mente interpretar o coeficiente ξm como sendo um indicativo da eficiência da comunidade
m. Isso ocorre porque, diferentemente do que consideramos anteriormente, o grau e o
fitness dos nós não são mais dois termos descorrelacionados associados a diferentes tipos
de custo para a geração de atividade. Como o fitness é determinado pelo grau, a atrativi-
dade de um nó para receber visitas do agente da dinâmica depende somente do grau do
nó. Com isso, podemos entender o coeficiente ξm como sendo o potencial de nós presentes
na comunidade m para gerar atividade dinâmica, dado um custo proporcional a kα+1 para
a criação e manutenção de cada nó.

Apresentaremos dois exemplos de passeio aleatório enviesado ocorrendo em diferen-
tes modelos de redes. No primeiro, conectamos duas comunidades ER de forma aleatória,
segundo a matriz de conectividade

κ =

[
10 2

2 20

]
. (4.19)

Aplicamos nessa rede o passeio aleatório enviesado, sendo que fixamos o fitness de cada
nó i como ϕi = ki. Na Figura 26(a) mostramos a relação resultante entre atividade e grau
dos nós. Como esperamos uma relação do tipo Ai ∝ k2

i , normalizamos a atividade pelo
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Figura 26 – Atividade do passeio aleatório enviesado, normalizada pelo grau, em função do grau
dos nós. As redes utilizadas possuem duas comunidades e conectividade indicada
pela Equação 4.19. Cada comunidade possui 1000 nós e topologia interna (a) ER e
(b) BA.

Fonte: Elaborada pelo autor.

grau de cada nó, de forma a facilitarmos a visualização do resultado. Vemos que no caso
do fitness correlacionado com o grau, a diferença de densidade interna das comunidades
pode provocar diferentes relacionamentos entre atividade e grau. As linhas vermelhas
indicam os coeficientes angulares dos relacionamentos previstos analiticamente, segundo
a Equação 4.18.

Na Figura 26(b) mostramos o resultado obtido ao conectarmos comunidades cri-
adas de acordo com o modelo BA, sendo que a conectividade entre as comunidades é
dada pela matriz κ indicada na Equação 4.19. Vemos nesse caso que a separação entre
as comunidades se torna muito mais sutil, podendo ser vista apenas para nós de alto
grau. Verificamos que isso ocorre mesmo ao visualizarmos o resultado em escala logarít-
mica. A Figura 26(b) também indica que o valor analítico fornecido pela Equação 4.18
possui boa concordância com os valores experimentais, mesmo no caso de comunidades
BA. Observamos porém um desvio moderado para os nós de alto grau presentes em cada
comunidade.

De forma a verificarmos como a relação entre atividade e grau se modifica para
o caso do fitness correlacionado ao grau, geramos diversas redes possuindo comunidades
com topologia ER. A conectividade entre as comunidades é novamente dada pela matriz
κ indicada na Equação 4.19, com a exceção de que variamos o grau médio, x̄ext, entre
as comunidades. O resultado pode ser visto na Figura 27(a). Novamente, vemos que a
conectividade entre as comunidades altera o relacionamento entre atividade e grau de
forma não linear. Em especial, a não linearidade se torna mais relevante quando a rede é
altamente modular.



4.2. Atuação do fitness em redes de aeroportos 91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x̄ext

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

E
fi
ci

ên
ci

a
 (
ξ)

×10 6 (a)
Comunidade 1

Comunidade 2

Analítico

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

α

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

E
fi
ci

ên
ci

a
 (
ξ)

×10 5 (b)
Comunidade 1

Comunidade 2

Analítico

Figura 27 – Eficiência do passeio aleatório enviesado em função do (a) grau médio externo das
comunidades e (b) coeficiente de relacionamento entre o grau e fitness dos nós. Para
cada ponto experimental foram utilizadas 50 realizações do modelo.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Outra questão interessante a se verificar no caso do fitness associado ao grau é
a influência do expoente α da relação ϕ = kα. Esse expoente ajusta a importância que
o nó adquire para a dinâmica de acordo com o seu grau. Para maiores valores de α,
nós de alto grau tendem desproporcionalmente a adquirir altos valores de atividade. Na
Figura 27(b) mostramos a evolução da eficiência para diferentes valores de α, utilizando
redes definidas pela matriz κ indicada na Equação 4.19. Vemos que há uma forte queda
de eficiência com o aumento de α. Isso ocorre porque maiores valores de α provocam uma
forte concentração de atividade em nós de alto grau. Por consequência, a atividade de
nós de baixo e médio grau se torna muito baixa. Com isso, o valor médio de atividade
das comunidades, e da rede, diminui. Adicionalmente, vemos que ambas comunidades
possuem a mesma tendência de queda.

4.2 Atuação do fitness em redes de aeroportos

4.2.1 Rede americana de aeroportos

Um sistema interessante para aplicarmos a dinâmica de passeio aleatório enviesado
é a rede americana de aeroportos, que foi apresentada na Seção 2.4. Inicialmente, utiliza-
remos como propriedade de fitness o grau dos nós, ou seja, ϕi = ki. A lógica por trás dessa
decisão é que nós de alto grau representam aeroportos com um grande número de linhas
aéreas para outros aeroportos, e portanto possuem maior chance de serem escolhidos como
próximo destino de um agente caminhando sobre a rede.
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A Figura 28(a) apresenta o resultado da atividade em relação ao grau dos nós
ao executarmos a dinâmica sobre a rede. Note que a escala do gráfico é logarítmica em
ambos os eixos, que se faz necessária devido à alta heterogeneidade de grau da rede de
aeroportos. Observando o gráfico, vemos uma sutil separação dos nós em dois grupos
distintos, especialmente para valores de grau k > 10. É importante lembrarmos que
se os nós possuíssem o mesmo valor de fitness, a relação entre atividade e grau seria
perfeitamente linear. Ao aplicarmos um algoritmo de detecção de comunidades na rede1,
obtemos que a divisão em duas comunidades otimiza a modularidade da rede. A primeira
comunidade é formada por 724 aeroportos, enquanto que a segunda possui 333 aeroportos.
A interconectividade entre as comunidades é dada por

κ =

[
27.9 0.1

0.3 9.8

]
. (4.20)
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Figura 28 – Atividade do passeio aleatório em função do grau dos nós para a rede de aeroportos
americana. A cada nó associamos um valor de fitness igual ao grau do mesmo. (a)
Atividade em função do grau encontrada experimentalmente. (b) O mesmo resultado
experimental de (a), mas com cada ponto colorido de acordo com a comunidade à
qual o respectivo nó pertence. Adicionalmente, as linhas vermelhas indicam a relação
esperada de acordo com a Equação 4.18.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Através dessas propriedades, utilizamos a Equação 4.18 para descrever a ativi-
dade dos nós em função do grau para cada comunidade. O resultado pode ser visto na
Figura 28(b). Vemos que as comunidades presentes na rede de fato possuem diferentes
relacionamentos entre atividade e grau. Adicionalmente, notamos que as hipóteses consi-

1 Aplicamos o método descrito em (78) utilizando o parâmetro γ = 0.1 (note que γ é o termo usado
em (78) para indicar a escala de tamanho das comunidades).
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deradas na dedução da Equação 4.18 proporcionam um modelo razoável da eficiência das
comunidades, como indicado pelas linhas vermelhas.

Com a finalidade de melhor visualizarmos os resultados obtidos, apresentamos na
Figura 29 a rede de aeroportos estudada, juntamente com o mapa dos Estados Unidos.
Os nós foram coloridos de acordo com a comunidade à qual eles pertencem. Claramente,
vemos que a divisão da rede em duas comunidades ocorre devido ao estado do Alasca.
Quase todos os aeroportos presentes na comunidade 2 que identificamos anteriormente
estão localizados no Alasca, enquanto que a comunidade 1 está relacionada com os demais
aeroportos.

Intuitivamente, a separação em dois grupos na relação entre atividade e grau dos
aeroportos pode parecer trivial, já que é esperado que os aeroportos do estado do Alasca
possuam uma topologia e dinâmica diferentes do restante dos Estados Unidos. Mas vemos
pelo gráfico mostrado na Figura 28(b) que os graus, e por consequência o fitness, dos nós
não possuem uma divisão clara em dois grupos. Dessa forma, se a rede não possuísse
duas comunidades topológicas bem definidas, não observaríamos dois grupos na relação
entre atividade e dinâmica do passeio aleatório. Isso porque os valores de fitness estariam
“misturados” entre os nós. Ao reforçarmos a estrutura de comunidades da rede, geramos
uma assortatividade de fitness entre os nós que propicia o surgimento dos dois grupos.

No caso da rede de aeroportos estudada, podemos dizer que a comunidade formada
pelos aeroportos do estado do Alasca possuem uma menor eficiência, pois um dado grau
gera menos atividade da dinâmica do que nós de grau similar presentes no restante do país.
Isso ocorre porque o Alasca possui uma série de regiões de difícil acesso terrestre (169), e
portanto o número de aeroportos localizados na região é desproporcional à sua densidade
populacional.(169)

Como descrito na Seção 2.4, a rede de aeroportos utilizada possui informação so-
bre o número de passageiros que passaram por cada aeroporto no ano de 2013. Podemos
associar esses valores com a atividade anual dos aeroportos. Dessa forma, é possível utili-
zarmos os conceitos desenvolvidos sobre o passeio aleatório enviesado para produzirmos
um modelo da atividade real dos aeroportos dado o grau e fitness dos mesmos. Para tanto,
plotamos na Figura 30(a) o número de passageiros anual de cada aeroporto, que chama-
mos de Areal, em função do grau dos nós. Note que os valores de Areal estão normalizados
pela soma do número total de passageiros registrados no ano. Aplicando uma regressão
linear entre os valores logarítmicos dessas variáveis, obtemos uma estimativa da relação
entre as mesmas, dada por Areal = 2.6 × 10−8k2.4. Comparando essa expressão com a
Equação 4.18, vemos que o expoente da relação entre fitness e grau, α, para essa rede
é dado por α = 1.4. Dessa forma, podemos definir valores de fitness aos nós de forma
a obter a mesma atividade real observada nos aeroportos. Esses valores são dados por
ϕi = k1.4

i . Note que essa relação representa a definição de uma regra local de transição da
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Figura 29 – Visualização da rede americana de aeroportos. Os nós estão coloridos de acordo com
as comunidades identificadas pelo método descrito em.(78)

Fonte: Elaborada pelo autor.

dinâmica de passeio aleatório de forma a obtermos a relação global entre atividade e grau
observada.

Aplicamos a dinâmica de passeio aleatório utilizando a forma funcional do fitness
proposta. Chamaremos a respectiva atividade obtida de Aexp. Na Figura 30(b) apresen-
tamos a comparação entre a atividade real dos aeroportos com a atividade experimental.
No gráfico também estão mostrados os coeficientes de correlação de Pearson ρ e ρ̃ entre
as duas variáveis, ao considerarmos estas na escala linear e logarítmica, respectivamente.
Vemos que há uma boa concordância entre as duas variáveis em quase todo o intervalo
de valores. Notamos que para valores muito altos de atividade, associados aos maiores
aeroportos da rede, há um nítido desvio de comportamento entre os valores reais e experi-
mentais. Isso porque tais aeroportos possuem uma atratividade maior do que o esperado
para o agente da dinâmica, ou seja, α > 1.4 para graus muito altos. Observamos também
que se utilizarmos diferentes expoentes α para as duas comunidades da rede, o relaciona-
mento entre Areal e Aexp pode se tornar ainda mais preciso. No entanto, para derivarmos
a Equação 4.18 fixamos o mesmo expoente α para todos os nós. Pretendemos generalizar
essa equação para variados α em estudos futuros.
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Figura 30 – Análise da atividade real e simulada para a rede de aeroportos americanos. A ati-
vidade real é dada pelo número de passageiros que transitaram pelo aeroporto no
ano de 2013. (a) Atividade real em função do grau dos nós, a linha vermelha indica
a função encontrada por regressão linear dos pontos. (b) Atividade real comparada
com a atividade simulada, obtida ao aplicarmos a dinâmica de passeio aleatório
com uma regra apropriada dos valores de fitness. Os termos ρ e ρ̃ representam o
coeficiente de correlação de Pearson ao considerarmos, respectivamente, as variáveis
em escala linear e logarítmica.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2.2 Rede global de aeroportos

É interessante compararmos os resultados obtidos para a rede de aeroportos ame-
ricanos com outra rede também de aeroportos, mas definida em outra escala. Para tanto,
a rede global de aeroportos, descrita na Seção 2.4, será utilizada. A rede está mostrada na
Figura 31, onde cada nó foi colorido de acordo com o país ao qual ele pertence. Utilizamos
os dados fornecidos pelo repositório World Bank 2 para obter o número de passageiros
registrados no ano de 2013 em cada país presente na rede de aeroportos. Cada país re-
presenta uma comunidade esperada na rede, pois há uma tendência de aeroportos do
mesmo país possuírem mais conexões entre si do que com aeroportos de outros países.
Portanto, para essa rede temos informação tanto sobre as comunidades da rede quanto
sobre a atividade real de cada comunidade.

Para encontrarmos novamente o fitness ideal para os nós, não podemos utilizar o
mesmo procedimento feito anteriormente de aplicar uma regressão linear entre a atividade
e grau dos nós, pois não temos a atividade dos aeroportos, e sim dos países. Ainda assim,
podemos utilizar a Equação 4.17, que prevê a atividade πteo de cada comunidade, para
encontrarmos o expoente α que melhor descreve a atividade real πreal observada para cada
2 Os dados foram obtidos de <http://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR>. Acesso em: 10 de

Janeiro de 2016.

http://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR
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Figura 31 – Visualização da rede mundial de aeroportos. Cada nó foi colorido de forma a dife-
renciar o país ao qual ele pertence. Note que devido à limitações de visualização,
nós pertencentes a diferentes países podem possuir cores similares.

Fonte: Elaborada pelo autor.

país. O expoente α ideal deve fornecer um coeficiente angular unitário ao aplicarmos uma
regressão linear entre o logaritmo das variáveis πreal e πteo. Isto é, queremos encontrar α

tal que a relação entre πreal e πteo seja linear. Da mesma forma, podemos encontrar o valor
de α que melhor relaciona πreal com a atividade simulada πexp, obtida experimentalmente
ao aplicarmos a dinâmica de passeio aleatório na rede.

Os coeficientes angulares entre as variáveis πreal e πteo e entre πreal e πexp obtidos
para diferentes valores de α são mostrados na Figura 32. Vemos que o valor α ≈ 0.6 pos-
sibilita obtermos uma boa relação entre os valores de atividade reais e os valores obtidos
teoricamente e experimentalmente. Portanto, temos que o fitness ideal para representar-
mos as atividades reais através do modelo é dado pela fórmula ϕi = k0.6

i .

