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Orientador: Prof. Dr. Raimundo N. da Costa Filho.

junho de 2012

Fortaleza-CE, Brasil.



Membros da Banca Examinadora:

Prof. Dr. Raimundo Nogueira da Costa Filho (Presidente - UFC)
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Ao Prof. Dr. Josué Mendes Filho (UFC), pela atenção e oportunidade que me deu

de estar concluindo este trabalho nesta instituição de ensino;

Ao Prof. Dr. Umberto Laino Fulco (UFRN), pela orientação e incentivo;

Ao Prof. Dr. Eudenilson L. de Albuquerque (UFRN), pela atenção que teve comigo

em momento de dificuldades e que, graças a sua generosidade e cuidado, possibilitou que

este trabalho fosse conclúıdo;
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RESUMO

Através de Redes Complexas podemos descrever adequadamente muitos sistemas f́ısicos.

Por exemplo: os de comunicações, os sociais, os biológicos, e sistemas epidemiológicos.

Particularmente, o estudo das simulações de modelos epidemiológicos em Redes Com-

plexas se destaca pela sua utilidade e proximidade da realidade. Tais modelos dão boas

explicações de como doenças epidêmicas se propagam numa rede de indiv́ıduos. Através

de simulação computacional, estudamos o processo de propagação de uma epidemia em-

pregando ferramentas da F́ısica teórica. Estudamos as propriedades cŕıticas dos modelos

Processo de Contato (PC) e SIS (Suscet́ıvel- Infectado- Suscet́ıvel). O objetivo deste

estudo é analisar os resultados encontrados através de simulação computacional, onde

verificamos o tipo de transição que ocorreu em ambos os processos epidêmicos, e também

estudar as propriedades cŕıticas destes modelos. Utilizando o método Monte Carlo (MC),

estudamos o comportamento dos modelos Processo de Contato e SIS na rede de Apolônio.

Simulamos os dois modelos para diferentes tamanhos de rede e para várias gerações da

rede de Apolônio. No modelo do Processo de Contato temos uma representação da com-

petição entre indiv́ıduos sadios e infectados num dado sistema que leva a uma transição

de fase cont́ınua entre um estado ativo e inativo. Os expoentes cŕıticos β/ν and 1/ν são

calculados. No modelo SIS, a propagação da doença ocorre com o contato direto entre

o indiv́ıduo infectado e o saudável. Em cada passo de tempo, cada indiv́ıduo saudável é

infectado com probabilidade λ e cada indiv́ıduo infectado é curado a uma taxa de cura 1.

Na evolução do sistema a densidade de doente é o parâmetro de ordem em função da taxa

de infecção. Para o modelos SIS, estimamos os expoentes cŕıticos β/ν, ν, γ′/ν e β. Com

base em resultados existentes na literatura, conclúımos que os modelos estudados PC e

SIS, na rede de Apolônio, estão na classe de universalidade da Percolação Direcionada de

Campo Médio para rede de Escala Livre.

Palavras-chave: Transições de fases; expoentes cŕıticos; Redes Complexas; sistemas fora

do equiĺıbrio; Processo de Contato; SIS.



ABSTRACT

Complex Networks can adequately describe many systems that we find in our lives. For

example: the network of communications, the way people organize socially, the biological

structures animals and plants, and epidemiological systems. In particular, the study of

epidemic models in Complex Networks call the attention because its proximity with rea-

lity. Such models give a good explanation of how epidemic diseases spread in a network

of individuals. This dissertation studied through computer simulation, the process of

spreading an epidemic of theoretical physics using tools. Study the critical properties of

the Contact Process (CP) and the Contact SIS (Susceptible-Infected-Susceptible) models.

The objective of this study is to analyze the results through computer simulation, where

we check the type of transition that occurred in both epidemic processes, and also study

the critical properties of these models. Using Monte Carlo method (MC), we studied the

behavior of the above-mentioned models in the Apollonius network. We simulate the two

models for different network sizes and for several generations of an Apollonius network.

In the contact process, the model has a representation of the competition between he-

althy and infected individuals within a given system which leads to a continuous phase

transition between active and inactive states. The critical exponents β/ν and 1/ν are cal-

culated. In the SIS model, the spread of the disease occurs by the direct contact between

infected and healthy individuals. In each step time, each healthy individual is infected

with some disease rate λ and each infected individual is cured with a cure rate equal to 1.

In the evolution of system the disease density is the order parameter. For the SIS model,

we estimate the critical exponents β/ν, ν, γ′/ν e β. Based on results from the literature,

we conclude that the models studied PC and SIS, the network of Apollonius, are in the

universality class of Directed Percolation Field for Medium Scale Free network.

Keywords: phase transitions; critical exponents; Complex Networks; systems far from

equilibrium; Process Contact; SIS.
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Apoloniana no ponto cŕıtico. A linha reta representa o melhor ajuste para

ρD ∝ N−β/ν , fornecendo β/ν = 0.54(2). Este resultado confirma o valor de

β/ν previamente determinado através da interseção do conjunto de funções

auxiliares g(N,N ′, λ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 63

27 Derivada de ln(ρD) versus o número de vértices N da rede de Apolônio no
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30 Gráfico mostrando um comportamento sigmoidal caracterizando uma transição
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2.2.1 Expoentes Cŕıticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12

2.2.2 Identificando a Natureza da Transição de Fase . . . . . . . . . . p. 14

2.3 Relações de Escala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17
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1 Introdução Geral

Nas últimas décadas, muitos pesquisadores não só na área de F́ısica, mas nas áreas

da Matemática, Biologia, Economia, etc., passaram a ter interesse no estudo da dinâmica

de Sistemas ditos Complexos, cujas partes interagem de forma não linear. Os Sistemas

Complexos são formados por vários elementos capazes de interagir entre si e com o meio

ambiente. Algumas das propriedades destes sistemas são a complexidade do todo ser

maior que a complexidade das partes (emergência), a organização do sistema sem um

comando externo (auto-organização) e os sistemas pertencentes às mesma classe possuem

caracteŕısticas semelhantes (universalidade). A modelagem destes sistemas por redes é

realizada de forma natural, já que estes são formados por partes discretas que se contac-

tam.

O primeiro a mostrar que sistemas relativamente simples podem ter comportamento

evolutivo indeterminado foi Henri Poincaré, após verificar que é matematicamente im-

posśıvel encontrar a trajetória de três planetas interagindo gravitacionalmente entre si.

Novas áreas de estudos dentro da área da F́ısica dos Sistemas Complexos foram sur-

gindo com o passar dos anos, como sistemas não-lineares, redes neurais, sistemas auto-

organizados e sistemas caóticos. Um grande número de trabalhos vem sendo produzido

desde a década de 80 quando pesquisadores perceberam que muitas estruturas naturais

são auto similares como os fractais que haviam sido descobertos na década de 70 por

Benóıt Mandelbrot [1, 2]. A partir de 1998, as atenções voltadas para ciência dos Siste-

mas Complexos começaram a mudar de foco quando Watts e Strogatz [3] realizaram uma

descoberta surpreendente, baseada num trabalho de Stanley Milgram [4] de 1967, sobre

redes de Mundo Pequeno. O trabalho de Stanley Milgram consistia num experimento

que distribúıa cartas aleatoriamente entre cidadãos americanos. O nome de cada pessoa

alvo era colocado em cada carta. Se a pessoa que estivesse com a carta não conhecesse

o destinatário, ela deveria entregar a carta a um amigo que teria mais chances de co-

nhecê-lo. A pessoa que estivesse com a carta deveria colocar o seu nome na mesma ao
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repassá-la. O destinatário era responsável por reenviar a carta ao responsável pelo estudo.

Milgram notou no seu estudo, que em média, cada carta passava por seis pessoas antes de

chegar ao destinatário. Este resultado ficou conhecido como seis graus de separação ou

efeito de mundo pequeno. Este experimento mostra que pessoas aparentemente sem ne-

nhuma ligação têm grande possibilidade de possúırem, em algum grau, amigos em comum

que as tornem próximas. Com base no trabalho de Milgram, Watts e Strogatz sugeri-

ram um modelo para explicar o efeito de mundo pequeno. Neste trabalho, os autores

reunem aleatoriedade e localidade, mas a rede definida não é totalmente aleatória e nem

totalmente regular.

A teoria das redes complexas surgiu da aplicação de medidas desenvolvidas pela teoria

dos grafos e conceitos provenientes da Mecânica Estat́ıstica, F́ısica não-linear e Sistemas

Complexos [5]. O trabalho de Leonhard Euler, publicado em 1736, sobre o problema das

Setes Pontes de Königsberg1, é considerado o primeiro resultado da Teoria dos Grafos. No

problema das Setes Pontes de Königsberg onde haviam duas ilhas grandes, que juntas,

formavam um complexo que continha sete pontes. Discutia-se nas ruas da cidade a pos-

sibililidade de alguém atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma. A chance de tal

façanha havia se tornado uma lenda popular, quando, em 1736, Leonhard Euler provou

que não existia tal caminho. Ele modelou o problema das setes pontes como um grafo,

transformando caminhos em arestas e suas interseções em vértices, criando possivelmente,

o primeiro grafo da história [6]. Os avanços obtidos pela teoria dos grafos tiveram poucas

aplicações práticas, dentre estas foram feitas na área da Sociologia, a partir da década de

50, para analisar redes formadas por indiv́ıduos ligados por algum tipo de interação social

( por exemplo, amizade e trabalho) [7]. Nesta aplicação foi revelado que a teoria dos

grafos pode ser usada como uma ferramenta prática para analisar dados emṕıricos. Nesta

mesma época, alguns pesquisadores começaram a usar grafos como meio de simulação de

processos dinâmicos, como a propagação de doenças [8], opiniões [9, 10] e caminhadas

aleatórias [11].

A falta de poder computacional e bases de dados de redes reais, embora tivesse ocor-

rido avanços na área da Sociologia, fizeram com que os estudos em Redes Complexas

se reduzissem à análise de rede formadas por algumas dezenas ou no máximo centenas

de vértices. Além disso, o estudo das redes sociais limitava-se a caracterizar a estrutura

das ligações, como no trabalho de Milgram, e não em modelar as interações sociais ou

investigar as propriedades dinâmicas dessas redes, como sua evolução, por exemplo. So-

mente a partir do final da década de 90, com o advento da Internet e com o aumento do

1Prússia no século XVIII, atual Kaliningrado, Rússia.
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poder computacional, a teoria das redes complexas foi estabelecida, pois bases de dados

foram disponibilizadas e os computadores tornaram-se capazes de processar uma grande

quantidade de informações.