Tendo obtido a regra ideal para o fitness dos nós, executamos a dinâmica de pas-
seio aleatório na rede, obtendo as atividades dos aeroportos mostradas na Figura 33(a).
Indicamos também na figura os valores previstos pela Equação 4.18. Vemos uma boa con-
cordância entre os valores obtidos numericamente e a expressão analítica. Na Figura 33(b)
mostramos a relação entre a atividade real de cada país e os valores previsto pela Equa-
ção 4.17. Indicamos no gráfico os valores do coeficiente de correlação de Pearson ρ e ρ̃

das variáveis ao considerarmos, respectivamente, uma escala linear e logarítmica. Observa-
mos que as atividades reais se relacionam bem com os valores encontrados analiticamente.
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Figura 32 – Coeficiente angular obtido através da regressão linear entre o logaritmo das variáveis
πreal e πteo (azul) e entre πreal e πexp (verde), para diferentes valores de α. O valor
ideal de α deve fornecer um coeficiente angular unitário para ambas as relações.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Além dos valores analíticos, podemos também comparar os valores reais com as atividades
obtidas ao simularmos a dinâmica na rede. Na Figura 33(c) mostramos a atividade real
dos países em relação à atividade calculada numericamente. Os valores de correlação de
Pearson estão novamente indicados no gráfico.

Os resultados mostram que as atividades reais, analíticas e experimentais possuem
boa concordância. De certo modo isso já era esperado, já que ajustamos o parâmetro α

de forma a obtermos uma relação na forma y = x entre estas variáveis. O ponto mais
interessante é que tal concordância foi obtida através da regra ϕi = k0.6

i , ou seja, utilizamos
uma dinâmica de passeio aleatório que considera apenas a topologia da rede para produzir
as atividades reais. Tal regra indica uma preferência não-linear do agente da dinâmica de
escolher um vizinho do nó atual de acordo com o seu grau.

Como possuímos as comunidades da rede, é interessante verificarmos alguns casos
específicos de desvio na predição das atividades reais. Para tanto, na Figura 34 plotamos,
em escala linear, a atividade real em relação à atividade calculada numericamente. Ve-
mos que alguns países como Estados Unidos e China possuem atividade maior do que
o tipicamente esperado para a rede. Já em outros países como Reino Unido, Alemanha
e Itália acontece uma situação inversa. Isso ocorre porque a regra local de transição do
passeio aleatório é distinta para cada país. Em outras palavras, a atratividade para rece-
ber visitas do agente, em relação ao número de linhas aéreas, é diferente para cada país.
Portanto, cada país possui um diferente expoente α na relação ϕi = kα

i . Note que esse
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Figura 33 – Análise de atividade para a rede global de aeroportos. (a) Atividade dos nós medida
numericamente em função do grau. A atividade foi encontrada aplicando-se a dinâ-
mica de passeio aleatório enviesado na condição ϕi = k0.6i . A linha vermelha indica
o valor previsto analiticamente. (b) Atividade real de cada país comparada com a
atividade prevista pela Equação 4.17. (c) Atividade real de cada país comparada
com a respectiva atividade obtida numericamente. Os termos ρ e ρ̃ indicam, respec-
tivamente, a correlação de Pearson entre as variáveis em escala linear e logarítmica.

Fonte: Elaborada pelo autor.

fato é diferente de afirmarmos que o país possui maior atratividade de visitas em geral.
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Figura 34 – Número de passageiros que passaram por aeroportos de cada país no ano de 2013
(normalizados pela soma do número de passageiros total) comparado com a atividade
do passeio aleatório encontrada experimentalmente.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Um ponto importante a se discutir é a diferença do parâmetro α observada para
a rede de aeroportos americanos (α = 1.4) e a rede de aeroportos global (α = 0.6).
Em parte, essa diferença ocorre porque, como podemos ver na Figura 34, aeroportos dos
Estados Unidos possuem certamente α > 0.6. Por outro lado, como a rede de aeroportos
americanos é mantida pelo departamento de transporte dos Estados Unidos, ela possui
uma alta confiabilidade nas informações sobre a conectividade e número de passageiros dos
aeroportos. Os dados utilizados para criarmos a rede global de aeroportos são mantidos de
forma colaborativa, de modo que há certamente dados não incluídos na base de dados, bem
como possíveis erros sobre algumas linha aéreas. Adicionalmente, o número de passageiros
anual de cada país, fornecido pelo World Bank, é um dado de difícil acesso em alguns países,
e portanto também esperamos uma certa imprecisão nas informações.

Para mostrarmos a diferença entre as duas redes consideradas, na Figura 35
comparamos os graus dos nós presentes em ambas as redes. Consideramos apenas o sub-
componente de cada rede contendo os aeroportos de mesmo código IATA (International
Air Transport Association) em ambas as redes. O código IATA representa um identificador
único global para os aeroportos. Observando a figura, está claro que há uma grande dife-
rença de grau entre os aeroportos representados em cada rede. Apesar dos aeroportos de
maior grau possuírem uma diferença razoavelmente pequena, aeroportos intermediários
possuem muita linhas aéreas não incluídas na base OpenFlights.
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Figura 35 – Comparação entre o grau dos nós presentes na rede de aeroportos americanos (RITA)
e os mesmos aeroportos encontrados na rede de aeroportos global (OpenFlights).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Portanto, temos que o valor α = 1.4 encontrado para os aeroportos americanos
possui maior confiabilidade do que o expoente encontrado para a rede global. Certamente
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é um problema em aberto verificarmos os expoentes característicos de cada país. Infe-
lizmente, precisamos de dados mais confiáveis para realizarmos tal estudo. Contudo, as
ideias apresentadas nessa seção podem ser imediatamente aplicadas quando tais dados
estiverem disponíveis. Adicionalmente, os mesmos conceitos também possuem uma exten-
são natural para outros domínios, como redes corticais, redes obtidas da World Wide Web
e redes sociais.
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5 Integra-e-dispara em redes modulares

Nesta seção analisaremos a relação estrutura-dinâmica em redes modulares através
da dinâmica integra-e-dispara simplificada. Mostraremos que a versão simplificada da di-
nâmica, apresentada na Seção 2.6, pode apresentar comportamentos similares à dinâmica
original. Passaremos então ao estudo analítico da dinâmica, através do qual obteremos
uma expressão para o número esperado de nós disparando numa rede ER. Em seguida,
realizaremos uma análise numérica sobre a relação entre a taxa de disparos dos nós com o
grau dos mesmos. Consideraremos tanto casos nos quais a taxa de disparos é influenciada
pela direção das arestas, quanto casos onde propriedades topológicas das comunidades
atuam na dinâmica. Inicialmente, utilizaremos apenas conexões excitatórias nas análises,
pois a presença de conexões inibitórias não localizadas apenas implicam na diminuição da
ativação global da rede.

5.1 Comparação entre a dinâmica simplificada e original

Nosso primeiro objetivo é demonstrar que as simplificações sugeridas na Seção 2.6
podem dar origem a comportamentos dinâmicos similares aos observados na dinâmica
original. Para tanto, simulamos a dinâmica integra-e-dispara original, definida pela Equa-
ção 2.21, utilizando parâmetros neuronais e de sinapse usualmente indicados em trabalhos
de redes.(138, 143) Os valores dos parâmetros considerados foram Er = −65 mV para o
potencial de repouso, To = −55 mV para o potencial limiar de disparo, τm = 10 ms para a
constante de decaimento e gij = 0.6 mV para a amplitude de sinapse. Note que represen-
tamos o limiar de disparo da dinâmica original por To, enquanto que o mesmo parâmetro
para a dinâmica simplificada será representado por T .

Na Figura 36 mostramos o comportamento da dinâmica original executada em
uma rede ER com N = 1000 e k̄ = 20. O comportamento é comparado com a dinâmica
simplificada, descrita pela Equação 2.25, utilizando um limiar T = 20. Na Figura 36(a)
apresentamos a taxa de disparos global da rede ao longo do tempo para ambas as dinâ-
micas. Nos dois casos, observamos a presença de um rápido estado transiente que evolui
para um estado auto-sustentado no qual Rd possui pouca variação com o tempo. Na
Figura 36(b) comparamos a taxa de disparo de cada nó no estado auto-sustentado, con-
siderando a dinâmica original e a simplificada. Na figura também indicamos o coeficiente
de correlação de Pearson, ρ, entre as duas variáveis. Vemos que, para os parâmetros uti-
lizados, há excelente concordância entre os dois modelos, tanto para o comportamento
global da rede quanto em relação às taxas de disparo.
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Figura 36 – Comparação entre os modelos integra-e-dispara original e simplificado. (a) Fração
de nós disparando na rede em função do tempo. (b) Comparação entre a taxa de
disparo dos nós ao considerarmos a dinâmica original e a sua versão simplificada.
As duas dinâmicas foram aplicadas em uma rede ER possuindo N = 1000 e k̄ = 20.
Os parâmetros dinâmicos utilizados estão descritos no texto.

Fonte: Elaborada pelo autor.

É interessante verificarmos também como o patamar de ativação da dinâmica, R,
se relaciona com o grau médio da rede. Para tanto, utilizamos novamente redes ER com
N = 1000 e variamos o grau médio das mesmas. Como vimos na Figura 36(b), a taxa
de disparo está relacionada com o respectivo grau de cada nó. Portanto, esperamos que
o patamar de ativação esteja fortemente relacionado com o grau médio da rede. Com
isso, o aumento do grau médio trivialmente provoca o aumento do patamar de ativação
da rede. Podemos obter um resultado mais interessante se variarmos algum parâmetro
da dinâmica juntamente com o grau médio da rede. Decidimos por variar o limiar de
disparo T , que é o parâmetro mais relevante da dinâmica integra-e-dispara simplificada.
Para cada grau médio k̄, fixamos o limiar da dinâmica simplificada em T = k̄. No caso
da dinâmica original, a correspondência entre k̄ e o limiar To não é imediata, pois estes
parâmetros estão em escalas física diferentes. Através de testes numéricos, determinamos
que a dinâmica original apresenta valores de patamar de ativação equivalentes à dinâmica
simplificada se utilizarmos a relação To = 0.6k̄ − 66.

Na Figura 37 mostramos o patamar de ativação das redes para diferentes valores de
k̄. Vemos que, de fato, ao variarmos apropriadamente o limiar do modelo integra-e-dispara
original, temos um comportamento do patamar de ativação muito similar à versão sim-
plificada do modelo. Os valores exibidos pelos dois modelos divergem significativamente
apenas quando a rede é muito esparsa, isto é, quando k̄ < 8.

Essa breve comparação que realizamos mostra que os resultados obtidos sobre a
dinâmica integra-e-dispara simplificada podem ser estendidos para a dinâmica original.
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Figura 37 – Patamar de ativação da dinâmica integra-e-dispara aplicada sobre redes ER, em
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da rede e da dinâmica, e barras de erro indicam o desvio padrão observado nas
diferentes realizações.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Adicionalmente, a comparação nos fornece as escalas das grandezas físicas a serem con-
sideradas na dinâmica simplificada. Temos que o potencial de repouso e limiar possuem
valores próximos de −60 mV, a escala de tempo é de aproximadamente 10 ms e a ampli-
tude do potencial pós-sináptico é da ordem de 0.5 mV.

5.2 Análise teórica da dinâmica integra-e-dispara em redes Erdős-
Rényi

Devido especialmente à descontinuidade da dinâmica integra-e-dispara presente no
momento do disparo do neurônio, existem grandes dificuldades em se realizar um estudo
analítico da dinâmica aplicada em redes. Nossa proposta nessa seção é apresentarmos
alguns resultados teóricos obtidos sobre o patamar de ativação da dinâmica em redes
ER. Tal estudo já foi realizado por outros autores.(143, 153, 170, 171) Porém, a maioria
dos estudos previamente realizados derivam equações auto-consistentes que necessitam
de métodos numéricos para serem resolvidas. No nosso caso, derivaremos uma expressão
fechada para o patamar de ativação, que revela como a atividade global da rede se relaciona
com o grau médio da mesma. Apresentaremos também uma generalização dos resultados
para redes com comunidades, mas mostraremos que obter uma expressão fechada na
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presença de comunidades é uma difícil tarefa.

É importante observarmos que, nesta seção, utilizaremos a notação ⟨X⟩ para in-
dicar a média da variável aleatória X. Essa notação difere da utilizada no restante do
trabalho, na qual indicamos tal média por x̄. A mudança de notação é necessária para
facilitarmos a compreensão das derivações apresentadas.

Apesar da dinâmica integra-e-dispara ser determinística para uma dada condição
inicial, utilizaremos uma abordagem probabilística para encontrar a taxa de disparos dos
nós e o patamar de ativação R da rede após um tempo suficientemente longo de evolução
da dinâmica. Primeiramente, supomos que o potencial C de cada nó pode ser escrito como
sendo a soma de duas variáveis estocásticas, Θ e Y .

A variável Θ representa a fase que um dado nó se encontra. Iremos considerar
que no estado assíncrono não há preferência para um determinado valor de potencial, e
portanto a distribuição de probabilidades da variável Θ é dada por

P θ(Θ = θ) =

 1
T

se 0 ≤ θ < T

0 se θ < 0 ou θ ≥ T.
(5.1)

Dessa forma, os valores de Θ estão distribuídos uniformemente no intervalo [0, T ).

A variável estocástica Y representa o ganho de carga típico dos nós a cada instante
de tempo. Naturalmente, os valores de Y dependem do grau k do nó. Por brevidade de
notação, representaremos o ganho de nós de grau k, Yk, apenas por Y , e o índice k será
usado ao escrevermos a distribuição de probabilidades de Yk. Tal distribuição é dada por

P y
k (Y = y) =


(
k
y

)
Ry(1−R)k−y se 0 ≤ y ≤ k

0 se y < 0 ou y > k,
(5.2)

onde R, a variável que estamos interessados, representa a probabilidade média de um nó
qualquer da rede disparar a cada instante de tempo. A distribuição P y

k é uma binomial
representando a probabilidade de que y vizinhos de um dado nó de grau k disparem
simultaneamente em um dado instante de tempo. Portanto, através das distribuições P θ

e P y
k estamos supondo que a variável estocástica C, relacionada à carga de um dado nó de

grau k da rede, seja dada pela soma de um termo uniformemente aleatório, representando
a carga atual do nó, com um termo de ganho típico que depende do grau do nó. Com isso,
a probabilidade de um nó apresentar uma certa carga, ou potencial, c = θ+ y é dada por
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P c
k (C = c) =

+∞∑
y=−∞

P θ(Θ = c− y)P y
k (Y = y)

=

min(k,c)∑
y=max(0,c−T+1)

1

T
P y
k , (5.3)

onde min(a, b) (max(a, b)) representa o menor (maior) valor entre a e b. Por brevidade de
notação, definimos ymax = min(k, c), o que nos permite escrever P c

k na forma

P c
k =


∑ymax

y=0
1
T
P y
k se c < T∑ymax

y=c−T+1
1
T
P y
k se c ≥ T.

(5.4)

Dada a distribuição de grau da rede, Pk, a distribuição de cargas é então dada por

P c =
∑
k

PkP
c
k . (5.5)

Na Figura 38 plotamos a distribuição de cargas obtida experimentalmente e ana-
liticamente para a dinâmica aplicada em redes ER. As redes possuem N = 10000 nós, e
foram feitas 10 realizações da rede e da dinâmica para cada caso. O grau médio e limiar
de disparos utilizados estão indicados sobre cada gráfico. Nas Figuras 38(a), (b) e (c) mos-
tramos a distribuição de cargas para casos onde ⟨k⟩ = T . Vemos que em tal situação há
uma excelente concordância entre os valores experimentais e os previstos pela Equação 5.5.
Nas Figuras 38(d), (e) e (f) mostramos a distribuição de cargas para os mesmos valores de
grau médio dos gráficos acima, mas utilizando limiares um pouco abaixo do grau médio.
Vemos que nesses casos a expressão analítica já não representa corretamente os valores
experimentais. Iremos demonstrar no decorrer desta seção que o erro da expressão teórica
está relacionado com o valor da taxa de disparos média, R, da rede. Para altos valores
de R, existem muitos nós disparando a cada instante, e os efeitos de descontinuidade da
dinâmica se tornam dominantes no comportamento do sistema. Com isso, a carga dos nós
não pode ser mais escrita como a soma das variáveis Θ e Y propostas.

A princípio, o fato da expressão analítica valer apenas para T ≈ ⟨k⟩, ou, equiva-
lentemente, para baixos valores de R, pode ser visto como um problema do modelo. Mas
o fato é que o regime T ≈ ⟨k⟩ é justamente o que proporciona os comportamentos dinâmi-
cos mais interessantes. Na Figura 39 mostramos os valores calculados experimentalmente
para o patamar de ativação da dinâmica em função do grau médio da rede e do potencial
limiar. Para obtermos os valores mostrados, utilizamos redes ER possuindo N = 10000

nós. A linha azul indica a fronteira na qual R ≈ 0.1. Vemos que para T >> ⟨k⟩, a to-
pologia ER não consegue sustentar a dinâmica no estado assíncrono, e temos que R = 0.
Nos casos onde T << ⟨k⟩, a grande maioria dos nós da rede disparam a todo momento.
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Figura 38 – Comparação da distribuição de cargas (potencial) em cada neurônio, calculada expe-
rimentalmente e analiticamente utilizando a Equação 5.5. Para cada gráfico foram
utilizadas 10 redes ER com N=10000. O grau médio e potencial limiar de disparo
utilizados estão indicados sobre cada gráfico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Portanto, existe uma região de valores T ≈ ⟨k⟩ que possibilita o surgimento de diferen-
ciados comportamentos dinâmicos na rede, como por exemplo oscilações, correlações ou
irregularidades nos disparos dos nós. É interessante notarmos que essa região também é
a que fornece os valores mais compatíveis de taxa de disparo e ativação entre a dinâmica
simplificada e a completa, já que fora dessa faixa o modelo simplificado anula ou satura
sua ativação.

Utilizando a expressão encontrada para P c
k , podemos definir uma nova probabili-

dade, P d
k , relacionada à taxa de disparos para nós de grau k. Tal probabilidade é dada

pela chance de encontrarmos nós possuindo potencial maior ou igual a T em um dado
instante, já que tais nós sempre vão disparar no instante seguinte. Para encontrar P d

k

basta calcularmos

P d
k (C ≥ T ) =

T−1+k∑
c=T

P c
k (C = c). (5.6)

Note que o limite superior do somatório, c = T − 1 + k, indica o máximo de carga que
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Figura 39 – Patamar de ativação, R, de redes ER para diferentes valores de grau médio e limiar
de disparos da dinâmica integra-e-dispara. Os valores foram calculados experimen-
talmente utilizando redes com N = 10000 e 20 realizações para cada ponto da figura.
A linha azul indica a fronteira de parâmetros que resultam em R ≈ 0.1.

Fonte: Elaborada pelo autor.

um nó pode adquirir. Utilizando a Equação 5.3 podemos escrever P d
k como

P d
k =

T−1+k∑
c=T

ymax∑
y=c−T+1

1

T
P y
k . (5.7)

Observamos que P d
k envolve apenas cargas no intervalo [T, T − 1 + k]. A equação pode

ser interpretada da seguinte forma. Existe uma série de possibilidades para que um nó
possua potencial c = T no instante t. Caso o nó estivesse com potencial c = 0 em t − 1,
ele deve necessariamente adquirir um potencial T dos seus vizinhos no instante t. Caso o
nó estivesse com potencial c = 1 em t − 1 ele deve adquirir um potencial T − 1, e assim
por diante. O mesmo ocorre para outras possíveis cargas {T + 1, T + 2, . . . } que o nó
pode apresentar no instante t. Mas o potencial que um nó pode adquirir está limitado
pelo grau do mesmo, e portanto não existem nós com potencial igual ou maior que T + k.
Pelo mesmo motivo, nós com carga igual a, por exemplo, c = 0 em t − 1 não podem
apresentar potencial T no instante t caso seu grau seja menor do que T . Esses casos
especiais requerem um certo cuidado ao escrevermos a expressão para P d

k . No somatório
da Equação 5.6, a menor carga a ser considerada é c = T . Portanto, para nós possuindo
k ≤ T , temos que ymax = min(c, k) = k e P d

k pode ser escrita como

P d
k≤T =

T−1+k∑
c=T

k∑
y=c−T+1

1

T
P y
k . (5.8)
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Para nós possuindo k > T , precisamos considerar que ymax = c quando c < k e ymax = k

quando c ≥ k. Com isso, a probabilidade de disparo para nós com grau k > T pode ser
escrita como

P d
k>T =

k−1∑
c=T

(
c∑

y=c−T+1

1

T
P y
k

)
+

T−1+k∑
c=k

k∑
y=c−T+1

1

T
P y
k . (5.9)

O primeiro termo à direita da equação está relacionado com as cargas no intervalo [T, k−1],
enquanto que o segundo termo se relaciona com as cargas no intervalo [k, T − 1 + k].

Note que podemos reescrever a Equação 5.9 como

P d
k>T =

k−1∑
c=T

(
k∑

y=c−T+1

1

T
P y
k −

k∑
y=c+1

1

T
P y
k

)
+

T−1+k∑
c=k

k∑
y=c−T+1

1

T
P y
k

=
T−1+k∑
c=T

k∑
y=c−T+1

1

T
P y
k −

k−1∑
c=T

k∑
y=c+1

1

T
P y
k . (5.10)

Com isso, a expressão completa para a probabilidade de disparos de nós de grau k é dada
pelas Equações 5.8 e 5.10

P d
k =


∑T−1+k

c=T

∑k
y=c−T+1

1
T
P y
k se k ≤ T∑T−1+k

c=T

∑k
y=c−T+1

1
T
P y
k −

∑k−1
c=T

∑k
y=c+1

1
T
P y
k se k > T.

(5.11)

As equações diferem apenas pelo termo
∑k−1

c=T

∑k
y=c+1

1
T
P y
k , presente para o caso k > T .

Note que nesse termo temos sempre que y > T , e portanto, segundo a Equação 5.2, os
valores de P y

k tendem a ser pequenos. Para verificarmos esse fato calculamos numerica-
mente a razão entre o primeiro e segundo termos da Equação 5.11 no caso k > T , dado
por

F d
k =

∑k−1
c=T

∑k
y=c+1

1
T
P y
k∑T−1+k

c=T

∑k
y=c−T+1

1
T
P y
k

. (5.12)

O resultado pode ser visto nas Figuras 40(a) e (b) ao considerarmos, respectivamente,
R = 0.1 e R = 0.3. Em ambos os casos, apresentamos os valores de F d

k calculados para
diferentes k e T . As linhas azuis indicam fronteiras de valores específicos de F d

k , de forma
a provermos uma referência visual do comportamento da superfície obtida. Vemos que
mesmo no caso R = 0.3, que corresponde a quase um terço da rede disparando a todo
instante, os valores de F d

k tendem a ser pequenos. Por outro lado, redes possuindo nós
de grau muito alto, como no caso de redes com distribuição de grau em lei de potência,
devem apresentar valores significativos de F d

k . Isso ocorre porque tais nós possuem alta
capacidade de adquirir cargas em curtos períodos de tempo.
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Figura 40 – Verificação da magnitude do termo negativo presente na Equação 5.11. Calculamos
numericamente os valores de F d

k , definido na Equação 5.12, para diferentes valores
de grau e limiar. Para cada gráfico, a ativação da rede foi mantida em (a) R=0.1
e (b) R=0.3. Notamos que a região cinza não possui valores calculados, pois F d

k é
definido apenas para k > T .

Fonte: Elaborada pelo autor.

A região da distribuição de grau associada a altos valores de grau é usualmente
chamada de cauda da distribuição.(94) Muitas redes reais cuja distribuição de grau é
associada a leis de potência possuem na verdade comportamentos particulares na região
da cauda da distribuição. É comum se observar tais redes possuindo distribuições com
caudas que decaem exponencialmente com o grau.(172, 173) Existem também redes que
possuem um cutoff nos valores de grau (172–174), em tais casos há uma probabilidade
significativa de se observar nós com grau imediatamente inferior a um certo valor k0,
enquanto que o número de nós com grau acima de k0 é quase zero. Para tais redes, F d

k

deve possuir valores insignificantes no regime R < 0.1, mesmo que a topologia da rede
não seja descrita pelo modelo ER.

Se considerarmos F d
k → 0, podemos reescrever a Equação 5.11 como

P d
k ≈

T−1+k∑
c=T

k∑
y=c−T+1

1

T
P y
k . (5.13)

Expandindo o primeiro somatório da Equação 5.13 e rearranjando os termos, temos que
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P d
k ≈ 1

T

[
k∑

y=1

P y
k +

k∑
y=2

P y
k + · · ·+

k∑
y=k

P y
k

]

=
1

T

[
P 1
k + 2P 2

k + · · ·+ kP k
k

]
=

k∑
y=1

y

T
P y
k

=
⟨Y ⟩
T

. (5.14)

Lembrando que para simplificarmos a notação representamos Yk por Y , e utilizando a
Equação 5.2, temos que ⟨Yk⟩ = kR, e portanto

P d
k ≈ Rk

T
. (5.15)

Com isso, temos que para a dinâmica integra-e-dispara considerada neste trabalho,
a taxa de disparo para nós de grau k, P d

k , é uma função linear do grau do nó, com
coeficiente angular dado pela razão entre o patamar de ativação da rede e o potencial
limiar de disparo.

Outra importante propriedade que podemos calcular sobre a dinâmica, e que será
utilizada adiante, é o potencial típico dos nós disparando na rede, Ck. Para nós de grau
k temos que

Ck =
T−1+k∑
c=T

cP c
k (C = c|C ≥ T ). (5.16)

Essa equação representa a média de cargas para nós que disparam na rede, sendo que
cada nó disparando possui probabilidade P c

k (C = c|C ≥ T ) de possuir carga c. Como
P c
k (C = c|c ≥ T ) = P c

k/P
d
k , temos que

Ck =
T−1+k∑
c=T

c
k∑

y=c−T+1

1

T

P y
k

P d
k

≈ 1

kR

T−1+k∑
c=T

c
k∑

y=c−T+1

P y
k , (5.17)

onde utilizamos novamente a aproximação discutida na dedução da Equação 5.13. Expan-
dindo ambos somatórios e rearranjando os termos
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Ck ≈ 1

kR

{
T
[
P 1
k + · · ·+ P k

k

]
+ (T + 1)

[
P 2
k + · · ·+ P k

k

]
+ · · ·+ (T + k − 1)

[
P k
k

]}
=

1

kR

{
P k
k [(T ) + (T + 1) + · · ·+ (T + k − 1)] + P k−1

k [(T ) + (T + 1) + · · ·+ (T + k − 2)] + · · ·+ P 1
k [(T )]

}
=

1

kR

{
P k
k

[
Tk +

k−1∑
i=0

i

]
+ P k−1

k

[
T (k − 1) +

k−2∑
i=0

i

]
+ · · ·+ P 1

k [T ]

}
, (5.18)

podemos escrever Ck como

Ck ≈
1

kR

k∑
y=1

P y
k

(
yT +

y−1∑
i=0

i

)

=
1

kR

k∑
y=1

P y
k

(
yT +

y2

2
− y

2

)
=

1

kR

[
(T − 1

2
)⟨Y ⟩+ 1

2
⟨Y 2⟩

]
. (5.19)

Pelo fato da variável Y ser descrita por uma distribuição binomial, seu segundo
momento é dado por

⟨Y 2⟩ = ⟨Y ⟩2 + (1−R)⟨Y ⟩

= (kR)2 + kR− kR2. (5.20)

Substituindo esses valores na expressão para Ck, temos que

Ck ≈ T +
R(k − 1)

2
. (5.21)

Na Figura 41 apresentamos uma comparação entre os valores de P d
k e Ck calcula-

dos experimentalmente e analiticamente. As curvas experimentais representam a média
e desvio padrão obtidos ao realizarmos a dinâmica em 50 diferentes redes geradas pelo
modelo ER. As redes possuem N = 10000 e ⟨k⟩ = 40, e o limiar de disparo utilizado foi
T = 40. Notamos que, por enquanto, o valor de R, que é necessário para calcularmos P d

k e
Ck, foi medido experimentalmente. Vemos na Figura 41(a) que as taxas são bem represen-
tadas pela expressão analítica. Para nós de alto grau, e portanto altas taxas de disparo,
há uma maior variância nos valores observados. Esse efeito ocorre pelos mesmos motivos
apresentados ao discutirmos a Equação 5.11, já que nós de alto grau tendem a adquirir
muito potencial em curtos intervalos de tempo. A expressão analítica para a carga típica
de nós disparando, mostrada na Figura 41(b), também possui boa concordância com os
valores experimentais. O desvio padrão observado para nós de baixo grau ocorre devido
ao reduzido número de nós possuindo tais valores de grau.
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Figura 41 – Comparação entre os valores experimentais e analíticos calculados para (a) P d
k e

(b) Ck. As redes possuem N = 10000 e ⟨k⟩ = 40, e o limiar de disparos foi fixado
em T = 40. Cada ponto representa 50 realizações experimentais. As barras de erro
indicam o desvio padrão calculado ao longo das realizações.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar de termos encontrado o comportamento típico de P d
k e Ck através das

Equações 5.15 e 5.21, ambas expressões dependem do patamar de ativação da rede R.
Como dito anteriormente, encontrar uma expressão para R é o nosso principal objetivo
nesta seção. Para tanto, precisamos definir uma propriedade adicional sobre a dinâmica no
estado assíncrono. Tal propriedade pode ser encontrada se analisarmos a troca de energia
do sistema e definirmos uma lei de conservação de energia. Chamaremos de ET (t) a energia
total do sistema, dada pela soma das cargas (potencial) dos nós a cada instante de tempo.
Quando um dado nó i de grau ki atinge o limiar T e dispara sinais unitários para cada
vizinho, sua carga atual ci é convertida em uma carga ki, que é então enviada para os
vizinhos do nó. Se o grau do nó for maior do que a carga ci, dizemos que o nó promoveu
uma geração de carga. Caso o grau seja menor que ci, dizemos que houve perda de carga.
Esse conceito de geração e perda de cargas surge devido ao fato de não considerarmos o
meio no qual a rede está inserida. Uma geração de carga promovida pelo nó na verdade
se traduz para o uso dos recursos do ambiente de forma a enviar um potencial de ação
que atinja todos os nós conectados ao nó em questão. Dessa forma, há constantemente
uma troca de energia entre os elementos da rede e o ambiente na qual a rede está inserida.
Como nossa análise envolve apenas o estudo da rede, utilizaremos o conceito de geração
e perda de cargas para modelar a variação de energia observada.