Na teoria das Redes Complexas temos envolvidos conceitos de Teoria de Grafos,

Mecânica Estat́ıstica, Sistemas Não- lineares e Sistemas Complexos que são aplicados

na modelagem, análise de sistemas naturais e artificiais. Devido ao caráter multidis-

ciplinar, esta teoria vem sendo utilizada nas mais diversas áreas de pesquisa, como na

F́ısica, Biologia, Qúımica, Computação, Matemática, Sociologia, Lingúıstica, Medicina,

Psicologia, Telecomunicações, Astronomia e Engenharia.

Estas redes estão presentes numa grande variedade de sistemas sociais e tecnológicos

[12]. Seu estudo e modelagem têm grande importância para a compreensão e controle de

doenças de humanos e animais, já que estes sistemas podem ser descritos através de redes.

Nestas redes, cada vértice representa um ser vivo e suas ligações, a interação entre eles

[13, 14]. Como exemplo de doenças humanas temos o HIV, a malária, a influenza aviária

(H5N1) e, mais recentemente a influenza súına (H1N1). Estas doenças fizeram um número

de v́ıtimas substancial em torno do mundo. Um outro exemplo, dentro do considerado,

seria o espalhamento de um v́ırus de computador que é comumente observado na internet

[15]. O estudo de epidemias por meio de ocorrências e processo de espalhamento de

infecção é muito útil porque possibilita quantificar o modelo de epidemia e compreender o

espalhamento do processo evitando mortes ou perdas econômicas numa dada população.

Nos últimos anos devido a grande ocorrência de Redes Complexas na natureza, a co-

munidade cient́ıfica tem sido motivada a estudar algumas propriedades de interesse acerca

da dinâmica de processos epidêmicos e espalhamento de doenças. Por exemplo, o enten-

dimento da forma de contaminação dos vértices na rede, a existência de transição de fase

fora do equiĺıbrio e a identificação do tipo de transição é importante no processo envol-

vido. Estes estudos têm sido feitos através de técnicas anaĺıticas e computacionais que

foram recentemente desenvolvidas. Do ponto de vista teórico, este avanço vem de novos

e rápidos processos computacionais. Desse modo, através de ferramentas computacionais

podemos modelar situações reais e fazer predições, em tempos curtos, o que é de grande

utilidade para a sociedade humana.

Neste contexto, estamos interessados em padronizar o comportamento de cada pro-

cesso em diferentes topologias como uma Rede Complexa. Redes Complexas descrevem

muitos sistemas na natureza e sociedade, onde na maior parte delas apresentam carac-

teŕısticas de distribuição de grau em lei de potência, pequeno comprimento do caminho
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médio e alto coeficiente de aglomeração. No que diz respeito à topologia, estas são usu-

almente divididas em três grandes classes: Redes Aleatórias (todos os nós são conectados

aleatoriamente [15]), Redes Livre de Escala (apresentam conexão gráfica com a proprie-

dade do número de ligações ser originada de um dado nó exibir uma distribuição de lei

de potência [16]) e Mundos Pequenos (mostram estruturas onde o diâmetro ou pequeno

caminho médio “l”aumenta logaritmicamente com o tamanho do sistema N (número de

nós) [17]. Este papel inovador mudou completamente o cenário das Redes Complexas,

abrindo novas perspectivas no campo, em que torna o assunto multidisciplinar com um

grande número de aplicações nas muitas aréas da Ciência e Engenharia. Entre estas,

podemos mencionar loǵıstica de planejamento de predição de terremoto, espalhamento

de epidemias, atividades neurais e defesas imunológicas. No presente trabalho vamos es-

tudar através de simulação computacional o processo de espalhamento de uma epidemia

empregando ferramentas da F́ısica Teórica.

Desde a antiguidade, as epidemias fazem parte da vida diária do homem. Devido

a inadequação das condições sanitárias e ao desconhecimento das formas de contágio

de doenças infecciosas, grandes epidemias espalharam-se pelas Nações do passado. No

entanto, a maioria das antigas epidemias, quer seja devido à lentidão das locomoções

humanas ou dificuldade nos transportes, manifestavam-se localmente sem propagar-se por

grandes extensões e dificilmente alcançando outros territórios. Juntamente com o advento

da expansão maŕıtima, o crescimento das transações econômicas e as guerras religiosas,

ocorreu a globalização das epidemias, como por exemplo, a Peste Negra2. Durante toda

a história, sempre houve a preocupação de se descobrir o que causava uma epidemia e

em ter sua propagação controlada. É de grande importância o estudo da propagação de

epidemias, pois tendo conhecimento do seu comportamento prévio, é posśıvel que estude

meios de prevenir a população e evitar que se alastre de forma descontrolada, o que

poderia levar a uma situação de pandemia3.

No desenvolvimento do trabalho, com o objetivo de estudar a propagação de epide-

mias, estudamos as propriedades cŕıticas dos modelos epidemiológicos Processo de Contato

e SIS (suscet́ıvel - infectado- suscet́ıvel).

O modelo do Processo de Contato (PC) foi introduzido por T. E. Harris em 1974 [16]

e é um dos modelos de propagação de epidemias mais estudado. Este é definido numa

rede d-dimensional Ld onde cada śıtio é identificado como indiv́ıduos em dois estados:

2A Peste Negra, foi como ficou conhecida a maior e mais trágica epidemia que a história registra.
3quando a epidemia de doença infecciosa se espalha entre a população localizada em uma grande

região geográfica como, por exemplo, um continente.
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saudável (inativo) ou infectado (ativo). A dinâmica de interação entre indiv́ıduos obedece

regras Markovianas locais. Neste contexto, indiv́ıduos são infectados a uma taxa que

depende do número de vizinhos infectados, em que o infectado pode tornar-se saudável

a uma taxa λ. A densidade de indiv́ıduos infectados ρD vai a zero para altos valores de

λ. Por outor lado, este evolui para um estado estacionário com uma densidade finita de

indiv́ıduos infectados para pequenos valores de λ. O λc separa os regimes ativo e inativo.

Este modelo portanto, exibe transição de fase cont́ınua entre estado ativo estacionário e

estado absorvente (ρD = 0). Simulações númericas têm mostrado que esta transição entre

estado ativo e inativo pertence a classe de universalidade da Percolação Direcionada [17].

O modelo SIS foi introduzido por N.T.J. Bailey [18] como um dos modelos mais simples

no estudo de epidemias em Redes Complexas. Esses sistemas f́ısicos sao modelados de

forma eficientes estabelecendo interações entre vizinhos numa rede. Cada śıtio da rede

representa um indiv́ıduo que pode estar infectado ou saudável. O sistema evolui segundo

uma dinâmica estocástica, que consiste dos eventos elementares de infecção e recuperação.

A infecção se espalha através do contato direto entre indiv́ıduos infectados e saudáveis.

O espalhamento da infecção depende de um parâmetro de infecção que chamamos de λ,

que depende do “tempo”. Indiv́ıduos infectados se recuperam com uma taxa unitária e

são suscet́ıveis a re-infecção. Como um indiv́ıduo deve ter pelo menos um vizinho doente

para tornar-se infectado, o estado no qual todos os indiv́ıduos são saudáveis é absorvente:

o sistema não pode escapar desta configuração. Neste contexto, o estado absorvente

representa o fim da epidemia.

No modelo SIS, o parâmetro de infecção controla a persistência da epidemia. Se λ é

muito pequeno, a extinção da infecção em tempos longos é certa; por outro lado, grandes

valores de λ asseguram que a infecção pode espalhar indefinidamente. A fronteira entre

persistência e extinção é marcada por um ponto cŕıtico, o qual é denotado por λc. O

parâmetro cŕıtico λc separa os dois estados estacionários que o sistema pode atingir em

tempos longos: um estado livre de doenças (absorvente), e um estado “ativo”onde a

epidemia sobrevive. O ponto λc marca uma transição de fase cont́ınua entre um estado

absorvente e um estado ativo.

No trabalho a ser apresentado, estudamos a dinâmica dos modelos do Processo de Con-

tato e SIS na rede de Apolônio através de simulação computacional utilizando o método

Monte Carlo (MC). Realizamos uma simulação do Processo de Contato e do modelo SIS

na rede de Apolônio para encontrar a classe de universalidade a que estes sistemas per-

tencem. No caṕıtulo que segue (Caṕıtulo 2) será feito um estudo sobre transição de fases,
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expoentes cŕıticos e relações de escala. No Caṕıtulo 3 faremos uma abordagem sobre

as propriedades cŕıticas de modelos fora do equiĺıbrio. No caṕıtulo 4, para um melhor

entendimento do tipo de rede em que simulamos os modelos estudados, apresentaremos

alguns tipos de redes complexas. No Caṕıtulo 5 faremos um breve revisão sobre sobre o

Método Monte Carlo (MC), utilizado na simulação computacional dos modelos estuda-

dos. Apresentaremos os modelos do Processo de Contato e SIS, descrevendo como foram

realizadas as simulações dos modelos na rede de Apolônio; Mostraremos também os re-

sultados gráficos resultantes da simulação computacional realizada e uma breve discussão

acerca dos resultados encontrados para os expoentes cŕıticos. Por fim, apresentaremos

nossas conclusões acerca do trabalho desenvolvido e perspectivas voltadas para o desen-

volvimento de trabalhos futuros sobre modelos de propagação de epidemias.
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2 Transições de Fases, Expoentes
Cŕıticos e Relações de Escala

2.1 Introdução

Quando em equiĺıbrio, sistemas de muitas part́ıculas apresentam-se na natureza em

diversas fases termodinâmicas. Como exemplos mais conhecidos, podemos citar as fases

gasosa, ĺıquida e sólida das diversas substâncias. Como exemplo, podemos citar também:

compostos que podem assumir várias fases magnéticas como paramagnetismo ( em que os

spins se alinham numa determinada direção dando origem a uma magnetização ĺıquida),

antiferromagnetismo (em que os spins se alinham de maneira alternada de modo que não

haja magnetização ĺıquida), ferromagnetismo (em que há tanto uma magnetização ĺıquida

quanto alternada) e vidros de spin (em que os spins se congelam em direções aleatórias);

os vários metais que apresentam uma fase supercondutora a baixas temperaturas (em que

o composto conduz corrente elétrica sem dissipação); cristais ĺıquidos, cujas moléculas

alongadas se alinham de modo a quebrar a simetria de rotação sem que haja quebra

de simetria de translação como num sólido, etc. Cada uma dessas fases apresenta uma

fenomenologia bem caracteŕıstica que as torna única e diferente das outras. Por isso, a

transição entre uma fase e outra num mesmo sistema, quando mudamos parâmetros exter-

nos como temperatura, pressão, volume, campo magnético ou elétrico, se dá geralmente

de maneira abrupta, ou seja, num ponto, linha ou superf́ıcie bem definidos no espaço de

fase. Sempre que a passagem de uma fase a outra ocorra de maneira abrupta, ou seja, para

valores bem definidos dos parâmetros externos, dizemos que se trata de uma transição

de fase. Um contra-exemplo ocorre na transição ĺıquido - gás, em que se pode fazer a

transformação de um em outro com ou sem a ocorrência de uma transição de fase. Isso



8

ocorre porque não há uma distinção entre essas duas fases em termos de simetria [19].