Intuitivamente, sabemos que se a energia total da rede diminuir com o tempo,
necessariamente teremos menos nós disparando, pois as cargas dos mesmos, em média,
possuem menor valor. O mesmo ocorria se houvesse um aumento de energia do sistema.
Portanto, para que a dinâmica atinja o estado assíncrono auto-sustentado, precisamos ter
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que a variação de energia total na rede seja aproximadamente nula.

A energia total no instante t pode ser escrita como

ET (t) = ET (t− 1) +N
∑
k

PkP
d
k (t− 1)k −N

∑
k

PkP
d
k (t− 1)Ck(t− 1), (5.22)

onde Pk é a distribuição de grau da rede. O segundo termo à direita da Equação 5.22
representa o ganho de cargas típico da rede causado por nós de grau k que disparam com
probabilidade P d

k . O terceiro termo representa a perda de cargas causada pelo disparo dos
mesmos nós. Após um tempo suficientemente longo, a variação de energia total passa a
ser nula. Dessa forma, temos que

∑
k

PkP
d
k (k − Ck) = 0. (5.23)

Utilizando as expressões encontradas para P d
k e Ck, podemos escrever a Equação 5.23

como

R

T

∑
k

Pkk

(
k − T − Rk

2
+

R

2

)
=

R

T

∑
k

Pk

[(
1− R

2

)
k2 +

(
R

2
− T

)
k

]
=

R

T

[(
1− R

2

)
⟨k2⟩+

(
R

2
− T

)
⟨k⟩
]
≈ 0. (5.24)

Portanto, temos que

R ≈ 2
⟨k2⟩ − T ⟨k⟩
⟨k2⟩ − ⟨k⟩

. (5.25)

Para redes seguindo o modelo ER, podemos simplificar ainda mais a Equação 5.25 se
considerarmos que

⟨k2⟩ = ⟨k⟩2 + (1− ⟨k⟩
N

)⟨k⟩

≈ ⟨k⟩2 + ⟨k⟩, (5.26)

de forma a obtermos

R ≈ 2
⟨k⟩+ 1− T

⟨k⟩
. (5.27)
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Figura 42 – Comparação entre os valores experimentais e analíticos obtidos para a ativação da
dinâmica integra-e-dispara em redes ER. Cada ponto representa 50 realizações do
modelo e da dinâmica. As redes possuem N = 10000.

Fonte: Elaborada pelo autor.

De forma a testarmos a validade da Equação 5.27, na Figura 42 plotamos o patamar
de ativação de redes ER em função do grau médio das mesmas. As redes utilizadas possuem
N = 10000, e consideramos 50 realizações do modelo ER para cada grau médio. Como
discutido anteriormente, estamos interessados em estudar a dinâmica no regime T ≈ ⟨k⟩,
pois, como indicado na Figura 39, nesse caso temos que 0 < R << 1. Portanto, para
cada grau médio fixamos o limiar da dinâmica em T = ⟨k⟩. Nessa condição, a ativação
da rede é dada por R ≈ 2

⟨k⟩ . Na Figura 42 comparamos os valores experimentais com o
comportamento esperado analiticamente. Vemos que há uma boa concordância entre os
valores experimentais e analíticos.

O resultado encontrado indica um comportamento interessante para a dinâmica
integra-e-dispara em redes ER. Para uma rede com um dado grau médio, vimos que se
o limiar de ativação dos nós for maior que o grau médio teremos que R = 0, e portanto
nenhum nó dispara na rede. Se o limiar for um pouco menor do que o grau médio, teremos
R ≈ 1, o que indica que a maioria dos nós da rede disparam a todo momento. Já se o
limiar de disparo for aproximadamente igual ao grau médio da rede, o patamar de ativação
passa a ser inversamente proporcional ao grau médio. Em outras palavras, nessa condição,
quanto maior o grau médio da rede, menor será a taxa de disparos necessária para manter
a rede ativada na ausência de estímulos externos.

Vemos que a expressão analítica não representa bem o patamar de ativação para
⟨k⟩ pequeno. Isso ocorre pois, como mostrado na Figura 40, para pequenos valores de
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Figura 43 – Comparação entre os valores experimentais e analíticos calculados para (a) P d
k e (b)

Ck. As redes possuem N = 10000 e ⟨k⟩ = 5. O limiar de disparos foi fixado em
T = 5. Cada ponto representa 50 realizações experimentais.

Fonte: Elaborada pelo autor. Fonte: Elaborada pelo autor.

⟨k⟩ e T o termo que consideramos nulo para definir a Equação 5.13 se torna relevante
para nós de alto grau. Na Figura 43 mostramos os valores de P d

k e Ck calculados para o
caso ⟨k⟩ = T = 5, onde vemos que há de fato um grande desvio dos valores esperados
analiticamente.

Uma forma de analisarmos o motivo do desvio para ⟨k⟩ pequeno é através da
energia do sistema. A energia total ET (t) do sistema no instante t pode ser dividida em
três tipos de energia. O primeiro tipo é o potencial total dos nós que não dispararam no
instante t, EN(t). O segundo tipo é o potencial gerado pelos nós que dispararam, EG(t),
dado pelo segundo termo da Equação 5.22. O terceiro tipo é o potencial perdido pelos
mesmos nós que dispararam em t, EP (t), dado pelo terceiro termo da Equação 5.22. Na
Figura 44 plotamos a evolução desses três tipos de energia ao longo do tempo, juntamente
com a energia total do sistema. A rede ER utilizada possui N = 10000 e ⟨k⟩ = 40 no
caso da Figura 44(a) e ⟨k⟩ = 5 no caso da Figura 44(b). Em ambos os casos utilizamos
T = ⟨k⟩. No caso ⟨k⟩ = 40, a energia total do sistema é formada principalmente por nós
que não disparam. Essa energia define um reservatório de cargas a ser utilizado pelos nós
disparando a cada instante. No caso ⟨k⟩ = 5, esse reservatório não existe mais, pois a
maior parte da energia do sistema está sendo constantemente trocada entre os nós. Com
a ausência de tal reservatório de cargas, a dinâmica pode se manter ativa somente se os
nós estiverem constantemente disparando, o que leva a um alto valor de R e o consequente
desvio de comportamento observado na Figura 42.

Com a finalidade de indicarmos os limites de validade da Equação 5.25, na Fi-
gura 45 plotamos os valores de R observados ao considerarmos T < ⟨k⟩. As redes pos-



116 Capítulo 5. Integra-e-dispara em redes modulares

0 20 40 60 80 100

t

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

E
n
e
rg

ia

(a)

ET

EN

EP

EG

0 20 40 60 80 100

t

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

E
n
e
rg

ia

(b)

ET

EN

EP

EG

Figura 44 – Energia em função do tempo para a dinâmica integra-e-dispara aplicada em redes
ER com N = 10000. O tipo de energia que cada curva representa está descrito no
texto. As redes utilizadas possuem (a) ⟨k⟩ = 40 e (b) ⟨k⟩ = 5.

Fonte: Elaborada pelo autor.

suem novamente N = 10000 e foram geradas pelo modelo ER. O eixo x do gráfico indica
a diferença considerada entre T e ⟨k⟩. Por exemplo, os símbolos azuis representam re-
des geradas com ⟨k⟩ = 40, e essas redes foram submetidas à dinâmica integra-e-dispara
com limiares no intervalo [33, 40]. As linhas vermelhas indicam os valores esperados pela
Equação 5.25. Vemos que para ⟨k⟩ = 40, a expressão analítica descreve corretamente a
ativação da rede apenas no regime ⟨k⟩ ≈ T . Para graus médios muito altos, há uma exce-
lente concordância do modelo analítico para diferentes valores de limiares. É interessante
mencionarmos que redes neuronais tendem a possuir valores de grau médio ainda maiores
do que os considerados na análise.(175, 176)

5.3 Integra-e-dispara em redes direcionadas com comunidades

5.3.1 Integra-e-dispara em comunidades Erdős-Rényi

No Capítulo 3 apresentamos e estudamos a relação entre a atividade do passeio
aleatório e o grau dos nós em redes direcionadas. Analisamos como a conectividade das
comunidades dá origem ao que chamamos de comportamento específico das mesmas. Esse
mesmo fenômeno estudado para o passeio aleatório ocorre na dinâmica integra-e-dispara.
A diferença é que ao invés de considerarmos a probabilidade estacionária do passeio alea-
tório, consideramos a taxa de disparo dos nós. Na Figura 46 mostramos um exemplo de
execução da dinâmica integra-e-dispara em uma rede direcionada formada por comunida-
des ER, onde cada comunidade possui 750 nós. A conectividade entre as comunidade é
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ativação da dinâmica integra-e-dispara em redes ER. Os pontos estão coloridos de
acordo com o grau médio da respectiva rede utilizada. A abscissa do gráfico indica
a diferença entre o limiar de disparos utilizado na dinâmica e o grau médio da rede.

Fonte: Elaborada pelo autor.

dada pela matriz

κ =

[
15 5

1 15

]
, (5.28)

e o limiar de disparos foi fixado em T = 17. A relação entre taxa de disparos f e o grau de
entrada dos nós possui um claro paralelo com o comportamento observado para o passeio
aleatório. O balanço de conexões entre as comunidades novamente influencia na eficiência
das mesmas, fazendo com que certos nós possuam maior taxa de disparos em relação
ao esperado para o grau de entrada que o nó possui. Com isso, vemos que a dinâmica
integra-e-dispara também apresenta uma relação na forma

fi|m = ξmk
in
i . (5.29)

Devido ao imediato paralelo com a dinâmica de passeio aleatório, realizamos o
mesmo experimento apresentado na Seção 3.1, no qual definimos redes possuindo três
comunidades e variamos o número de conexões entre duas dessas comunidades. Cada
comunidade possui 500 nós e foi gerada segundo o modelo ER. A matriz de conectividade
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Figura 46 – Relação entre taxa de disparo e grau de entrada para nós de duas comunidades
direcionadas com desbalanço de conexões. A linha preta representa a função fi|m =
ξmkin

i , onde ξm foi calculado através de regressão linear dos pontos.
Fonte: Elaborada pelo autor.

das comunidades é dada por

κ =

15 x̄12 1

4 15 1

4 2 15

 . (5.30)

Variamos novamente o parâmetro x̄12, que indica o número médio de conexões que nós
pertencentes à comunidade 1 realizam com nós da comunidade 2. Utilizamos também
um potencial limiar de disparo de T = 20. Na Figura 47(a) mostramos a eficiência de
cada comunidade, calculada através de regressão linear, ao utilizarmos os parâmetros
mencionados. Vemos que a variação de eficiência entre as comunidades não possui um
padrão muito claro, isso ocorre porque a taxa de disparos global da rede, R, varia com
x̄12. De forma a eliminarmos a influência da variação de R, podemos trabalhar com a taxa
de disparos relativa dos nós, definida por

f ′
i|m =

fi|m
R

. (5.31)

Essa taxa representa a atividade do nó i em relação à atividade global da rede. Com essa
definição, temos que

f ′
i|m =

ξm
R

kin
i . (5.32)
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Portanto, ξm/R representa a eficiência relativa das comunidades em relação à taxa global
da rede.
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Figura 47 – Eficiência de três comunidades de acordo com a conectividade entre as comunidades
1 e 2, para a dinâmica integra-e-dispara. (a) Valores calculados através da regressão
linear da relação entre taxa de disparo e grau dos nós. (b) Mesmos valores mostrados
em (a), mas normalizados pela taxa global de disparos da rede, R.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 47(b) plotamos ξm/R para os mesmos parâmetros utilizados na Fi-
gura 47(a). Vemos que o comportamento obtido é muito similar ao observado para o
passeio aleatório em redes direcionadas. Isso ocorre porque numa escala global, dinâmicas
neuronais tendem a apresentar comportamentos similares à difusão.(143, 144, 177–179)
Dessa forma, muitas das propriedades discutidas na Seção 3.1 também são válidas para
a dinâmica integra-e-dispara. Por outro lado, devido especialmente à descontinuidade
presente na dinâmica, as expressões analíticas encontradas para o passeio aleatório não
descrevem corretamente os valores observados para a dinâmica integra-e-dispara. Esse
fato pode ser visto na Figura 48, onde plotamos os valores experimentais obtidos para
a dinâmica integra-e-dispara juntamente com os valores analíticos calculados através da
Equação 3.5, que foi derivada considerando a dinâmica de passeio aleatório. O resultado
mostra que há uma diferença significativa entre os valores experimentais e a previsão
fornecida pela equação. Contudo, apesar de não haver uma concordância exata entre as
duas dinâmicas, vemos na figura que o comportamento qualitativo das eficiências é bem
descrito pela equação. Dessa forma, a Equação 3.5 pode ser utilizada para se obter uma
estimativa das variações de eficiência na dinâmica integra-e-dispara.

Houve uma tentativa de derivarmos uma expressão analítica que melhor explicasse
a ativação das comunidades na dinâmica integra-e-dispara. A ideia fundamental da de-
rivação é que ao invés de separarmos os nós de acordo com o grau, agrupamos eles de
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des 1 e 2, para a dinâmica integra-e-dispara. A linha tracejada indica os valores
esperados para a atividade do passeio aleatório, dada pela Equação 3.5.

Fonte: Elaborada pelo autor.

acordo com a classe de equivalência Xm, que foi apresentada e utilizada durante as deriva-
ções da Seção 3.1. Dessa forma, a carga típica de um nó da comunidade m dependerá da
classe de equivalência na qual ele se encontra. Utilizando as mesmas considerações feitas
na Seção 5.2, podemos supor que a carga CXm de um nó da classe Xm é igual à soma de
uma variável Θ, seguindo a distribuição da Equação 5.1, com uma variável YXm dada por

YXm =
n∑

h=1

Ymh. (5.33)

O termo Ymh representa uma variável aleatória definida pela distribuição

P ymh
xmh

=


(
xmh

ymh

)
Rymh

h (1−Rh)
xmh−ymh se 0 ≤ ymh ≤ xmh

0 se ymh < 0 ou ymh > xmh,
(5.34)

onde Rh representa o patamar de ativação da comunidade h.

Apesar da Equação 5.34 parecer complicada, ela possui uma interpretação simples.
A cada instante de tempo, nós da comunidade m adquirem cargas de seus vizinhos. A
quantidade de carga adquirida de cada vizinho depende da comunidade na qual o vizinho
se encontra. Por exemplo, se o vizinho estiver em uma comunidade h com uma alta taxa
de disparos média Rh, então o nó receberá muita carga desse vizinho. Para um nó da classe
Xm, sabemos que ele recebe xmh conexões de nós da comunidade h. Portanto, estamos
supondo que tal nó irá adquirir ymh cargas dentre essas xmh conexões, e que ymh segue
uma distribuição binomial.
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Tendo definido as variáveis Θ e YXm , podemos repetir os passos da derivação feita
na Seção 5.2. Infelizmente, verificamos que a obtenção de uma expressão fechada para
o patamar de ativação de cada comunidade necessita de aproximações adicionais sobre
a topologia da rede. Tais aproximações causam uma restrição muito grande no tipo de
topologia que a expressão pode ser aplicada e, portanto, a análise analítica acaba por não
fornecer um melhor entendimento do efeito de comunidades na dinâmica integra-e-dispara.
Dessa forma, não iremos nos estender sobre o estudo analítico dessa dinâmica em redes
com comunidades.

5.3.2 Integra-e-dispara na rede Caenorhabditis elegans

Uma análise interessante da dinâmica integra-e-dispara que podemos realizar é
verificar o efeito da direcionalidade das arestas em redes reais. Para tanto, utilizaremos a
rede neuronal do nematoide Caenorhabditis elegans, apresentada na Seção 2.4. É impor-
tante notar que consideramos tanto as sinapses químicas quanto as elétricas na mesma
rede, ambas com as mesmas propriedades dinâmicas. Isso porque estamos interessados
apenas na topologia de comunicação dos neurônios. Claramente, um estudo mais aprofun-
dado sobre a dinâmica necessitaria de parâmetros distintos para os dois tipos de sinapses.
No nosso caso, a única diferença que consideramos é que sinapses químicas possuem di-
reção. Com a finalidade de encontrarmos comunidades nessa rede, aplicamos o algoritmo
Walktrap (89), utilizando 5 passos para o passeio aleatório definido no algoritmo. O resul-
tado fornecido pelo algoritmo é uma estrutura multiescala de possíveis comunidades na
rede. Inicialmente, consideraremos a divisão da rede em duas comunidades, o que resulta
em uma modularidade de Q = 0.331. A matriz de conectividade entre as comunidades é
dada por

κ =

[
9.2 1.9

1.4 8.8

]
. (5.35)

Aplicamos a dinâmica integra-e-dispara nessa rede, utilizando um limiar T = 12.
O resultado pode ser visto na Figura 49(a), onde mostramos a taxa de disparo dos nós
em função do grau de entrada dos mesmos. Os pontos estão coloridos de acordo com
a comunidade à qual o respectivo nó pertence. Nas Figuras 49(b) e (c) apresentamos o
mesmo resultado da Figura 49(a), mas enaltecendo os nós de uma das comunidades de
forma a propiciar uma melhor visualização do resultado. As linhas vermelhas representam
um ajuste linear realizado sobre os valores de cada comunidade. O resultado indica a
presença de dois comportamentos distintos na rede, relacionados com as duas comunidades
encontradas. Os nós da comunidade 2 tendem a possuir maior taxa de disparo do que nós
de grau similar presentes na comunidade 1. Portanto, vemos que as comunidades possuem
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Figura 49 – (a) Taxa de disparo em relação ao grau dos nós na rede C. elegans. O mesmo
resultado de (a) é mostrado nos gráficos (b) e (c), mas em cada gráfico destacamos
uma das comunidades para fins de melhor visualização. As linhas vermelhas indicam
o ajuste linear feito para os valores obtidos em cada comunidade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

comportamentos específicos distintos, causados por diferenças topológicas existentes entre
elas.

De forma a melhor compreendermos a diferença entre as duas comunidades, reali-
zamos reconexões aleatórias das arestas da rede C. elegans, utilizando diferentes restrições
nas propriedades topológicas a serem mantidas. Esse procedimento foi realizado para três
diferentes níveis de restrições. No primeiro caso, realizamos a reconexão aleatória das
arestas da rede, mas mantivemos os graus de entrada e saída dos nós. Esse processo é
conhecido como modelo de configuração.(1) Chamaremos o procedimento de modelo CM.
Na Figura 50(a) apresentamos a taxa de disparos dos nós em função do grau dos mesmos
em uma execução típica da dinâmica em uma rede gerada pelo modelo CM. Vemos que
nesse caso há uma forte correlação entre o grau dos nós e a taxa de disparos, e ambas
propriedades possuem uma relação similar nas duas comunidades. Dessa forma, vemos
que apenas o grau não é capaz de diferenciar o comportamento dos nós.

Nosso próximo experimento foi realizar a reconexão aleatória das arestas da rede C.
elegans mantendo o grau de entrada e saída interno e externo dos nós. Em outras palavras,
mantivemos o número de conexões que cada nó faz tanto com a comunidade 1 quanto com
a comunidade 2, ao mesmo tempo que fixamos o número de conexões de entrada e saída do
nó. Esse processo representa fixarmos quatro parâmetros para cada nó, e está relacionado
com o chamado degree corrected blockmodel.(180) A ideia do procedimento é criar redes
nas quais os nós de cada comunidade possuem os mesmos valores de grau observados
na rede original, e a rede criada também possui a mesma modularidade da rede original.
Chamaremos esse procedimento de modelo CMC. Após a rede ser criada, simetrizamos
as arestas entre as comunidades, de forma a não haver desbalanço de conexões entre as
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Figura 50 – Taxa de disparos em relação ao grau de entrada dos nós para diferentes tipos de
reconexões aleatórias aplicadas na rede C. elegans. As reconexões foram realizadas
segundo o procedimento (a) CM, (b) CMCS e (c) CMC.

Fonte: Elaborada pelo autor.

mesmas. Chamaremos essa combinação entre o procedimento CMC e a simetrização de
arestas de modelo CMCS. Aplicando a dinâmica integra-e-dispara em uma rede gerada
pelo modelo CMCS temos o resultado mostrado na Figura 50(b). Vemos que ao mantermos
a distribuição de grau juntamente com a modularidade da rede, as duas comunidades já
apresentam uma pequena separação na relação entre taxa e grau de entrada.

Finalmente, aplicamos a dinâmica integra-e-dispara em uma rede gerada pelo mo-
delo CMC. O resultado pode ser visto na Figura 50(c). Vemos que, se além de fixarmos a
distribuição de grau e a modularidade, fixarmos também o balanço de conexões entre as
comunidades, temos uma separação de comportamentos ainda maior entre as comunida-
des.

Na Tabela 2 apresentamos a razão entre os valores de eficiência das comunidades,
calculados em todas as situações apresentadas. A eficiência de cada caso foi calculada
através da fórmula ξm = Rm/x̄

in
m, onde Rm e x̄in

m são, respectivamente, o patamar de
ativação e o grau médio de entrada da comunidade m. Foram geradas 50 redes para cada
caso, e os valores apresentados na tabela representam a média aplicada sobre as 50 redes
geradas. O resultado confirma que tanto a modularidade quanto a direção das arestas
entre as comunidades atuam na alteração do relacionamento entre taxa de disparo e grau.

Com a finalidade de verificarmos quem são os neurônios presentes em cada comu-
nidade da rede C. elegans, na Figura 51 apresentamos novamente a relação entre taxa de
disparo e grau de entrada entre os nós, mas agora indicando a posição de cada neurônio no
corpo do animal. As três classes de posicionamento são definidas pela própria base onde
obtivemos os dados. Vemos que a comunidade 2 é particularmente composta por neurônios
presentes na região central do corpo do animal. Portanto, nós localizados espacialmente
no centro da rede, em geral, apresentam maior eficiência topológica. Esse resultado possui
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Tabela 2 – Razão entre eficiências das duas comunidades da rede C. elegans em diferentes situ-
ações experimentais, e também no caso da rede real.

Caso ξ2/ξ1
CM 0.977

CMCS 1.240
CMC 1.731
Real 1.935

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 51 – Relação entre taxa de disparos e grau dos nós da rede C. elegans, onde colorimos
os pontos de acordo com a posição do respectivo neurônio no corpo do animal.

Fonte: Elaborada pelo autor.

uma intuição clara. Devido à restrições de custo na conectividade de longo alcance entre
os nós, a atividade de nós posicionados na região central da rede tende a ser maior do que
no caso de nós localizados em regiões periféricas. Dessa forma, um nó central de baixo
grau consegue produzir maior taxa de disparos do que nós periféricos de maior grau.

Apesar de termos particionado a rede C. elegans em duas comunidades, essa confi-
guração não proporciona a maior modularidade que podemos obter para essa rede. Com a
finalidade de encontrarmos um particionamento de maior modularidade, aplicamos uma
série de métodos de otimização de modularidade descritos na literatura, utilizando varia-
dos parâmetros para cada método. A melhor divisão encontrada foi fornecida pelo método
descrito em (181), ao fixarmos o parâmetro de escala do método em γ = 1.1. A matriz de
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conectividade das comunidades encontradas é dada por

κ =


5.0 1.5 1.0 2.3 2.9

0.9 6.7 0.7 1.9 1.4

0.5 0.3 6.0 1.8 0.2

0.5 0.6 2.1 7.6 0.5

0.7 0.6 0.5 0.6 7.5

 . (5.36)

Essa divisão possui modularidade Q = 0.423. Um número semelhante de comunidades
nessa rede foi encontrado e estudado em.(74, 182–184)

Na Figura 52 apresentamos novamente o gráfico da taxa de disparos em função do
grau de entrada dos nós para a rede C. elegans, mas agora colorindo os nós de acordo com
as 5 comunidades encontradas. O gráfico superior esquerdo mostra o comportamento con-
junto de todas as comunidades. As linhas do gráfico indicam a relação f = (Rm/x̄

in
m)k

in,
obtida experimentalmente para cada comunidade. Os demais gráficos são reproduções do
primeiro, mas possuem apenas uma das comunidades destacada. Observamos um compor-
tamento muito interessante para essas 5 comunidades. Cada uma delas possui um diferente
valor de eficiência, isto é, diferentes relacionamentos entre taxa e grau de entrada. Com
isso, os nós pertencentes a essas comunidades estão localizados em diferentes regiões do
espaço kin × f .

Através dos dados disponíveis no repositório WormAtlas 1, e das análises reali-
zadas em (182–184), identificamos as principais funções associadas à cada comunidade
encontrada. Para tanto, utilizamos as informações sobre funções conhecidas de muitos
dos neurônios do C. elegans, e relacionamos as funções mais frequentes aparecendo em
cada comunidade com o papel exercido pela comunidade na rede. Na Tabela 3 apresenta-
mos as principais funções identificadas. A última coluna da tabela indica a porcentagem
de neurônios em cada comunidade possuindo a função indicada. Os demais neurônios
possuem funções diferenciadas ou desconhecidas.

Utilizando o algoritmo Kamada-Kawai (166), definimos posições apropriadas para
os nós da rede C. elegans. O resultado pode ser visto na Figura 53(a). Notamos que a visu-
alização apresentada não é puramente topológica. Isso porque consideramos no algoritmo
de visualização uma maior atratividade entre nós pertencentes à mesma comunidade, de
forma a enaltecermos a estrutura de comunidades da rede. Na figura também indicamos
a função predominante das comunidades. Na Figura 53(b) mostramos a evolução da efi-
ciência de cada comunidade ao longo do tempo, sendo que colorimos cada curva com a
mesma cor da respectiva comunidade mostrada na Figura 53(a). Vemos que, de fato, cada
comunidade evolui seguindo diferentes relações entre atividade e grau.

1 Disponível em: <http://www.wormatlas.org/>. Acesso em: 10 de Janeiro de 2016.

http://www.wormatlas.org/
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Figura 52 – Taxa de disparos em função do grau de entrada de nós na rede C. elegans. Cada
ponto está colorido de acordo com uma das 5 comunidades à qual ele pertence. As
linhas indicam as eficiências calculadas experimentalmente para cada comunidade.
O gráfico superior esquerdo apresenta o comportamento de todas as comunidades
no mesmo eixo. Os demais gráficos mostram o comportamento individual de cada
comunidade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados indicam que a topologia de cada comunidade da rede C. elegans
opera em diferentes níveis de eficiência. Esse comportamento pode estar relacionado com
as diferentes funções desempenhadas por cada comunidade. Por exemplo, neurônios mo-
tores tendem a ser recebedores de atividade, já que eles recebem sinais advindos de outros
neurônios para executar determinadas ações. Vemos na Figura 53 que as comunidades 3
e 4, predominantemente associadas a neurônios motores, possuem maior eficiência topo-
lógica. Já as comunidades formadas principalmente por neurônios sensoriais, tendem a
possuir menor eficiência. Isso ocorre porque não consideramos estímulos externos na dinâ-
mica, sendo que estes representam a principal fonte de atividade de neurônios sensoriais.

Apesar da topologia proporcionar uma forma básica de alteração da dinâmica
global das comunidades, propriedades dinâmicas dos neurônios e das sinapses certamente
podem modificar os comportamentos observados. Por exemplo, uma das comunidades
pode possuir neurônios apresentando um potencial limiar de disparos maior do que os
neurônios das demais comunidades. Dentre as possíveis variações de parâmetros dinâmicos
que podemos considerar, a alteração do potencial limiar de disparo e da eficiência das
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Tabela 3 – Funções associadas às comunidades da rede C. elegans. A terceira coluna indica o
papel desempenhado pela maioria dos neurônios presentes na respectiva comunidade.
As funções estão ordenadas de acordo com o número de neurônios relacionados. A
quarta coluna indica a porcentagem de neurônios da comunidade possuindo tais
funções.