As transições de fases podem ser classificadas como cont́ınuas ou descont́ınuas, de

acordo com as primeiras derivadas (que podem ser cont́ınuas ou descont́ınuas) da energia

livre, respectivamente. Lembrando que,

S = −∂F (T, V,N)

∂T
|V,N = −∂G(T, P,N)

∂T
|P,N (2.1)

V =
∂G(T, P,N)

∂P
|T,N (2.2)

M = −∂F (T,H,N)

∂H
|T,N , (2.3)

onde F(T,V,N) e G(T,P,N) são energias livres de Helmholtz e Gibbs, respectivamente,

escritas como funções de suas variáveias naturais. Podemos observar que uma transição

de fase descont́ınua é acompanhada de um salto descont́ınuo da entropia, que é o calor

latente, e de uma varição descont́ınua do volume (como nas transições sólido -ĺıquido

ou ĺıquido -gás) ou da magnetização, no caso de sistemas magnéticos. Portanto, uma

transição de fase cont́ınua não apresenta calor latente ou descontinuidades de volume (ou

equivalentemente, densidade) ou magnetização.

No estudo de fenômenos cŕıticos e transição de fase, o primeiro passo é pesquisar a

natureza da transição de fase apresentada pelo modelo. Depois de identificada a natureza

da transição de fase, o próximo passo é calcular o valor do ponto cŕıtico na transição e

os valores dos expoentes cŕıticos das leis de potência. As técnicas de escala de tamanho

finito juntamente como os dados produzidos pela simulação computacional, que descrevem

o comportamento do sistema em torno do ponto cŕıtico, desempenham papel fundamental

nesta etapa do estudo do modelo.

Neste caṕıtulo apresentaremos alguns conceitos acerca de transições de fases, Expo-

entes Cŕıticos e Relações de Escala.

2.2 Transições de Fases

Alguns sistemas podem ser encontrados em mais de uma fase, como a água, que pode

ser encontrada na natureza na sua forma mais simples (ĺıquida) como também na forma
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de gelo ou vapor. No caso da água,o estado pode ser alterado fazendo com que a mesma

mude a fase, se variarmos algum campo termodinâmico como a pressão ou a temperatura.

Esta transformação ocorre em diversos sistemas f́ısicos e é denominada transição de fases.

Podemos citar como exemplo, materiais ferromagnéticos como o Fe, Ni, Co e Mn

que acima de uma determinada temperatura têm seus momentos magnéticos completa-

mente desordenados ganhando uma ordem abaixo de uma certa temperatura espećıfica

Tc, conhecida como temperatura cŕıtica.

Para o estudo da mudança de um estado desordenado para um outro estado ordenado,

vamos analisar o comportamento que assume a grandeza magnetização (m). A grandeza

magnetização mede a orientação média dos momentos magnéticos de um certo material.

No caso desordenado, existe chance igual do momento ter qualquer orientação de modo

que a magnetização é nula. Por outro lado, o estado ordenado tem claramente uma

orientação preferencial, ou seja, m 6= 0. Desta forma, a magnetização é utilizada para

determinar em quais das fases se encontra o sistema (ordenada ou desordenada)(figura

2.1). Da mesma forma que ocorre no caso da água, que muda de uma fase para outra

através de variações de campos termodinâmicos como temperatura, o mesmo ocorre para

o material ferromagnético, tendo a transição de fases caracterizada por esta passagem.

Figura 1: Estados desordenado e ordenado para um ferromagneto.

Na teoria das transições de fases, a grandeza que serve para orientar sobre a passagem

de uma fase para outra, como a magnetização, chamamos de parâmetro de ordem1 e

1O parâmetro de ordem tem como propriedade mais importante assumir o valor nulo na fase desorde-
nada (de maior simetria) e o valor não nulo na fase ordenada (de menor simetria.
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parâmetro de controle a grandeza que provoca a mudança de fases (como por exemplo,

a temperatura). O valor do parâmetro de controle onde ocorre a transição é designado

como ponto cŕıtico (pc). Numa descrição de Landau [20] o parâmetro de ordem também

é definido como a função que tem um valor nulo abaixo do ponto cŕıtico e não nulo

acima deste. Landau também caracterizou as transições de fases em duas categorias:

transições cont́ınuas e descont́ınuas. Nas transições de fases cont́ınuas, o parâmetro de

ordem varia continuamente de uma fase para outra, enquanto que nas transições de fases

descont́ınuas o parâmetro de ordem sofre um salto no ponto cŕıtico (figura 2.2). O caso do

ferromagnetismo é um exemplo clássico de uma transição cont́ınua e no caso da transição

descont́ınua, temos, como exemplo, o caso da transição da água entre suas fases de ĺıquido

a vapor, à pressão atmosférica.

Figura 2: Transição de fase cont́ınua (a) e outra descont́ınua (b).

Para os sistemas que estejam no equiĺıbrio termodinâmico, é posśıvel caracterizá-

los através das singularidades dos potenciais termodinâmicos. No regime do equiĺıbrio

térmico, a probabilidade do estado estacionário satisfaz à condição de balanço detalhado

e é uma distibuição de equiĺıbrio termodinâmico, como a distribuição de Boltzmann-Gibbs

(Pe ∼ exp (-β H), onde β = 1/kBT , sendo kB a constante de Boltzmann, T a temperatura

e H é o hamiltoniano do sistema que determina as propriedades microscópicas. Ehrenfest

[21] classificou de uma outra forma a categoria de transições de fases. No lugar dos termos

cont́ınuo e descont́ınuo, ele utiliza o conceito de transições de primeira e de segunda ordem.

Esta nomeclatura está relcionada com a ordem da derivada da energia livre que possua

uma singularidade. Relacionando as formas de Landau e Ehrenfest, podemos associar as
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transições de primeira ordem como descont́ınuas e as transições de segunda ordem como

transições cont́ınuas.

Num sitema termodinâmico, a equação que descreve um estado de equiĺıbrio é a

equação de estado. Esta equação de estado é uma função do tipo f = f(x1, x2, x3, ..., xN),

de vários parâmetros de xi, que podem ser intensivos ou extensivos. Cada estado está

associado a um valor determinado de cada parâmetro. A mudança num valor de um dos

parâmetros corresponde às mudanças nos valores de outros parâmetros, passando assim

o sistema para um outro estado de equiĺıbrio.

A equação de estado para um fluido é uma relação do tipo F(p, ρ, T)= 0, onde p é

a pressão, ρ a densidade e T a temperatura do sistema. Esta equação define no espaço

gerado pelas variáveis (p, ρ, T), uma superf́ıcie, cujos pontos representam estados de

quiĺıbrio do sistema.

Para uma melhor compreensão da superf́ıcie gerada pelas variáveis (p, ρ, T), vamos

considerar as projeções nos planos p - T, p - ρ e ρ - T. Na figura (2.3) podemos observar a

projeção da superf́ıcie no plano p - T. Na figura, as fases sólida e gasosa estão em equiĺıbrio

ao longo da curva de sublimação. Da mesma forma, as fases sólida e ĺıquida estão em

equiĺıbrio ao longo da curva de fusão, assim como as fases ĺıquida e gasosa encontram-se

em equiĺıbrio ao longo da curva de transição ĺıquido-vapor (curva de pressão de vapor). A

curva de transição ĺıquido- vapor apresenta inclinação positiva, uma vez que a temperatura

de transição cresce com o aumento da pressão e sobre ela, ĺıquido e vapor coexistem sem

distinção. Podemos observar também, que esta linha não se estende indefinidamente,

terminando no ponto denominado ponto cŕıtico, com coordenadas (pc, ρc, Tc). Estas

coordenadas correspondem, respectivamente, à pressão, densidade e temperatura cŕıtica.

Como a curva termina num ponto cŕıtico, podemos verificar que é posśıvel converter

ĺıquido em gás continuamente sem cruzar a linha de transição. Para temperaturas acima

da temperatura de transição, não há mais diferença fundamental entre as fases ĺıquida e

gasosa.
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Figura 3: Diagrama de fases de um fluido simples, em termos da pressão versus a tempe-
ratura. As linhas cheias indicam transições de primeira ordem e o ponto cŕıtico c indica
uma transição de segunda ordem. No ponto triplo (pt, Tt)há uma coexistência das três
fases.

2.2.1 Expoentes Cŕıticos

Fenômenos cŕıticos ocorrem geralmente em sistemas que se encontram longe do

equiĺıbrio, em processos nos quais a sua história é relevante. Algumas grandezas ter-

modinâmicas, como por exemplo, a compressibilidade, calor espećıfico e suscetibilidade

magnética, apresentam comportamento singular na região cŕıtica, com divergências as-

sintóticas caracterizadas por expoentes cŕıticos. Essas grandezas termodinâmicas próxi-

mas a um ponto cŕıtico possuem um comportamento que apresenta caracteŕıstica univer-

sal, descrita com as propriedades dos mesmos valores dos expoentes cŕıticos.