Comunidade Número de
neurônios

Funções predominantes
dos neurônios

Predominância da
função

1 24
Sensação mecânica na ca-
beça, sensação química na
cabeça.

65%

2 58 Sensação química e térmica. 83%

3 44 Neurônios motores do
corpo. 91%

4 79 Neurônios motores do corpo,
interneurônios de comando. 95%

5 74
Sensação química e mecâ-
nica na cabeça, neurônios
motores na cabeça.

73%

Fonte: Elaborada pelo autor

sinapses representa um particular interesse de estudos a serem realizados em trabalhos
futuros.

5.4 Integra-e-dispara no modelo Watts-Strogatz

Nos Capítulos 3 e 4, estudamos o comportamento específico de comunidades ao
considerarmos, respectivamente, a variação da conectividade entre as comunidades e a
modificação de propriedades dinâmicas dos nós. Nesta seção, apresentaremos uma outra
forma pela qual as comunidades podem se diferenciar. Estudaremos a influência de alte-
rações topológicas internas às comunidades na dinâmica integra-e-dispara. Em particular,
utilizaremos o modelo de redes Watts-Strogatz (WS), apresentado na Seção 2.3, para
quantificarmos o efeito de diferentes valores do parâmetro de reconexão p na dinâmica
das comunidades. Iniciaremos a análise apresentando uma breve discussão sobre a influên-
cia de p na dinâmica integra-e-dispara em redes WS sem comunidades. Na sequência,
estudaremos o comportamento da dinâmica ao considerarmos a presença de comunidades
na rede, com cada comunidade possuindo diferentes valores de p.

5.4.1 Integra-e-dispara em redes Watts-Strogatz sem comunidades

O modelo Watts-Strogatz (WS) possui particular relevância no estudo de dinâmi-
cas neuronais. Isso porque redes neuronais são espacialmente restritas, o que dá origem a
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Figura 53 – (a) Visualização da rede C. elegans através do algoritmo Kamada-Kawai.(166) As
principais funções de cada comunidade estão indicadas na figura. (b) Evolução tem-
poral da eficiência de cada comunidade na dinâmica integra-e-dispara.

Fonte: Elaborada pelo autor.

um elevado coeficiente de aglomeração na conectividade entre os neurônios.(10, 104, 185)
Adicionalmente, projeções axonais de longo alcance possibilitam a criação de atalhos na
comunicação entre diferentes regiões da rede.(104, 185) Como conexões de longo alcance
possuem elevado custo metabólico (186), o sistema precisa se auto-organizar para proporci-
onar uma boa comunicação entre os neurônios, levando em conta o custo do comprimento
das conexões. Isso leva a princípios de otimização da topologia que foram estudados por
diversos autores (75, 187–190), e que dão origem à topologias possuindo propriedades
similares às geradas pelo modelo WS. Portanto, utilizaremos o modelo WS para gerar
comunidades em diferentes situações desse cenário biológico, através da variação do parâ-
metro p.

Primeiramente, é interessante verificarmos como o patamar de ativação da dinâ-
mica integra-e-dispara se comporta para diferentes valores de p. Com essa finalidade,
executamos 10 realizações da dinâmica integra-e-dispara em redes possuindo N = 100000

e k̄ = 40, para diferentes valores de p. O resultado pode ser visto na Figura 54(a). Vemos
que o patamar de ativação aumenta juntamente com o parâmetro p. Ainda mais interes-
sante é o fato da ativação da rede ser nula para p . 0.1. De forma a caracterizarmos
melhor o que ocorre em p ≈ 0.1, podemos calcular o coeficiente de variação, CVR, do
patamar de ativação. Essa quantia é definida pela divisão do desvio padrão de R ao longo
das 10 realizações pela média de R calculada nessas mesmas realizações. Na Figura 54(b)
mostramos o coeficiente de variação de R para diferentes valores de p. Vemos que as flu-
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tuações de R tendem a ser cada vez mais significativas, se comparadas com a média de
R, quando p → 0.1. Isso pode ser um indicativo de que a dinâmica apresenta um regime
de criticalidade em p ≈ 0.1.(26, 149, 191, 192) O estudo de tal regime requer uma análise
aprofundada da dinâmica para o modelo WS. Como esse estudo não envolve comunidades
em rede, não iremos nos estender sobre ele. Contudo, pretendemos explorar em trabalhos
futuros o motivo para esse interessante comportamento da dinâmica integra-e-dispara.
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Figura 54 – Propriedades do patamar de ativação da dinâmica integra-e-dispara em redes WS.
(a) Patamar de ativação, R, em função da fração de reconexões p. (b) Coeficiente
de variação do patamar de ativação para diferentes p. As redes utilizadas possuem
N = 100000, k̄ = 40. O limiar de disparos foi fixado em T = 40. Cada ponto
representa 10 realizações da rede e da dinâmica. As barras de erro, representando
o desvio padrão para as 10 realizações, estão mostradas no gráfico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como já discutido, o parâmetro p do modelo WS influencia principalmente em
duas propriedades da rede, dadas pelo coeficiente de aglomeração e o tamanho médio
dos menores caminhos. Na Figura 55(a) mostramos a evolução dessas propriedades para
diferentes valores do parâmetro p. Notamos que os valores de cada propriedade estão
normalizados pelo valor da propriedade para o caso p = 0.0001. A região demarcada
em vermelho indica o regime p > 0.1, no qual observamos que a dinâmica integra-e-
dispara apresenta estados auto-sustentados. Nessa região, o tamanho médio dos menores
caminhos é pequeno e não varia de forma significativa, enquanto que o valor do coeficiente
de aglomeração da rede apresenta grande variação. Na Figura 55(b) plotamos os valores
do coeficiente de aglomeração contidos na região demarcada em vermelho na Figura 55(a).
Vemos que, nessa região, o coeficiente de aglomeração da rede pode ser facilmente ajustado
através do parâmetro p.

Apesar do modelo WS permitir ajustarmos o coeficiente de aglomeração da rede,
não podemos associar comportamentos dinâmicos observados para diferentes p com os res-
pectivos valores de coeficiente de aglomeração. Isso porque outras características da rede,
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não relacionadas com o coeficiente de aglomeração, também se alteram ao modificarmos
o valor de p. Em especial, o desvio padrão da distribuição de graus da rede, que é σk = 0

para p = 0, tende a σk =
√
k̄ para p = 1 (como discutido na Seção 2.3).
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Figura 55 – Propriedades do modelo WS para diferentes frações de reconexão, p, da rede. (a)
Coeficiente de aglomeração e média dos menores caminhos. Os valores de ambas
propriedades foram divididos pelo valor obtido para p = 0.0001. (b) Valor absoluto
do coeficiente de aglomeração para diferentes p. As redes utilizadas possuem N =
10000 e k̄ = 6. Cada ponto do gráfico representa 10 realizações do modelo.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Diversos trabalhos na literatura buscaram definir um modelo de redes com coefici-
ente de aglomeração ajustável.(193–197) Em especial, Newman (193) definiu um modelo
no qual é possível controlarmos o número de triângulos aos quais cada nó está associado. In-
felizmente, todas as abordagens definidas na literatura possuem alguma restrição na forma
como os triângulos são distribuídos. Por exemplo, no modelo proposto por Newman (193),
um nó de grau 4 pode se associar a no máximo 2 triângulos. No modelo proposto por
Gleeson (195), os triângulos tendem a possuir sobreposição, formando cliques na rede.
Portanto, é muito difícil se estudar experimentalmente a contribuição do coeficiente de
aglomeração da rede no seu respectivo comportamento dinâmico. Dessa forma, focaremos
nossas análises na influência do parâmetro p na dinâmica integra-e-dispara, levando em
conta que ele altera principalmente o coeficiente de aglomeração, mas que também temos
variações em demais propriedades da rede.

É interessante verificarmos se o patamar de ativação de redes WS podem ser
explicados pela Equação 5.25. Sabemos que a equação é válida para p ≈ 1, pois nesse caso
temos uma rede ER, que já foi analisada na Seção 5.2. Portanto, é relevante analisarmos
se a equação continua válida para p < 1. Na Figura 56 comparamos os valores obtidos pela
Equação 5.25 com os resultados obtidos experimentalmente para redes geradas segundo
diferentes valores de p. Notamos que o segundo momento da distribuição de grau das redes,
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necessário para a aplicação da Equação 5.25, foi calculado experimentalmente. Vemos
pela figura que há um grande desvio dos valores previstos para p = 0.1, indicando que a
Equação 5.25 não pode ser utilizada em redes WS com p ≈ 0.1. Para p = 0.2, os valores
possuem boa concordância em redes possuindo k̄ > 15. Ao considerarmos p = 0.5, a
expressão analítica prevê corretamente o patamar de ativação da rede.
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Figura 56 – Comparação entre os valores experimentais e analíticos calculados para o patamar
de ativação de redes WS. Os valores analíticos foram calculados através da Equa-
ção 5.25. As redes possuem N = 100000. Foram consideradas 10 realizações para
cada ponto experimental, sendo que o desvio padrão dos valores calculados para as
realizações é muito pequeno para ser mostrado no gráfico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.4.2 Integra-e-dispara em redes com comunidades Watts-Strogatz

Nesta seção analisaremos redes compostas por comunidades geradas pelo modelo
WS. O processo de criação das redes que estudaremos é similar ao utilizado em outras
seções. Cada comunidade é gerada separadamente segundo o modelo WS. Na sequência,
essas comunidades são conectadas entre si, sendo que cada par de nós entre duas comu-
nidades é conectado com igual probabilidade. Isto é, as arestas entre comunidades são
posicionadas de maneira uniformemente aleatória.

Como exemplo inicial, criamos uma rede contendo duas comunidades possuindo
diferentes valores de p. A comunidade 1 foi gerada segundo o modelo WS com parâmetro
p = 0.1, já os nós pertencentes à comunidade 2 foram conectados de forma aleatória
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(p = 1). A conectividade entre as comunidades é dada pela matriz

κ =

[
10 0.05

0.05 10

]
, (5.37)

e cada comunidade possui 2500 nós. Notamos que nessa configuração de conectividade,
existem pouquíssimas arestas entre as duas comunidades da rede, um cenário que rara-
mente ocorre em redes reais. Utilizamos tal conectividade apenas para melhor exemplifi-
carmos a influência de p no comportamento dinâmico das comunidades.

Aplicamos a dinâmica integra-e-dispara na rede, utilizando um limiar T = 10.
Um resultado típico da dinâmica é mostrado na Figura 57. Na Figura 57(a) plotamos
a ativação calculada separadamente para cada comunidade. Vemos que as comunidades
apresentam diferentes evoluções de Rd. A comunidade possuindo menor valor de p possui
um estado transiente mais longo, e a ativação dessa comunidade no estado assíncrono é
bem menor do que no caso da comunidade 2, que possui conectividade aleatória. Essa
diferença de ativação global está por sua vez relacionada com as diferentes taxas de
disparo apresentadas pelos nós de cada comunidade. Na Figura 57(b) plotamos a relação
entre a taxa de disparo e o grau de cada nó, para ambas as comunidades. Vemos que as
comunidades possuem diferentes comportamentos específicos. Na comunidade onde p = 1,
nós possuindo um determinado grau conseguem reunir mais cargas do que nós de grau
similar presentes na comunidade de menor p, o que sugere novamente uma variação na
eficiência das comunidades. Uma possível consequência dessa diferença de eficiência é que
há menos possibilidade de troca de informações entre os nós da comunidade mais regular.

Sabendo que o parâmetro p possui influência na eficiência das comunidades, é in-
teressante verificarmos como essa influência varia de acordo com a conectividade entre
as mesmas. Na Figura 58 apresentamos a evolução da eficiência de duas comunidades ao
modificarmos o nível de conectividade entre elas. Note que as eficiências foram normali-
zadas por R. Ambas as comunidades consideradas possuem grau médio interno x̄int = 40.
Novamente, uma das comunidades foi gerada utilizando-se p = 0.1, enquanto que fixamos
p = 1 para a outra comunidade. Vemos que no regime de quase total desacoplamento entre
as comunidades, isto é, quando o grau externo x̄ext ≈ 0, as comunidades possuem com-
portamentos dinâmicos muito diferentes. Mas é interessante notarmos que, para x̄ext ≈ 6,
as comunidades possuem pouca diferença de eficiência. Dessa forma, vemos que mesmo
quando a rede ainda possui comunidades bem definidas, já que o grau interno de cada
comunidade é dado por x̄int = 40, a troca de sinais entre as comunidades é relevante o
bastante para eliminar a diferença de eficiência entre as mesmas.

É interessante verificarmos também como diferentes valores de p afetam o com-
portamento dinâmico das comunidades perante variados níveis de modularidade da rede.
Para realizar tal estudo, utilizamos novamente redes possuindo duas comunidades, cada
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Figura 57 – Resultados da dinâmica integra-e-dispara aplicada numa rede possuindo comunida-
des WS com diferentes probabilidades de reconexão p. (a) Fração de nós disparando
na rede em função do tempo, calculada separadamente para cada comunidade. (b)
Taxa de disparo dos nós presentes em cada comunidade, em função do respectivo
grau.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 58 – Eficiência de duas comunidades de acordo com o número de conexões entre as mes-
mas. As comunidades diferem topologicamente de acordo com o parâmetro p utili-
zado na sua geração. Cada comunidade possui 10000 nós. Utilizamos um limiar de
T = 43 para a dinâmica. Cada ponto do gráfico representa 20 realizações da rede e
da dinâmica.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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qual com grau médio interno x̄int = 40. Uma comunidade possui p = 1 e a fração de
reconexões da outra comunidade foi variada. De forma a sumarizarmos os resultados, ao
invés de plotarmos a eficiência das comunidades, como feito na Figura 58(a), plotaremos
a diferença de eficiência entre as mesmas, dada por ∆ξ = ξ1 − ξ2, onde ξ1 é a eficiência
da comunidade possuindo p = 1. O resultado dessa análise pode ser visto na Figura 59(a).
Cada ponto do gráfico representa 10 realizações da rede e da dinâmica. Vemos que, para
altos valores de x̄ext, o parâmetro p se torna irrelevante para a dinâmica. Dessa forma,
temos que dificilmente as comunidades conseguem se diferenciar, mesmo que elas ainda
estejam bem definidas nesse regime. Para pequenos valores de x̄ext, observamos que as
comunidades podem facilmente ter suas eficiências alteradas através de modificações no
parâmetro p.
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Figura 59 – Diferença de eficiência entre duas comunidades de acordo com o número de conexões
entre as mesmas. As comunidades foram geradas segundo o modelo WS, e possuem
10000 nós cada. (a) Diferença de eficiência ao considerarmos diversos valores para
a fração de reconexão, p, de uma das comunidades. Nesse caso, as comunidades
possuem x̄int = 40. (b) Diferença de eficiência ao variarmos o grau médio interno,
x̄int, das duas comunidades. Uma comunidade possui p = 1, enquanto que a outra
possui p = 0.1.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Outra importante análise que podemos fazer sobre o comportamento da dinâmica
é a influência da densidade interna das comunidades nas eficiências calculadas. Na Fi-
gura 59(b) mostramos a diferença de eficiência entre duas comunidades, possuindo p = 1

e p = 0.1, de acordo com o grau médio interno das mesmas. De forma a compararmos
as diferentes curvas, plotamos ∆ξ em função de x̄ext/x̄int, que representa a razão entre
o número médio de conexões externas e internas às comunidades. Notamos que em cada
caso utilizamos um limiar de disparos igual ao grau médio da rede. O gráfico revela que,
nessas condições, redes mais esparsas tendem a apresentar maiores diferenças dinâmicas
entre as comunidades. Isso ocorre porque, ao associarmos o limiar de disparos com o grau



5.4. Integra-e-dispara no modelo Watts-Strogatz 135

médio, a ativação da rede tende a ser maior para pequenos valores de grau médio (como
visto, por exemplo, na Figura 56). Isso possibilita que as comunidades apresentem um
maior intervalo de eficiência ao variarmos suas propriedades topológicas.