Teorias clássicas, como a de Van Der Waals para a análise de fluidos e a de Pierre

Curie para o ferromagnetismo, já apontavam para esta universalidade, fornecendo um

conjunto de valores (hoje ditos clássicos) para os expoentes cŕıticos. A partir de 1960, as

teorias clássicas passaram por um processo de análise mais cuidadoso, quando técnicas

para a realização de experiências na vizinhança de pontos cŕıticos foram desenvolvidas.

Os resultados das experiências, bem como diversos outros resultados teóricos, apontavam
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para a existência de classes de universalidade, definidas por alguns poucos expoentes

cŕıticos diferentes dos expoentes clássicos [21].

Na vizinhança dos pontos cŕıticos, é importante observar que a teoria das pertur-

barções, geralmente útil na análise de problemas de muitos corpos, não funciona. Um

sistema contendo muitos corpos, fora da criticalidade, apresenta correlações de curto al-

cance, com decaimento exponencial. No entanto, na criticalidade, as correlações decaem

de forma lenta, sem escala caracteŕıstica, temporal ou espacial. Essas idéias foram in-

corporadas, na década de 1970, pela teoria do grupo de renormalização, proposta por

Kenneth Wilson. Foram justificadas então as leis de escala e a universalidade dos expo-

entes cŕıticos, no trabalho que rendeu a Wilson um prêmio Nobel.

A partir do diagrama de fases de um fluido simples, apresentado na seção anterior

(ver figura 2.3), exemplificaremos o conceito de expoente cŕıtico.

O diagrama é apresentado em termos de pressão p e temperatura T como mostra

a figura (2.3). São indicadas nesta figura as regiões em que o material se encontra em

uma das fases: sólida, ĺıquida ou gasosa. A coexistência de fases, onde as densidades são

diferentes (embora p e T não sejam), são indicadas pelas linhas cheias. O ponto (pt, Tc) é

chamado ponto triplo e nele coexistem as três fases. O exemplo mais conhecido é a água,

cujo ponto triplo ocorre em pt = 4.58mmHg,Tt = 273.16K = 0◦C. O ponto cŕıtico ocorre

em (pc, Tc) e representa o fim da linha de coexistência das fases ĺıquida e gasosa. Esta

temperatura cŕıtica para a água é da ordem de 650 K ≈ 377◦C.

No diagrama p - T , percorrendo a curva de coexistência entre as fases ĺıquida e ga-

sosa, a diferença de densidade entre o ĺıquido e o gás é cada vez menor, até anular-se no

ponto cŕıtico, onde ocorre a identidade dessas duas fases. Determinadas derivadas ter-

modinâmicas, como a compressibilidade e o calor espećıfico, nas vizinhanças deste ponto

cŕıtico caracterizam o estado cŕıtico da matéria, quando apresentam um comportamento

singular. A partir do diagrama p - v (onde v= V/ N é o volume espećıfico, V é o volume

total e N, o número de mols), introduzimos um expoente cŕıtico para o fenômeno (figura

2.4).
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Figura 4: Isotermas de um fluido simples nas vizinhanças do ponto cŕıtico.

Para temperaturas abaixo da temperatura cŕıtica, onde há a coexistência de fase, a fase

ĺıquida possui densidade espećıfica υL e a gasosa, υG. À medida em que a temperatura

aproxima-se da temperatura cŕıtica, a diferença υL - υG diminui, anulando-se em Tc.

Obtem-se o expoente cŕıtico a partir do comportamento assintótico de υL - υG quando

T → Tc.

Pode-se verificar que:

υL − υG ≈ (
Tc − T
Tc

)β. (2.4)

A temperatura cŕıtica depende do fluido considerado, mas o fator β, obtido a partir de

experimentos, é aproximadamente igual a 1/3 para qualquer fluido. Este é um expoente

cŕıtico que apresenta caráter universal [22].

2.2.2 Identificando a Natureza da Transição de Fase

Falamos anteriormente sobre a classificação das transições de fases que pode ser de

primeira e segunda ordem. Nas transições de primeira ordem, num sistema infinito,

a caracteŕıstica da transição é a descontinuidade das primeiras derivadas do potencial

termodinâmico no parâmetro que induz à transição. Na transição de segunda ordem, as

primeiras derivadas são cont́ınuas, mas apresentam singularidades nas segundas derivadas

no potencial termodinâmico. Em termos do parâmetro de ordem, definido como qualquer
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quantidade equivalente a zero num lado da transição de fase e não nulo do outro lado, a

transição de fase de segunda ordem é caracterizada pelo fato de que o parâmetro de ordem

é cont́ınuo no valor cŕıtico do parâmetro indutor, e por isso, ela é também denominada

de transição de fase cont́ınua. Um dos métodos para identificar a natureza da transição

de fase é o gráfico do parâmetro de ordem versus o parâmetro indutor da transição.

O gráfico deve mostrar continuidade no parâmetro de ordem, que no caso de sistemas

ferromagnéticos, é a quantidade f́ısica magnetização (figura 2.5) [23].

Figura 5: Gráfico do parâmetro de ordem magnetização como caracteŕıstica da transição
de fase cont́ınua para diferentes tamanhos L do sistema.

Na figura (2.5) podemos imaginar que a curva para o sistema infinito, aproximada com

o tamanho do sistema L → ∞ é uma curva que entra continuamente no eixo horizontal

mas de maneira perpendicular na interseção do gráfico.

Um outro método estuda a descontinuidade da segunda derivada do potencial termo-

dinâmico, no caso da quantidade f́ısica suscetibilidade. Porém, no caso de sistemas finitos,

a curva da susceptibilidade apresenta-se como curvas arredondadas que com o tamanho

do sistema L crescente se aproxima desta descontinuidade. A suscetibilidade calculada

para sistemas de tamanhos finitos tem a forma apresentada na figura (2.6) [24].
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Figura 6: Gráfico da suscetibilidade como caracteŕıstica de uma transição cont́ınua.

Um dos método de grande importância para a identificação do valor da temperatura

de transição de fase, ou do valor cŕıtico do indutor da transição, ou ainda, a variável de

controle, é o método do cumulante de Binder (ou método do cumulante de quarta ordem

UL), definido como:

UL = 1− < m4 >L

3 < m2 >2
L

. (2.5)

Inicialmente, deve-se construir um gráfico do cumulante de Binder (UL) para uma

rede de tamanho L versus a temperatura e repetir este gráfico para vários tamanhos de

L. O valor da temperatura cŕıtica Tc será dado pelo ponto de interseção destas curva

UL versus T para vários tamanhos de L. Desta forma, será posśıvel identificar os valores

cŕıticos do parâmetro de controle, temperatura ou outro campo [25].

Através do método da magnetização, também podemos idenficar o valor cŕıtico e,

ainda que sem a precisão do método do cumulante de Binder, calcular os expoentes

cŕıticos para identificar a natureza da transição de fase. Este método utiliza a relação

ML(q) (ver figura 2.5) e também a relação ML(q) versus 1/L, para vários valores de L. O

que leva ao uso destes recursos neste método é que o ponto cŕıtico qc divide o conjunto

dos valores da magnetização ML(q), quando L → ∞ em dois subconjuntos: se q > qc,

então a magnetização ML(q) comporta-se com 1/ L de tal modo que desaparece (ML(q
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= 0)),e o estado é desordenado para L → ∞. Neste caso, tem-se a dependência de ML

do tamanho do sistema para esse domı́nio. Enquanto que, se q < qc, a magnetização

aproxima-se de um valor diferente de zero, M∗
L(q) e o estado é ordenado para L → ∞ e

mostra-se independente do sistema.

Quando se conhece o valor do ponto de transição (Tc ou qc), também com o uso da

relação de escala de tamanho finito é posśıvel obter uma estimativa da relação entre os

expoentes cŕıticos β/ν, através de uma regressão linear ou ajuste dos pontos descritos por

ML(qc) e L:

ML(q) = L−β/νM̃(L1/νε), (2.6)

onde M̃ é a função de escala que depende, por exemplo, das condições de contorno e ε =

(q - qc/qc). No ponto de transição de fase, ε = 0, e tem-se a relação:

ML(qc) = L−β/νM̃(0); (2.7)

Tomando o logaŕıtmo de ambos os lados da equação (2.6) é posśıvel identificar a inclinação

da relação linear entre o log ML(Tc) e o log de L como sendo a relação entre os expoentes

cŕıticos β e ν.

O método da suscetibilidade é um outro método para se identificar a natureza da

transição de fase e calcula a razão entre os expoentes cŕıticos γ e ν (γ/ν). O uso deste

método advém da relação de escala de tamanho finito da suscetibilidade, em torno e no

ponto cŕıtico. Para a relação de escala da suscetibilidade temos:

χL(q) = L−γ/νχ̃(L1/νε), (2.8)

onde ε = (q - qc/qc). Automaticamente segue um método para obter a razão entre os

expoentes cŕıticos, que é o da regressão linear nos valores máximos da suscetibilidade

para cada tamanho de L do sistema. A regressão linear para ln(χmax) versus ln(L) tem

na inclinação da reta o valor da razão γ/ ν. Partindo do fato de que se conhece o valor

cŕıtico da variável qc, podemos também utilizar um outro método para identificar a razão

entre os expoentes γ/ ν fazendo uso da relação de escala (2.7). O método consiste em

tomar a regressão linear entre os pontos descritos pelo ln(χ(qc)) no ponto cŕıtico, para

cada L versus ln(L). Este método também segue diretamente com a relação de escala de

tamanho finito obtida anteriormente. Fazendo q = qc na relação de escala, tem-se:
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χL(qc) = L−γ/νχ̃(0); (2.9)

Da equação (2.9) é posśıvel deduzir que a razão entre os expoentes cŕıticos γ e ν (γ/ ν)

é a inclinação da regressão linear ou do ajuste da linha aos pontos (χL, L) descritos pelo

tamanho do sistema L e suscetibilidade.

Uma vez determinado o ponto de transição de fase (valor cŕıtico da variável de con-

trole) e também, os expoentes cŕıticos, inicia-se efetivamente, segundo Binder [25], a

análise de escala de tamanho finito. Tendo os valores corretos dos expoentes β, γ e ν,

os dados para os sistemas com diferentes tamanhos L devem colapsar numa única curva

(função escala). Significa que, uma vez conhecidos os expoentes cŕıticos, eventualmente,

o valor cŕıtico do parâmetro que induz a transição, todos os dados obtidos para diferentes

tamanhos do sistema, podem ser levados a colapsar sobre uma única função de escala.

Esta transformação de escala é dada por:

x ≡ q − qc
qc

L1/ν , (2.10)

para o eixo das abscissas. Para o eixo das ordenadas temos:

y ≡M(q, L)Lβ/ν . (2.11)

Este tipo de colapso dos dados do sistema, através da transformação de escala, é um

excelente teste para avaliarmos corretamente os valores dos expoentes cŕıticos. Da mesma

forma, pode-se fazer uso do valor cŕıtico indutor da transição, dos expoentes cŕıticos e,

juntamente com os dados da suscetibilidade obtidos para diferentes tamanhos do sistema,

construir por meio de uma transformação de escala, uma outra única função universal

de escala, associada com a suscetibilidade, sobre a qual todos esses dados se ajustam ou

sobre a qual eles colapsam. Esta transformação de escala é dada pela equação (2.10) para

o eixo das abscissas e para o eixo das ordenadas temos:

y ≡M(q, L)L−γ/ν . (2.12)

Com os dados obtidos, juntamente com os dados do cumulante de quarta ordem,

é posśıvel realizar uma transformação do cumulante de quarta ordem. Pode-se construir

uma função universal de escala associada com o cumulante, sobre o qual todos os dados

se ajustam corretamente ou colapsam. A transformação de escala é dada, também, pela
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equação (2.10) para o eixo das abscissas e para o eixo das ordenadas é dada por:

y ≡ U. (2.13)

2.3 Relações de Escala

As funções termodinâmicas na região cŕıtica podem ser caracterizadas por um con-

junto de expoentes cŕıticos. Os diferentes expoentes cŕıticos associados às essas funções

são definidos como:

1. Expoente α, associado ao calor espećıfico

c ∼ |ε|−α; (2.14)

onde ε = T − Tc;

2. Expoente β, associado ao parâmetro de ordem

m ∼| ε |β, (2.15)

válido para temperaturas abaixo da cŕıtica (T < Tc);

3. Expoente γ, relativo à suscetibilidade

χ ∼| ε |−γ; (2.16)

4. Expoente δ associado a relação entre a magnetização e o campo magnético calculado

ao longo da isoterma cŕıtica

m ∼| ε |1/δ; (2.17)

5. Expoente ν, relacionado ao comprimento de correlação

ξ ∼| ε |−ν ; (2.18)

6. Expoente η associado a função de correlação de pares, calculada no ponto cŕıtico

ρ(r) ∼ 1

rd−2+η
; (2.19)
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7. Expoente z, que mostra a relação entre o tempo de relaxação e o comprimento de

correlação

τ ∼ ξz; (2.20)

8. Expoente ζ, relativo ao decaimento temporal da magnetização no ponto cŕıtico

m ∼ tζ . (2.21)

Os expoentes cŕıticos que acabamos de definir não são todos independentes, existindo

certas desigualdades entres eles. As desigualdades são as seguintes:

α + 2β ≥ 2 (Rushbrooke, 1963),

α + β(1 + δ) ≥ 2 (Griffiths, 1965),

d
δ − 1

δ + 1
≥ (2− η) (Buckinghan−Gunton, 1969),

(2− η)ν ≥ γ (Fisher, 1969),

dν ≥ 2− α (Josephson, 1967).

Segundo a hipótese de escala introduzida por Windom [26, 27, 28] pode-se mostrar

que estas desigualdades tornam-se igualdades. Duas delas são

(2− η)ν = γ (2.22)

2β + γ = dν, (2.23)

onde esta última é válida para dimensões d abaixo de uma dimensão cŕıtica dc. Para

valores d maiores ou igual a dc ela se torna 2β + γ = dcν.

Para se determinar outros valores de expoentes cŕıticos, conhecer o valor de dois deles

apenas, é o bastante já que os expoentes cŕıticos não são independentes. No estudo
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dos expoentes cŕıticos, é importante o conhecimento do seu caráter universal, ou seja,

quando seus valores são bastante próximos para sistemas bastante diferentes, como por

exemplo, um fluido e um ferromagneto anisotrópico. Este fato indica uma manifestação do

prinćıpio de universalidade do comportamento cŕıtico [29]. De acordo com este prinćıpio,

o comportamento cŕıtico depende apenas de um número pequeno de propriedades como:

a) dimensionalidade espacial do sistema, b) dimensionalidade do parâmetro de ordem e

c) simetria.

Observando a semelhança entre os expoentes cŕıticos de diversos sistemas, os pesqui-

sadores da área foram motivados a agrupá-los em classses de universalidades. Sistemas

com expoentes cŕıticos semelhantes deveriam ser agrupados em uma mesma classe de uni-

versalidade. Para sistemas de equiĺıbrio temos, por exemplo, a classe de universalidade

de Ising [30], de Potts [31, 32] e do modelo XY [33]. Para sistemas de não equiĺıbrio as

classes de universalidade mais conhecidas são a Conservação da Paridade (Ising Dirigido)

[33, 21, 35] e a classe da Percolação Direcionada [27, 28].

No próximo caṕıtulo faremos uma abordagem sobre os expoentes cŕıticos de modelos

fora do equiĺıbrio e da classe de universalidade da Percolação Direcionada (PD). Apresen-

taremos também os modelos epidêmicos estudados nesta tese que é o Processo de Contato

(PC) e o Modelo SIS.
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3 Estudo das Propriedades
Cŕıticas de Modelos Fora do
Equiĺıbrio

3.1 Introdução

Quando a dinâmica miscroscópica de um sistema viola o prinćıpio da reversibilidade

microscópica (ou balanço detalhado), dizemos que este é um processo fora do equiĺıbrio.

De um modo geral, todos os sistemas macroscópicos que estão submetidos a uma força

externa não conservativa ou a uma fonte de energia, situam-se fora do equiĺıbrio. Quando

um processo viola o prinćıpio da reversibilidade microscópica de tal modo que não se

pode aplicar os conceitos de Mecânica Estat́ıstica de equiĺıbrio, nem mesmo de forma

aproximada, dizemos que este sistema é um processo longe do equiĺıbrio.

Durante a evolução de um sistema fora do equiĺıbrio, se numa determinada confi-

guração este ficar “aprisionado”em definitivo, este sistema apresenta um estado absorvente.

Este estado absorvente pode ser atingido a partir de outros estados, mas qualquer ou-

tro estado não pode ser atingido a partir do estado absorvente. Para um sistema finito

com pelo menos um estado absorvente acesśıvel, os estados absorventes são chamados de

estados transientes.

Dentro do campo de estudos da F́ısica, da Biologia, Sociologia e de outras áreas das

ciências, o estudo de sistemas de muitas part́ıculas fora do equiĺıbrio tem se tornado um

campo de intensa pesquisa. Para o estudo destes sistemas vários modelos foram propostos,

entre eles, os processos epidêmicos [30], catálise cinética [31], avalanches [32], crescimento

em superf́ıcies [35], criticalidade auto organizada [36], etc. Dentre estes modelos, os
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pertencentes à classe de universalidade Percolação Direcionada [27] são os mais conhecidos.

Estes modelos descrevem fenômenos de espalhamento resultante da competição entre dois

processos: criação (contaminação) e aniquilação (cura) de part́ıculas. Estes modelos são

de grande importância na representação de algumas situações que ocorrem na natureza

(como por exemplo, no espalhamento de fogo em florestas, fluxo de um fluido em um meio

poroso, proliferação de epidemias, etc).

Nas próximas seções, faremos uma abordagem sobre os expoentes cŕıticos de modelos

fora do equiĺıbrio termodinâmico e da classe da Percolação Direcionada. Apresentaremos

também os modelos de processo de contato e modelo SIS, que são utilizados no estudo

e simulação da propagação de processos epidêmicos e são exemplos de modelos fora do

equiĺıbrio.

3.2 Expoentes Cŕıticos de Modelos Fora do Equiĺıbrio

Termodinâmico

Nos modelos que descrevem fenônemos de espalhamento reusltante da competição en-

tre os processos de criação (contaminação) e aniquilação (cura), dependendo do parâmetro

de controle, o sistema sofre uma transição de fase de um estado ativo (densidade não nula

de śıtios ocupados do sistema) para um ou mais estados absorventes (todos os śıtios do

sistema vazios). O estado absorvente corresponde a uma configuração atingida por um

sistema a partir da qual ele não mais pode evoluir. Por definição, o estado absorvente

é irreverśıvel, ou seja, significa que a transição a partir dele para demais estados jamais

acontecerá, embora a transição de outros estados para ele possa ocorrer.

A transição entre estado ativo e absorvente nos modelos de processo de espalhamento,

assim como em modelos de equiĺıbrio, geralmente, é cont́ınua e caracteriza um compor-

tamento universal [37]. No estudo das transições de fase, para a maioria dos modelos de

processos de espalhamento, o parâmetro de ordem mais adequado é a densidade de śıtios

ativos definida como

ρ(t) = 〈 1

N

∑
si(t)〉, (3.1)

onde si(t) = 1 representa o śıtio ativo ou si(t) = 0 o śıtio inativo e, 〈...〉 denota uma

média termodinâmica.
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Vamos considerar primeiramente o caso de um sistema infinito. Na fase ativa, ρ(t)

decai e eventualmente satura em algum valor estacionário ρstat. Próximo a transição de

segunda ordem o parâmetro de ordem varia de acordo com

ρstat ∼ (p− pc)β (3.2)

onde β é o expoente cŕıtico associado ao parâmetro de ordem e (p − pc) a distância do

ponto cŕıtico. O valor deste expoente depende da dimensão do sistema, em 1+1 dimensão

seu valor é β ' 0.277 e em 2 + 1 dimensões é β ' 0.58. Escrevemos d+ 1 devido ao fato

de que em modelos de não equiĺıbrio o tempo também é considerado como uma dimensão,

diferentemente de modelos de equiĺıbrio.

Os processos de espalhamentos também são caracterizados por certos comprimentos

de correlação. Como comprimentos de correlação de escala espacial ξ⊥ e temporal ξ‖.