Apesar de termos analisado até aqui a influência do parâmetro p no patamar de ati-
vação das comunidades, existem outras características da dinâmica que podem estar associ-
adas com esse parâmetro. Uma característica de sinais neuronais muito estudada na litera-
tura é a regularidade de disparos dos neurônios.(142,198) Tal regularidade pode ser medida
através do desvio padrão dos intervalos de disparos apresentados por cada neurônio. Em
outras palavras, seja Ti = (t1i , t

2
i , . . . , t

n
i ) a sequência dos instantes de disparo do neurônio

i, podemos definir uma sequência de intervalos Ii =
(
t2i − t1i , t

3
i − t2i , . . . , t

n
i − tn−1

i

)
associ-

ados a esse neurônio. O desvio padrão dos valores de Ii indica a regularidade dos disparos
de i.
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Figura 60 – Regularidade de disparos observada para duas comunidades geradas pelo modelo
WS com diferentes parâmetros p. As comunidades possuem x̄int = 20, x̄ext = 5 e
1000 nós. O gráfico à esquerda mostra a distribuição do desvio padrão de intervalos
entre disparos para cada comunidade. Os gráficos à direita mostram alguns exemplos
de trem de disparos observados nas comunidades.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 60 mostramos um exemplo da variação da regularidade de disparos
entre comunidades. Novamente, utilizamos uma rede possuindo duas comunidades, sendo
que uma das comunidades foi gerada pelo modelo WS com parâmetro p = 0.1, enquanto
que a outra comunidade possui p = 1. Após aplicarmos a dinâmica integra-e-dispara
nessa rede, calculamos o desvio padrão de intervalos para cada nó. As distribuições dos
valores obtidos para cada comunidade são mostradas na figura. Adicionalmente, também
mostramos na figura dois exemplos de sinais observados para cada comunidade. Vemos que
a comunidade possuindo parâmetro p = 0.1 apresenta maior desvio padrão de intervalos.
Adicionalmente, a comunidade também possui uma distribuição de desvios mais larga,
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indicando que existem tantos sinais mais regulares quanto sinais altamente irregulares na
comunidade. Já na comunidade com conectividade uniformemente aleatória, os sinais não
são tão diversificados.

É interessante compararmos como a regularidade de disparos varia de acordo com
a conectividade entre as comunidades. Uma dificuldade encontrada ao realizarmos tal
comparação está relacionada à variação da taxa de disparos global da rede. Quanto maior
a taxa de disparos, menores são os intervalos observados, o que causa uma diminuição
natural dos respectivos valores de desvio padrão. Portanto, é mais interessante comparar-
mos o coeficiente de variação dos intervalos, dado por CVI = σI/µI , onde σI e µI são o
desvio padrão e média dos intervalos, respectivamente.

De forma a verificarmos a influência de p no coeficiente de variação dos intervalos,
primeiramente utilizamos redes geradas pelo modelo WS sem a presença de comunida-
des. Para cada valor de p, foram geradas 10 redes segundo o modelo WS. A dinâmica
integra-e-dispara foi aplicada nessas redes, e os valores de coeficiente de variação de inter-
valos foram calculados. Os resultados são mostrados na Figura 61. No gráfico mostrado
na Figura 61(a), apresentamos a distribuição de CVI para diferentes valores de p. Para
gerarmos as distribuições, consideramos conjuntamente os valores calculados para as 10
realizações da rede. Vemos que o parâmetro p, de fato, pode ser usado para controlar-
mos a média e variância da regularidade dos sinais na rede. Esses dois momentos das
distribuições obtidas são mostrados na Figura 61(b).
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Figura 61 – Coeficiente de variação, CVI , dos intervalos entre disparos calculados para a dinâ-
mica integra-e-dispara. As redes consideradas possuem N = 75000 e k̄ = 40. O
limiar de disparo da dinâmica foi fixado em T = 40. (a) Distribuição de CVI para
diferentes valores de p. (b) Média dos valores de CVI ao longo de p. Note que as
barras do gráfico indicam o desvio padrão da distribuição, e não o desvio padrão
para as diferentes realizações do modelo.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Finalmente, podemos verificar como o coeficiente de variação dos intervalos se com-
porta em redes com comunidades. Utilizando redes possuindo duas comunidades, geradas
com parâmetros p = 1 e p = 0.1, calculamos a média do coeficiente de variação de in-
tervalos para os nós presentes em cada comunidade. O procedimento foi repetido para
diferentes níveis de conectividade entre as comunidades. O resultado pode ser visto na Fi-
gura 62. Vemos que a regularidade dos sinais observados na comunidade 2, caracterizada
por p = 1, varia quase que linearmente com a conectividade entre as comunidades. Por
outro lado, a comunidade gerada com parâmetro p = 0.1, possuindo alto coeficiente de
aglomeração, apresenta sinais cada vez mais irregulares ao aumentarmos a modularidade
da rede. Dessa forma, a modularidade proporciona uma forma de diferentes comunidades
presentes na rede ajustarem a regularidade de sinais apresentados pelos neurônios.
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Figura 62 – Média do coeficiente de varição de intervalos entre disparos, em função do grau
médio externo das comunidades. Foram utilizadas redes formadas por duas comu-
nidades, cada qual com x̄int = 40 e 75000 nós. O potencial limiar de disparos foi
variado de acordo com o grau médio da rede. Cada ponto representa 10 realizações
da rede e da dinâmica. As barras de erro indicam o desvio padrão observado para
as 10 realizações.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados apresentados nesta seção mostram a riqueza de comportamentos
que podemos obter ao alterarmos a topologia das comunidades. Em especial, vemos que a
alteração da modularidade da rede amplifica de forma não-linear as diferenças dinâmicas
observadas. Como discutido, o parâmetro p do modelo WS está fortemente relacionado
com o coeficiente de aglomeração da rede. Em trabalhos futuros, pretendemos verificar se
as propriedades observadas estão unicamente associadas com o coeficiente de aglomeração,
ou se mudanças adicionais na topologia causadas pela variação de p também atuam na
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dinâmica integra-e-dispara.

5.5 Integra-e-dispara com conexões inibitórias

Apresentaremos nesta seção um breve exemplo da quarta forma de diferenciação
de comunidades que discutimos na introdução deste trabalho. Nesse caso, as proprieda-
des dinâmicas das conexões entre as comunidades alteram o comportamento dinâmico
global do sistema. Para exemplificarmos tal caso, adicionaremos arestas inibitórias na di-
nâmica integra-e-dispara. Estamos interessados na influência que essas arestas possuem
na dinâmica dependendo da sua localização em relação às comunidades. Para estudarmos
esse efeito, consideraremos dois casos extremos. No primeiro, arestas inibitórias sempre
conectam nós da mesma comunidade, isto é, a inibição é local à comunidade. No segundo
caso, as arestas inibitórias sempre conectam nós de diferentes comunidades, fazendo com
que a inibição ocorra entre comunidades. É interessante verificarmos como o patamar de
ativação da dinâmica se comporta perante essas duas situações.

Notamos que inibição é comumente associada a tipos específicos de neurônios (199),
e não à conexões entre pares de neurônios. Entretanto, estamos interessados em isolar o
efeito da distribuição de inibição ao longo da rede e, portanto, consideraremos que certas
arestas da rede (e não neurônios) atuam de forma inibitória. Neurônios possuindo arestas
inibitórias obedecem a mesma dinâmica indicada pela Equação 2.25, com a exceção de
que ao disparar, o neurônio envia um sinal unitário negativo para os vizinhos conectados
através de arestas inibitórias.

Utilizando a rede do nematoide C. elegans, descrita na Seção 2.4, aplicamos a
dinâmica integra-e-dispara com inibição interna e externa às comunidades. Para essa
análise, utilizamos as mesmas 5 comunidades identificadas no final da Seção 5.3.2. De
forma a verificarmos como o patamar de ativação se modifica para diferentes níveis de
inibição, variamos também a fração de conexões inibitórias, fI , presentes na rede. O
resultado do experimento é mostrado na Figura 63(a). A linha azul indica a ativação
da rede quando consideramos arestas inibitórias apenas internamente às comunidades.
A linha verde indica a ativação ao considerarmos inibição apenas entre as comunidades.
Notamos que, para a rede do C. elegans, uma fração de aproximadamente fI = 0.35 de
conexões inibitórias é o máximo que podemos considerar, pois nessa situação praticamente
todas as arestas entre comunidades se tornam inibitórias.

O resultado mostra que há uma significante variação do patamar de ativação da
rede dependendo da localização das conexões inibitórias. Em especial, vemos que conexões
externas às comunidades possuem um maior impacto na ativação global do sistema. Curi-
osamente, existe um intervalo 0.1 < fI < 0.25 que possibilita a maior variação da ativação
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Figura 63 – Influência de conexões inibitórias internas às comunidades (Interna) e entre as co-
munidades (Externa) na ativação da rede C. elegans. (a) Patamar de ativação em
função da fração de conexões inibitórias, fI . (b) Diferença média entre as curvas
mostradas em (a). Cada ponto em ambos os gráficos representa 1000 realizações da
dinâmica integra-e-dispara. Barras de erro indicam o desvio padrão ao longo das
realizações. O limiar de disparo utilizado foi T=15.

Fonte: Elaborada pelo autor.

da rede através do posicionamento apropriado de conexões inibitórias. Na Figura 63(b)
apresentamos a diferença média entre a ativação calculada para o caso de inibição interna
RInterna e externa RExterna às comunidades. Vemos que há de fato um máximo na diferença
de comportamento. É interessante notarmos que estudos sobre o sistema nervoso do C.
elegans indicam que ao menos 8.5% dos neurônios do nematoide são inibitórios (104,200),
o que colocaria esse sistema justamente na região de maior influência das conexões inibi-
tórias.

De forma a melhor investigarmos a variação dinâmica observada para os diferen-
tes posicionamentos das arestas inibitórias, consideramos duas situações de reconexão da
rede C. elegans. Na primeira, utilizamos o modelo de partição fixa (PF) para gerar redes
aleatórias possuindo a mesma matriz κ de conectividade entre as comunidades da rede
real. Essa matriz está indicada na Equação 5.36. Na segunda situação, utilizamos o pro-
cedimento CMC, apresentado na Seção 5.3.2, para gerar redes possuindo a mesma matriz
κ e também os mesmos valores de grau observados na rede real.

Aplicamos a dinâmica integra-e-dispara com inibição nas redes geradas através
das reconexões mencionadas, posicionando novamente as arestas inibitórias internamente
e externamente às comunidades. O resultado pode ser visto nas Figuras 64(a) e (b) para,
respectivamente, o procedimento PF e CMC. Vemos que as redes criadas pelo procedi-
mento PF apresentam um comportamento diferente da rede real. Nessas redes, a localiza-
ção das conexões inibitórias não influencia o patamar de ativação da rede para fI < 0.15.
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Figura 64 – Influência de conexões inibitórias internas às comunidades (Interna) e entre as co-
munidades (Externa) na ativação de redes com comunidades. A topologia das redes
consideradas possui (a) a mesma estrutura de comunidades e (b) a mesma estrutura
de comunidades e distribuição de grau da rede C. elegans. Em ambos os gráficos
mostramos o patamar de ativação em função da fração de conexões inibitórias. Cada
ponto representa 1000 realizações da dinâmica integra-e-dispara. Barras de erro in-
dicam o desvio padrão ao longo das realizações. O limiar de disparo utilizado foi
T=15.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Curiosamente, ao utilizarmos uma fração fI > 0.15, temos um comportamento oposto ao
observado para a rede real. Nesse regime, a inibição interna das comunidades provoca uma
maior diminuição da ativação da rede. Por outro lado, na presença de inibição externa
a dinâmica continua apresentando estados auto-sustentados mesmo para valores muito
altos de fI .

No caso de redes criadas pelo procedimento CMC, mostrado na Figura 64(b),
vemos que ao considerarmos o grau dos nós além da estrutura de comunidades, temos um
resultado muito similar ao obtido para a rede real. Em especial, notamos que o efeito da
inibição de arestas internas às comunidades passa a ser bem menor do que no caso do
procedimento PF. Portanto, vemos que a distribuição de grau da rede está intimamente
relacionada com a influência de conexões inibitórias no patamar de ativação da dinâmica.

Essa breve análise mostra como propriedades dinâmicas de arestas conectando
diferentes comunidades podem influenciar na dinâmica global do sistema. Em especial,
vemos que a topologia das comunidades pode amplificar a atuação de conexões inibitórias
na taxa de disparo dos nós. Em futuras análises, pretendemos verificar como diferentes
topologias, em especial WS e BA, modificam as propriedades observadas.