Perto do ponto cŕıtico essas quantidades divergem da seguinte forma

ξ⊥ ∼| p− pc |−ν⊥ (3.3)

ξ‖ ∼| p− pc |−ν‖ , (3.4)

onde ν⊥ é o expoente cŕıtico associado a correlação espacial e ν‖ o expoente cŕıtico associ-

ado a correlação temporal. No regime de escala os dois comprimentos de correlação estão

relacionados por ξ⊥ ∼ ξz‖ , onde z = ν⊥/ν‖. z é o chamado expoente dinâmico porque está

relacionado com a evolução espacial e temporal do sistema na vizinhança de pc.

Em muitos modelos os três expoentes (β, ν⊥, ν‖) formam o conjunto dos expoentes

fundamentais que indica a classe de universalidade. Os demais expoentes cŕıticos estão

relacionados com estes três e podem ser obtidos através de relações de escalas [37, 38].

A densidade estacionária na fase ativa escalona com ρstat ∼ ∆β, onde ∆ = p − pc é

a distância para o ponto cŕıtico. Uma quantidade similar é a probabilidade de máxima

sobrevivência P∞, que mede a probabilidade da escolha aleatória de um śıtio pertencer

a um cluster infinito. Na fase ativa esta probabilidade é finita e escalona com algum

expoente cŕıtico β′, onde

P∞ ∼ ∆β′
. (3.5)

No caso da percolação direcionada, este expoente coincide com β, apesar deles serem

diferentes num contexto mais geral, como por exemplo em modelos que exibem múltiplos
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estados absorventes. Por esta razão, transições de fase em modelos com estados absor-

ventes são geralmente caracterizadas pelos quatro expoentes cŕıticos β, β′, ν⊥ e ν‖ [37].

No regime de tempos longos, o comportamento cŕıtico de ρ e P∞ é descrito pelas

equações

ρ(t) ∝ t−αf(∆t1/ν‖), P (t) ∝ t−δg(∆t1/ν‖) (3.6)

que comparadas com as Eqs. (3.2) e (3.5) produz

α = β/ν‖, δ = β′/ν‖

Para modelos definidos em redes geométricas que representam processos de espalha-

mento, existe também, um outro expoente cŕıtico que é o expoente θ, associado ao cres-

cimento médio do número de śıtios ativos em função do tempo, como podemos observar

na seguinte relação:

N(t) ∝ tθ. (3.7)

Estes expoentes cŕıticos, assim como em modelos de equiĺıbrio, não são todos inde-

pendentes, mas existem certas relações de igualdade entre eles. Algumas delas são:

ν‖(1 + θ) = ν‖ + dν⊥ − β − β′, (3.8)

ν‖(1− δ) = ν‖ − β′, (3.9)

ν‖(d/z − δ) = dν⊥ − β′, (3.10)

ν‖(d/z + 1− δ) = ν‖ + dν⊥ − β′. (3.11)

Através da derivação de propriedades de escalas, é posśıvel obter as relações acima des-

critas.
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3.3 Classe da Percolação Direcionada

Desde que foi introduzido por Broadbent e Hamersley, em 1957 [39, 40, 41], o problema

da percolação vem sendo amplamente estudado. O conceito de percolação surgiu do

estudo do fênomeno de transporte de um fluido através de um meio poroso para tentar

solucionar o problema de entupimento de máscaras de gás. Este modelo concentra-se em

descrever o meio poroso como uma rede de ligações (ou canais aleatórios) por onde um

fluido determińıstico escoa.

A percolação de ligação simples é definida sobre uma rede, onde cada śıtio está ligado

ao śıtio vizinho se a ligação entre os dois estiver presente. Cada ligação está presente com

uma probabilidade p, independentemente das outras. Se p é pequena, então esperamos

apenas regiões conexas bem pequenas ( a máscara não serve para respirar). Acima de uma

probabilidade cŕıtica pc, a rede percola, ou seja, existe um agrupamento de śıtios infinito

conectando bordas opostas da rede. A presença de tal agrupamento pode representar a

possibilidade da água percolar através de uma rocha porosa, ou uma condutividade não

-nula numa rede dilúıda de resistores. O modelo de percolação apresenta uma transição

de fase em pc. Esta transição foi estudada intensivamente utilizando ferramentas desen-

volvidas no estudo de transições ferromagnéticas [42].

Podemos definir a percolação direcionada (PD) [39] como um problema de percolação

de ligação comum, no qual as ligações são distribúıdas de forma aleatória sobre a rede

com concentração p, com a introdução de uma direção preferencial para o problema.

Para verificar o processo da percolação direcionada, a rede quadrada usual de 45◦ deve

ser girada, tal que cada śıtio tenha dois vizinhos mais próximos na linha acima, e dois na

linha abaixo. Cada śıtio está “molhado”ou “seco”(podemos imaginar que a linha superior

esteja ligada a um reservatório de água que vai percolar a rede se existir um caminho

de ligações). Cada elo na rede está presente, independentemente, com probabilidade p;

a água só pode escoar de cima para baixo. Chama-se comumente, os śıtios molhados de

“part́ıculas”e os outros de śıtios vazios.

Nas figuras (3.1 ) e (3.2) podemos observar, respectivamente, o diagrama das regras

de transição e a representação de uma configuração t́ıpica para a percolação de ligação

direcionada.
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Figura 7: O diagrama mostra as regras para a percolação direcionada com probabilidade
de ligação p na rede quadrada. o śımbolo • indica que o śıtio está ligado à origem; e o
śımbolo ◦, indica que o śıtio não tem ligação com a origem.

Figura 8: Evolução temporal t́ıpica a partir de uma part́ıcula única na percolação di-
recionada dinâmica. As part́ıculas são representadas por •, os śıtios da rede por ◦, e
as “flechas”correspondem às ligações. O agrupamento é t́ıpico daqueles observados para
grandes valores da probabilidade de espalhamento [43].

Tratando a (PD) como uma simulação da passagem de um ĺıquido em um material

poroso em d dimensões, onde o ĺıquido está limitado a fluir em apenas uma direção

(devido, por exemplo, à gravidade) e definindo as trajetórias posśıveis do ĺıquido fluir

com reações entre as part́ıculas (śıtios molhados), podemos descrever esse modelo nessa

classe de universalidade como um sistema de reação-difusão. Um dos modelos mais simples

de reação-difusão pertencente à classe de universalidade da (DP) é o processo de contato

(CP).
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As reações para o processo de contato, em 1+1 dimensões, são as seguintes:

A∅ → AA com probabilidade p/2 (3.12)

∅A→ AA com probabilidade p/2 (3.13)

A→ ∅ com probabilidade 1− p (3.14)

A probabilidade de se criar um novo śıtio ativo por unidade de tempo é dada pela taxa

p. Variando o valor do parâmetro p, é posśıvel mostrar uma transição de fase no sistema.

Para valores pequenos de p, a reação de aniquilação dominará, e o número de part́ıculas

será diminúıdo. Eventualmente, não restarão mais part́ıculas, e o sistema entrará num

estado absorvente, ou seja, num estado do qual não pode “escapar”. Contudo, se p for

maior que seu valor cŕıtico pc, a criação de novas part́ıculas vai manter o sistema longe do

estado absorvente. Nessa fase ativa, o sistema irá, eventualmente, atingir uma densidade

de equiĺıbrio baseada na distância até o ponto cŕıtico p− pc. O comportamento numérico

da densidade ρ e do comprimento de correlação ξ do modelo é regido por leis de potência.

A partir da configuração inicial no ponto cŕıtico, a densidade dependente do tempo do

sistema será pela seguinte expressão:

ρp=pc ∼ t−δ (3.15)

Na fase ativa, onde p < pc, a densidade de equiĺıbrio que o sistema alcançará também

segue uma lei de potência:

ρt→∞ ∼ εβ (3.16)

onde ε = |p− pc| é a distância até o ponto cŕıtico. O comprimento de correlação, definido

como a distância máxima entre dois śıtios que ainda podem se influenciar, cresce com o

tempo no ponto cŕıtico, obedecendo à seguinte lei de potência:

ξp=pc ∼ t1/z (3.17)

Existem mais dessas leis de potência, com outros expoentes cŕıticos, mas para sistemas



29

desse tipo, apenas três dos expoentes cŕıticos são independentes. Os outros podem ser

encontrados através de relações de escala. Por exemplo:

δ = β/ν‖ (3.18)

z = ν‖/ν⊥ (3.19)

Para determinar a classe de universalidade de um sistema, é necessário, portanto, que

se conheça apenas três expoentes, como por exemplo, δ, β e z. Geralmente, o sistema

obedece a essas leis de potência apenas no limite termodinâmico, onde o tamanho do

sistema L → ∞, ρ → 0 e t → ∞. Em qualquer medição real ou simulação, efeitos de

tempo e tamanho finitos farão com que os dados desviem-se um pouco dessas relações.

Baseado na conjectura de Jenssen e Grassberger [45], podemos dizer que sistemas que

exibem uma transição de fase cont́ınua para um único estado absorvente, sem alguma

outra simetria ou lei de conservação, pertence a classe de universalidade DP. Para que os

modelos pertençam a classe de universalidade DP, devem obedecer às condições seguintes:

1. O modelo apresenta uma transição de fase cont́ınua para um único estado absor-

vente;

2. A transição é caracterizada por um parâmetro de ordem escalar (de um único com-

ponente) e positivo;

3. As regras da dinâmica envolve apenas processos de curto alcance;

4. O sistema não apresenta desordem de congelamento ou simetrias adicionais.

Este conjunto de condições, até então, não foi demonstrado com rigor. Apesar de

tratado como uma conjectura, este conjunto de condições vem sendo reforçado por um

grande número de evidências numéricas, para vários modelos além do processo de contato

e da percolação direcionada.

3.4 Processo de Contato

O Processo de Contato PC é um modelo que foi introduzido primeiramente por Harris,

em 1974 [46] como um modelo de testes, para o estudo de propagação de epidemias.
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É um dos modelos mais simples dentro da F́ısica Estat́ıstica fora do equiĺıbrio, sendo

possivelmente, o modelo mais simples que exibe transição de fase em uma dimensão.

A relação do processo de contato com a percolação direcionada PD é de grande im-

portância, já que a PD define uma classe de universalidade, sendo um modelo bastante

estudado e com inúmeras aplicações. Os modelos que pertencem a uma mesma classe de

universalidade compartilham o mesmo comportamento singular nas vizinhanças do ponto

cŕıtico, em particular, os valores dos expoentes cŕıticos [47, 48, 21].

O processo de contato é um sistema de part́ıculas interagentes que pode ser inter-

pretado como um modelo para descrever a propagação de uma infecção. Neste contexto,

cada śıtio de uma rede d-dimensional representa um indiv́ıduo que pode estar infectado

ou saudável. O sistema evolui segundo uma dinâmica estocástica, que consiste de eventos

elementares de infecção e recuperação. A infecção se espalha por contato direto entre os

indiv́ıduos sadios e infectados. O espalhamento da infecção depende de um parâmetro de

infecção definido como λ. Indiv́ıduos infectados se recuperam com uma taxa unitária e

são suscet́ıveis a re-infecção. Como o indiv́ıduo deve ter, pelo menos, um vizinho doente

para tornar-se infectado, o estado no qual todos os indiv́ıduos são saudáveis é absorvente.

A persistência da epidemia é controlada pelo parâmetro da infecção. Se λ é muito pe-

queno, a extinção da epidemia é certa; por outro lado, grandes valores de λ asseguram

que a infecção pode espalhar indefinidamente. A fronteira entre persistência e extinção é

marcada pelo ponto cŕıtico denotado por λc. O parâmetro cŕıtico λc separa os dois esta-

dos estacionários que o sistema pode atingir em tempos longos: estado livre de doenças

(absorvente) e um estado “ativo”onde a epidemia sobrevive.

No Modelo PC, cada śıtio i de uma rede hiper-cúbica, representa um indiv́ıduo que

pode estar em um dos dois estados: saudável ou infectado, denotados por σi = 0 ou σi

= 1, respectivamente. O estado σi de cada indiv́ıduo pode ser alterado de acordo com as

seguintes regras:

1. Indiv́ıduos infectados podem tornar-se saudáveis, a uma taxa unitária, independen-

temente de seus vizinhos (σi = 1 → σi = 0);

2. Indiv́ıduos saudáveis podem tornar-se infectados a uma taxa nλ / 2d, onde n é o

número de vizinhos infectados e d é a dimensão do sistema. Portanto, n/ 2d é a

fração dos 2d vizinhos que estão infectados atualmente.

Podemos observar na figura (3.3) as posśıveis mudanças de configuração numa rede
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unidimensional (d = 1) com condições de contorno peŕıodicas, ou seja, o último śıtio da

direita é vizinho do primeiro śıtio da esquerda e vice-versa.

Figura 9: Espaço de configurações para o (PC) num anel de três śıtios. As linhas repre-
sentam as transições posśıveis, com as taxas indicadas (a taxa associada com uma linha
sólida é igual a 1.

No diagrama da figura (3.3), o ćırculo cheio (•) representa um indiv́ıduo infectado,

e o ćırculo (◦) representa o indiv́ıduo saudável. Iniciando com uma configuração do tipo

(• • •), onde os três indiv́ıduos estão infectados, é posśıvel obter um dos três estados

seguintes: (◦ • •), (• ◦ •) ou (• • ◦). Em cada um destes estados, um dos indiv́ıduos

inicialmente infectado se recuperou. Seguindo a linha do estado (◦ • •) podemos obter:

(◦ ◦ •) ou (◦ • ◦) com a recuperação de um dos indiv́ıduos infectados, ou (• • •) com a

reinfecção do único indiv́ıduo saudável. E finalmente, a partir do estado (◦ ◦ •) podemos

voltar aos estados (◦ • •) ou (• ◦ •) com a reinfecção de um dos indiv́ıduos saudáveis ou

chegar ao estado (◦ ◦ ◦), do qual o sistema não pode mais sair (estado absorvente). É

importante destacar que um indiv́ıduo só será infectado se ele possuir vizinhos infectados.

Com a finalidade de distinguir as duas fases do sistema, introduzimos um parâmetro de

ordem, que no modelo do PC é dado pela densidade estacionária de indiv́ıduos infectados

ρ, que se anula no estado absorvente, que caracteriza-se pela ausência de indiv́ıduos

infectados. Quando o parâmetro de infecção λ aumenta além de λc, o sistema sofre

uma transição de fase cont́ınua do estado absorvente para um estado estacionário ativo.

No PC, o parâmetro de ordem (ρ) cresce continuamente a partir de zero à medida que

o parâmetro de infecção aumenta além do valor λc (ver figura 3.4).
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Figura 10: Comportamento do parâmetro de ordem para o processo de contato em funcção
de λ. O valor cŕıtico do parâmetro de controle, que separa as duas fases do sistema é
denotado por λc

Na transição de fase do modelo PC, o parâmetro de ordem (ρ) cresce de forma cont́ınua

a partir de zero à medida que o parâmetro de infecção aumenta além do valor λc. Próximo

ao ponto cŕıtico, o parâmetro de ordem vai a zero segundo uma de lei de potência dada

por:

ρ ∼ (λ− λc)β, (3.20)

onde β é o expoente cŕıtico associado ao parâmetro de ordem.

Na análise da evolução temporal do PC, é conveniente começar a evolução do sis-

tema a partir de uma configuração muito simples, próxima do estado absorvente: uma

única part́ıcula na origem da rede vazia (ver figura 3.5). Sendo assim, uma amostra pode

simplesmente cair no estado absorvente após o primeiro evento, mas também pode “sobre-

viver”por um tempo considerado grande. Cada amostra na simulação termina no tempo

máximo que o sistema permaneceu sem cair no estado absorvente [49].
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Figura 11: Amostras do PC, começando com uma única part́ıcula na origem de uma rede
vazia. À esquerda: λ < λc; no centro: λ = λc; À direita: λ > λc.

Nessa simulação de espalhamento, as grandezas básicas para a análise são o número

médio de part́ıculas

n(t) = 〈
∑
i

σi(t)〉, (3.21)

e a probabilidade de sobrevivência média PS(t), que é a probabilidade de, no instante

t, o sistema não se encontrar no estado absorvente. Pode-se observar a seguinte lei de

potência na criticalidade:

PS(∞) ∼| λ− λc |β
′
. (3.22)

onde β = β′ (no PC) [50]. Quando t → ∞, PS torna-se proporcional a ρ.

Os comprimentos de correlação espacial e temporal, ainda na vizinhança de λc, seguem

as leis de potência, respectivamente:

ξ⊥ ∼| λ− λc |−ν⊥ , (3.23)

ξ‖ ∼| λ− λc |−ν‖ . (3.24)
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O espalhamento médio das part́ıculas, a partir da part́ıcula de origem, também fornece

informações importantes acerca do processo:

R2 ≡
1

n(t)
〈
∑
r

r2σr〉, (3.25)

e a variância da densidade de śıtios ativos no estado estacionário é dada por:

χ ≡ Ld(〈ρ2〉 − 〈ρ〉2), (3.26)

onde L é a dimensão linear do sistema. Essa variância nos fornece uma medida das

flutuações do parâmetro de ordem. Na vizinhança do ponto cŕıtico, as flutuações tornam-

se muito grandes, e têm o comportamento da lei de potência:

χ ∼| λ− λc |−γ . (3.27)

No regime subcŕıtico (λ < λc), tanto PS(t) quanto n(t) decaem exponencialmente. As

part́ıculas geradas a partir da part́ıcula original se espalham difusivamente via sequências

nas quais uma part́ıcula gera outra num śıtio vizinho e desaparece logo em seguida. Nestas

condições,

R2(t) ∼ t. (3.28)

Seja ρ (0, 0| r,t), a probabilidade condicional de encontrarmos uma part́ıcula em r no

instante t, dado que há um śıtio ativo na origem e todos os outros śıtios da rede estão

vazios em t = 0. No regime subcŕıtico, temos:

ρ(0, 0 | r, t) ' e−r/ξ⊥e−t/ξ‖ (3.29)

para valores grandes de r e t.

No regime supercŕıtico (λ < λc), uma amostra pode sobreviver por tempo indefinido,

ou seja, PS(T) → P(S)(∞) > 0, quando t → (∞).

No ponto cŕıtico, as grandezas PS(t), n(t) e R2(t), obedecem às leis de potências que

seguem:

PS(t) ∼ t−δ (3.30)
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n(t) ∼ tη (3.31)

R2(t) ∼ t2/z. (3.32)

As equações (3.30), (3.31) e (3.32) são válidas para tempos longos e, para que nenhuma

part́ıcula atinja a fronteira, é necessário que o sistema seja grande o suficiente.

3.5 Modelo SIS

O modelo SIS (Suscet́ıvel- Infectado- Suscet́ıvel) é um modelo utilizado no estudo de

epidemias para descrever a propagação de alguma doença numa população [51, 52]. Dois

tipos de indiv́ıduos são considerados: saudáveis (suscet́ıveis) e doentes (infectados). Os

indiv́ıduos suscet́ıveis podem tornar-se infectados e vice-versa. Na figura (3.6), podemos

ver a representação do modelo SIS.

Figura 12: Ilustração do modelo SIS.

A abordagem clássica do modelo SIS considera a população como sendo uma mistura

homogênea de indiv́ıduos [51]. Nesta abordagem, as transições suscet́ıveis-infectados e

infectados-suscet́ıveis são caracterizadas por taxas, as quais dependem apenas das pro-

porções de indiv́ıduos em cada compartimento. Neste caso, a evolução do sistema pode

ser analisada por meio de equações diferenciais [53, 54, 55, 56].

Uma outra abordagem do modelo SIS considera o modelo como um processo de contato.

Nesta abordagem, a população não é tratada como uma mistura homogênea de indiv́ıduos,
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mas como uma rede de indiv́ıduos. A doença se propaga somente com as ligações mantidas

entre os indiv́ıduos.