141

6 Conclusões e trabalhos futuros

O grande potencial de redes complexas para representar os mais diversos sistemas
da natureza deu origem a inúmeros trabalhos sobre o tema nas últimas duas décadas. Pelo
fato de tais sistemas usualmente apresentarem certos padrões de agrupamento, o estudo
sobre comunidades se tornou um dos principais assuntos abordados na área. Por outro
lado, devido à grande dificuldade em se definir e identificar comunidades em redes, boa
parte dos estudos desenvolvidos sobre comunidades envolvem a delimitação de algoritmos
otimizados para o particionamento da rede segundo critérios predeterminados.(70,85–90)
É comum encontrarmos também trabalhos dedicados à comparação de tais algoritmos.(17,
42, 95)

Neste trabalho, desconsideramos o problema da detecção de comunidades, focando
esforços na definição e caracterização de quatro diferentes classes de propriedades associ-
adas às comunidades. Estas classes constituem propriedades da a) topologia interna das
comunidades, b) dinâmica interna das comunidades, c) fronteira topológica das comuni-
dades e d) fronteira dinâmica das comunidades. Ao longo das análises, mostramos que
cada classe de propriedades possui o potencial de modificar o inter-relacionamento entre
a topologia e a dinâmica das comunidades da rede. Particularmente, verificamos a influên-
cia da direção das arestas, de valores de fitness, da densidades de atalhos e de arestas
inibitórias no inter-relacionamento topologia-dinâmica. Os principais estudos realizados e
um resumo dos resultados mais relevantes obtidos estão apresentados na Figura 65.

Começamos nossas análises pelo estudo do passeio aleatório em redes direcionadas,
onde utilizamos tipicamente redes possuindo a topologia indicada na Figura 65(a). Deri-
vamos expressões analíticas para a probabilidade estacionária da dinâmica, sendo que tais
expressões foram utilizadas para definirmos o conceito de eficiência de comunidades. In-
dicamos diversas estratégias aplicáveis para o aumento da eficiência de uma comunidade,
sendo que a variação do balanço de conexões entre as mesmas se mostrou a estratégia
mais eficaz. Verificamos que a variação de eficiência através da conectividade entre as
comunidades é não-linear, isto é, no regime de alta modularidade da rede a alteração do
balanço entre comunidades causa uma variação de eficiência significativamente maior do
que no regime de baixa modularidade. Esse fato pode ser visto pelo resultado mostrado
na Figura 65(a1), onde vemos que a eficiência possui pouca variação após um certo grau
médio de conexões saindo da comunidade 1 e chegando à comunidade 2. Adicionalmente,
mostramos que caso a reciprocidade de arestas das comunidades seja baixa, altas flutua-
ções da dinâmica dificultam o estudo da eficiência.

Em se tratando de redes direcionadas, uma única aresta possui potencial de modi-
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ficar a atividade do passeio aleatório em todos os nós da rede. Portanto, ao considerarmos
um conjunto de arestas incluídas numa mesma comunidade, vemos a capacidade que co-
munidades possuem para influenciar as probabilidades estacionárias dessa dinâmica. Esse
fato possui particular relevância em sistemas onde há a necessidade de otimização ou con-
trole de atividade dinâmica, como por exemplo no caso da World Wide Web, da internet,
da malha de transportes em cidades ou do córtex. De forma a melhor motivarmos os
estudos realizados, apresentamos uma aplicação dos conceitos na rede cortical da Macaca.
Mostramos que esse sistema apresenta dois diferentes relacionamentos entre atividade e
grau de entrada para os nós, como indicado na Figura 65(a2). Adicionalmente, observa-
mos que certos nós não obedecem esses dois relacionamentos, pois eles se encontram na
interface entre as duas comunidades identificadas.

Comportamentos similares ao passeio aleatório tradicional em redes direcionados
foram observados para o passeio aleatório enviesado em redes não direcionadas. Nesse
caso, consideramos que os nós possuem diferentes valores de atratividade para o agente
realizando a dinâmica, como ilustrado na Figura 65(b). Mostramos que essa dinâmica
possui um tratamento analítico mais factível, dada em grande parte pela liberdade de
escolhermos diferentes configurações de fitness para os nós. Observamos novamente uma
influência não-linear da modularidade da rede na atividade das comunidades (como mos-
trado na Figura 65(b1)), onde vimos que a atividade relativa de uma comunidade bem
definida na rede passa a ser influenciada quadraticamente pelo valor de fitness associado.

Ao aplicarmos a dinâmica de passeio aleatório enviesado em redes de aeroportos,
ilustramos a importância do estudo de comunidades no comportamento dinâmico de redes.
Isso porque indicamos uma forma de modelarmos, na escala de comunidades, medidas de
nó obtidas sobre o sistema real. Isto é, mesmo que o modelo em estudo não seja capaz
de representar comportamentos observados para cada nó da rede (escala local), ele ainda
pode ser capaz de explicar certas características apresentadas por grupos de nós. Isso se
torna especialmente verdade se a rede for modular, pois nesse caso a maioria das inte-
rações do sistema ocorrem internamente aos grupos definidos na rede. No caso da rede
de aeroportos, mostramos a possibilidade de representarmos a atividade observada em
diferentes países do globo através de uma regra local de transição do passeio aleatório.
Adicionalmente, a análise possibilitou verificarmos quais países possuem maior desvio em
relação ao modelo proposto, como visto na Figura 65(b2). Tal desvio leva à ideia de di-
ferentes regras de transição da dinâmica associada à cada país, ou em outras palavras,
diferentes relacionamentos entre os valores de fitness e grau para cada país. Para traba-
lhos futuros, indicamos a possibilidade de representarmos com maior acurácia o fluxo de
passageiros em cada país, através do ajuste dessas regras de transição.

Com o objetivo de completarmos nossas análises sobre as diferentes formas de dife-
renciação de comunidades, consideramos também a dinâmica neuronal integra-e-dispara.
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Figura 65 – Ilustração dos sistemas estudados e reprodução dos principais resultados obtidos no
presente trabalho. A parte superior dessa figura, representando as quatro formas
de diferenciação de comunidades, foi apresentada no Capítulo 1. (a) Rede direcio-
nada, sobre a qual estudamos o passeio aleatório tradicional. (b) Rede possuindo
nós com diferentes valores de fitness, onde estudamos o passeio aleatório enviesado.
(c) Comunidades possuindo topologia Watts-Strogatz, e conectadas de forma uni-
formemente aleatória, sobre as quais estudamos a dinâmica integra-e-dispara. (d)
Redes possuindo conexões inibitórias internas ou externas às comunidades para a
dinâmica integra-e-dispara. Os respectivos resultados para cada caso foram apre-
sentados e discutidos na (a1) Seção 3.1 e 3.2, (a2) Seção 3.3, (b1) Seção 4.1, (b2)
Seção 4.2, (c1) Seção 5.4, (c2) Seção 5.4, (d1) Seção 5.5 e (d2) Seção 5.5.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Primeiramente, através de uma abordagem teórica derivamos uma expressão para o pata-
mar de ativação de redes Erdős-Rényi em certas configurações paramétricas. Mostramos
que o aumento do grau médio da rede facilita a manutenção de estados auto-sustentados
em regimes de baixas taxas de disparo global da rede. Isso possibilita que os neurônios
apresentem uma maior variabilidade de sinais na ausência de estímulos externos. Em tra-
balhos futuros, pretendemos estender tal análise para redes com distribuição de grau em
lei de potência.

De forma a estudarmos comunidades diferenciadas de acordo com sua topologia in-
terna, utilizamos o modelo Watts-Strogatz para gerarmos comunidades com diferentes pro-
babilidades de reconexão. Um exemplo típico de rede utilizada é ilustrado na Figura 65(c).
Mostramos que, em escala intermediária, a dinâmica integra-e-dispara apresenta compor-
tamentos muito similares ao passeio aleatório, sendo que é possível inclusive explicarmos
a taxa de disparos das comunidades através da expressão analítica encontrada para o
passeio aleatório. Através da variação da probabilidade de reconexão de uma das comu-
nidades, mostramos que a mesma pode apresentar diferentes eficiências de disparo, como
indicado na Figura 65(c1). No caso, observamos que essa eficiência deve estar relacio-
nada com o número de triângulos presentes na rede. Em trabalho futuros, pretendemos
investigar mais a fundo a atuação do coeficiente de aglomeração na taxa de disparo dos
nós.

Ainda sobre o estudo de comunidades com diferenciação topológica interna, con-
sideramos também a regularidade dos sinais apresentados pelos nós de cada comunidade
da rede. Mostramos que a modularidade pode ser usada para se regular a variabilidade
dos sinais observados em comunidades com diferentes parâmetros de reconexão, como in-
dicado na Figura 65(c2). Dessa forma, vimos que redes modulares possuindo comunidades
com topologia Watts-Strogatz podem apresentar diferentes níveis de eficiência topológica
e regularidade de sinais, dependendo da probabilidade de reconexão associada à cada co-
munidade, e da modularidade da rede. A diminuição da probabilidade de reconexão dá
origem à comunidades com menor eficiência topológica e maior possibilidade de variação
na regularidade de disparos. Notamos que tal variação de regularidade permite uma maior
codificação de informações pela rede.(142,198)

Por último, estudamos o caso de diferenciação de comunidades através da vari-
ação de propriedades dinâmicas entre as mesmas. Para tanto, consideramos a presença
de conexões inibitórias na dinâmica integra-e-dispara, como ilustrado na Figura 65(d).
Mostramos que o posicionamento de tais conexões altera de forma não-trivial o com-
portamento global da dinâmica. Em especial, verificamos que conexões inibitórias entre
comunidades possuem uma influência não-linear na taxa de disparos dos nós, como mos-
trado na Figura 65(d1). Um estudo mais sistemático da influência de inibições localizadas
em diferentes modelos de redes se mostra um interessante assunto para futuras análises.
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Por hora, verificamos que redes geradas pelo modelo de partição fixa, possuindo conectivi-
dade uniformemente aleatória entre comunidades, apresentam uma maior capacidade de
exibir estados auto-sustentados se a inibição for externa às comunidades. Esse resultado
está reproduzido na Figura 65(d2).

Ao considerarmos as diferentes formas de diferenciação de comunidades estudadas
neste trabalho, observamos diversos casos onde a modelagem do sistema se torna mais
precisa ao associarmos diferentes parâmetros topológicos e dinâmicos para as comunidades
da rede. Adicionalmente, observamos a presença de comportamentos dinâmicos que não
podem ser encontrados na escala local ou global da rede. Os resultados obtidos mostram a
riqueza de relacionamentos entre topologia e dinâmica que podem ser observados em redes
com comunidades. Em especial, vimos que existem classes de parâmetros de comunidades,
como direção, fitness e reconexão que dão origem a diferentes comportamentos específicos
para as comunidades do sistema.

Em resumo, consideramos que nossas principais contribuições sobre o tema são as
seguintes:

• Definição e integração das diferentes classes de propriedades que podem ser utiliza-
das para a caracterização de comunidades;

• Obtenção de expressões analíticas que possibilitam a análise do passeio aleatório
tradicional em redes direcionadas com comunidades;

• Definição e análise de um modelo computacional que possibilita a criação de redes
direcionadas com comunidades possuindo reciprocidades predeterminadas;

• Descrição analítica do relacionamento entre a atividade do passeio aleatório envie-
sado e o grau dos nós em redes com comunidades, para diferentes distribuições de
fitness;

• Derivação de uma expressão que relaciona o patamar de ativação da dinâmica
integra-e-dispara com o grau médio de redes Erdős-Rényi;

• Verificação da influência da densidade de atalhos na taxa de disparos e regularidade
de sinais neuronais, em redes possuindo comunidades geradas segundo o modelo
Watts-Strogatz;

• Definição e estudo do conceito de comportamento específico de comunidades;

• Demonstração de que as propriedades acima mencionadas se relacionam com a mo-
dularidade da rede de forma não-linear.

Apesar de termos considerado ao longo do trabalho o comportamento específico
de comunidades, poderíamos também considerar os mesmos conceitos aplicados sobre
grupos de nós definidos segundo outros critérios. Por exemplo, em (201, 202) os autores
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definem uma metodologia de aglomeração de nós em redes. Tal aglomeração dá origem
a uma nova rede contendo informações sobre a conectividade em outra escala topológica.
Essa aglomeração pode ser repetida diversas vezes, até que a rede vire um único nó. É
interessante se verificar como o relacionamento entre topologia e dinâmica é modificado
ao longo das diversas escalas de aglomeração.

Além de outras metodologias de aglomeração, também temos grande interesse em
aplicar os conceitos desenvolvidos em outros sistemas reais. Em especial, a World Wide
Web se mostra uma excelente candidata para tal aplicação. Isso porque além desse sistema
possuir uma divisão natural de comunidades em diversas escalas (países, domínios, assun-
tos, etc), a dinâmica de passeio aleatório é tradicionalmente utilizada para se modelar a
atividade esperada sobre essa classe de redes.(157) No caso de dinâmicas neuronais, dados
sobre a conectividade neuronal em larga escala são muito escassos na literatura. Por outro
lado, diversas iniciativas têm obtido moderado sucesso na criação de modelos factíveis de
conectividade entre neurônios.(82, 131, 132, 203) Tais modelos podem ser utilizados para
a realização de estudos iniciais sobre o tema.

Como já discutido, o comportamento específico de comunidades representa a ob-
servação de diferentes relacionamentos entre topologia e dinâmica em redes. É de grande
interesse estudarmos um conceito, de certa forma, inverso ao apresentado neste trabalho.
Seria interessante definirmos uma metodologia para a detecção de grupos de nós apre-
sentando diferentes comportamentos específicos. Tal metodologia possui o potencial de
revelar diferentes regiões de eficiência da rede. Esse conceito poderia, por sua vez, ser
utilizado para a definição de um modelo de crescimento de redes. Comunidades mais
eficientes tenderiam a receber mais conexões de novos nós adicionados à rede, mas tais
conexões causariam uma diminuição de eficiência da comunidade (como observado para
o passeio aleatório em redes direcionadas). Com isso, o crescimento da rede levaria em
conta não apenas o interesse do nó adicionado à rede, mas também o benefício obtido
pelas comunidades sujeitas a receber conexões desse nó.
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APÊNDICE A – Recursos computacionais

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos a linguagem de programação
Python na sua versão 2.7. Foram produzidos 1306 scripts para a simulação e análise
dos dados, totalizando 207024 linhas de código. Na Tabela A4 apresentamos os principais
pacotes Python utilizados nos estudos.

Tabela A4 – Principais pacotes Python utilizados no desenvolvimento das análises.

Pacote Versão website
NumPy 1.9.2 <http://www.numpy.org/>
SciPy 0.16.1 <http://www.scipy.org/>
Matplotlib 1.4.3 <http://www.matplotlib.org/>
igraph 0.7.1 <http://www.igraph.org/python/>
NetworkX 1.9.1 <http://www.networkx.github.io/>
Brian 1.3.1 <http://www.briansimulator.org/>

Fonte: Elaborada pelo autor

http://www.numpy.org/
http://www.scipy.org/
http://www.matplotlib.org/
http://www.igraph.org/python/
http://www.networkx.github.io/
http://www.briansimulator.org/
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