Inicialmente, considera-se que somente alguns indiv́ıduos estão infectados. Portanto,

cada indiv́ıduo pode ser encontrado em um dos dois estados: suscet́ıvel ou infectado,

a cada instante do tempo considerado. Durante um certo intervalo de tempo ∆t, um

indiv́ıduo infectado vi pode permanecer infectado com uma probabilidade λ. Podendo

curar-se com probabilidade 1 - λ. Se permanecer infectado, o indiv́ıduo transmite a doença

a um dos seus vizinhos vj. A probabilidade da escolha do vizinho vj que será infectado

pode ser igual entre todos os vizinhos ou dependente do grau de cada vizinho. De acordo

com Yang et al. [58], a probabilidade da escolha de cada vizinho vj é equivalente entre

todos os vizinhos . Entretanto, os mesmos consideram, no próprio artigo mencionado,

que essa probabilidade depende do grau de vj. Portanto, esta probabilidade vai depender

da natureza do modelo a ser constrúıdo.

No desenvolvimento do sistema a ser estudado, este pode assumir uma grande quan-

tidade de configurações diferentes, já que a rede de contato define unicamente cada in-

div́ıduo. Desse modo, torna-se imposśıvel analisar exatamente a evolução deste sistema.

Uma análise aproximada pode ser feita por dois modos diferentes:

1. Aplicando-se a Teoria do Campo Médio [58]; Trata-se de uma aproximação, onde

indiv́ıduos de mesmo grau são todos tratados como tendo o mesmo comportamento,

um comportamento “médio”. Assim, não se faz a análise de cada indiv́ıduo, e sim,

a de cada grupo de indiv́ıduos de mesmo grau. Portanto, as diferenças que existem

entre os indiv́ıduos de mesmo grau são desprezadas;

2. Empregando-se simulações computacionais [58]; Neste caso, deve-se desenvolver um

procedimento que seja capaz de representar o modelo a ser estudado. É esperado que

a ocorrência de várias simulações represente, na média, o comportamento esperado

para o sistema em questão.

Para um melhor entendimento, podemos analisar o comportamento do modelo SIS

macroscopicamente. Considerando a rede de indiv́ıduos como um todo, o modelo SIS

será apresentado em duas fases: ativa e inativa. A fase caracterizada pela existência de

indiv́ıduos infectados é a fase ativa (significando que a doença mantêm-se presente e conti-

nua sendo transmitida entre indiv́ıduos) e a fase onde a doença desaparece completamente

é a fase inativa ou fase de absorção.
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Na evolução do sistema, após um determinado tempo t, uma rede que inicialmente

continha parte de seus indiv́ıduos infectados tende a entrar numa fase ativa (e estacionária)

ou numa fase inativa [52, 58]. A fase estacionária tem como caracteŕıstica o fato de que

a taxa com que os indiv́ıduos curam-se é igual à taxa com que a doença é transmitida.

Quando o sistema muda de fase, existe um limiar para λ, separando as duas fases.

Esse limiar é denominado valor cŕıtico, denotado por λc. Assim, λ > λc conduz a rede à

fase ativa e estacionária, enquanto que λ < λc a conduz à fase inativa. Portanto, além da

sua prórpria topologia, a fase em que a rede entra é determinada pelo parâmetro λ.

No caṕıtulo seguinte, apresentaremos alguns conceitos sobre a teoria das Redes Com-

plexas para um melhor entendimento do trabalho desenvovido nesta tese.
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4 Redes Complexas

4.1 Introdução

Podemos definir uma rede como um conjunto de elementos conectados entre si, que

podem ser observados em inúmeras situações desde o ńıvel subatômico até as mais compli-

cadas estruturas sociais concebidas pela humanidade. No estudo das redes, é importante

levar em conta variáveis inerentes às ligações dos constituintes da rede e às formas de cons-

trução de tais relações. As propriedades essenciais das redes estão na própria topologia,

na descrição f́ısica ou geométrica da mesmas. Todos esses elementos se perdem quando o

foco deixa de ser a rede e passa a incidir apenas nos elementos. Por exemplo, examinar um

único neorônio não é suficiente para descrever o cérebro, da mesma forma que analisar um

indiv́ıduo ou um computador não permite que concluamos muito a respeito dos mesmo

assim como o comportamento da internet ou sociedades.

Quando falamos do estudo das redes, estamos nos referindo ao foco no global, na

estrutura completa da rede. O objetivo final no estudo das redes é conhecer um objeto

que precisa, necessariamente, ser considerado como todo. O que torna este campo de

pesquisa empolgante e bastante desafiador nos aspectos de pesquisa quanto promissor em

termos de aplicações nas mais variadas áreas de pesquisa.

Neste caṕıtulo, o objetivo é apresentar uma abordagem sobre redes complexas apre-

sentando alguns conceitos fundamentais. Apresentaremos, além de conceitos básicos sobre

redes, alguns exemplos de aplicações de Redes Complexas.

4.2 Definição de Grafos

O ramo da Matemática que estuda as propriedades dos grafos é conhecido como Te-
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oria dos Grafos. Os grafos são definidos matematicamente como estruturas compostas

por um conjunto de vértices (nós) e por um conjunto de pares destes vértices (arestas).

As arestas são usadas frequentemente para indicar alguma espécie de relação entre os nós

que ligam, em conformidade com o problema modelado. No trabalho a ser apresentado,

o número de vértices em um grafo será representado por N e usaremos E para denotar

o número de arestas. Dois vértices são considerados vizinhos se o grafo tem uma aresta

que os conecta e essa aresta aponta para os vértices i e j ligando o vértice i ao j ; esta

aresta será representada por ij. Dado um grafo G, o grafo G’ é subgrafo de G se todos os

vértices e arestas de G’ são também vértices V1, V2, ..., VN−1, VN , se Vi for vizinho apenas

de Vi−1 e Vi+1, i 6= 1,N; que é um caminho de i a j. Um subgrafo de C de G conexo onde

cujos vértices Nc não têm vizinhos em G, fora de NC é chamado de componente de G.

Ou seja, não existe um caminho em G de um vértice em Nc a um vértice fora de Nc. De

maneira informal, expressam subgrafos isolados.

Figura 13: Exemplos de grafos [60].
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O termo conectividade (ou grau) de um vértice será bastante utilizado no decorrer

deste trabalho. O grau ki de um vértice i é o número de arestas que apontam para i. O

conjunto de vizinhos de i, a vizinhança de i, é expresso por Γi. Em grafos direcionados,

cujas arestas têm direção, é conveniente definir o grau de sáıda (entrada) ksi k
e
i de um

vértice i como número de arestas que saem (entram) em i, e neste caso, o grau de i seria i

= ksi + kei . Nas redes complexas o grau dos vértices pode apresentar uma grande variação

e então convém definir a distribuição de grau P(k) de um grafo, onde k só pode assumir

valores inteiros, correspondendo à fração de vértices de grau k entre os N vértices. O

termo p(k) pode ser entendido como a probabilidade de escolhermos ao acaso um vértice

de grau k para grandes valores de N. O grau médio de < K > é dado pela expressão

< K >=
1

N

N∑
i=1

ki =
∑
k

kp(k). (4.1)

O grau de um vértice é dado pelo número de arestas que apontam para o vértice,

portanto, somar o grau de todos os vértices de um grafo é o mesmo que somar as pontas

da aresta. Sabendo-se que cada aresta tem duas pontas teremos como resultados que

poderão ser utilizados no estudo das redes os valores

N∑
i=1

ki = 2E;< K >=
1

N

N∑
i=1

ki =
2E

N
. (4.2)

Na caracterização das Redes Complexas, os parâmetros P(k) e < K > são de grande

relevância. Um outro conceito importante que dever ser abordado no esudo da estrutura

das redes é o comprimento do menor caminho entre i e j no grafo. No estudo de grafos o

diâmetro do grafo é a maior distância entre dois vértices e a distância média entre vértices

l é dada por

l =
1

1
2
N(N + 1)

∑
i≤j

dij. (4.3)

No caso de uma rede com mais de uma componente, a distância entre vértices em

componentes seria infinita. A expressão mais utilizada para este caso é

l−1 =
1

1
2
N(N + 1)

∑
i≤j

d−1
ij . (4.4)

Um fator de grande importância no estudo das Redes Complexas é o coeficiente de

aglomeração que está ligado à probabilidade média de dois vértices serem vizinhos entre

si tendo eles um terceiro vértice vizinho em comum. Portanto, este ı́ndice relaciona

a quantidade de triângulos efetivos Te (um triângulo pode ser considerado como uma
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unidade do aglomerado) encontrados numa rede com o número de triângulos posśıveis Tp.

O coeficiente de aglomeração é dado por

A =
3Te
Tp

(4.5)

A multiplicação da expressão acima pelo fator 3 é devido ao fato de que cada triângulo

apresenta um sistema de três nós, assegurando que o coeficiente de aglomeração seja um

valor entre 0 e 1. O coeficiente de aglomeração também pode ser definido valorizando-

se as contribuições dos vértices de menor grau, calculando a média dos coeficientes de

aglomeração individualmente: um vértice i tem ki vizinhos que somam Ei arestas entre

si de um máximo de 1

2ki(ki − 1) e assim, o coeficiente de aglomeração A é dado pela

expressão

A =
∑
i

Ai =
∑
i

Ei
1
2
ki(ki − 1)

. (4.6)

Muitas das redes encontradas na natureza apresentam alto coeficientes de aglomeração.

É importante lembrar que nem todo grafo pode ser considerado uma Rede Complexa, pois

essa classificação só é posśıvel se o grafo apresentar algumas propriedades topográficas que

não estão presentes em grafos simples. Na próxima seção, além do coeficiente de aglo-

meração de redes, vamos abordar outras propriedades das Redes Complexas.

4.3 Redes Complexas e suas Propriedades

Uma rede é dita complexa quando sua estrutura não segue um padrão regular. O

estudo de redes teve ińıcio no século XVII. O nascimento desta àrea de estudo está as-

sociado à resolução do problema das pontes de Königsberg por Leonhard Euler, em 1736

[6]. O problema é baseado na cidade de Königsberg (território da Prússia até 1945, atual

Kaliningrado), que é cortada pelo Rio Prególia, onde há duas grandes ilhas que, juntas,

formam um complexo que na época continha sete pontes. O problema das setes pontes

Königsberg consistia em atravessar todas as pontes que uniam os lados de um rio e suas

ilhas fluviais de forma ordenada e sem repetir nenhuma delas. Euler mapeou o problema

num problema de teoria de grafos (se um grafo tem um caminho euleriano) e mostrou que,

sabendo-se que um dos lados incidia um número ı́mpar de pontes, não existia caminho que

satisfizesse o desafio, resolvendo assim, o problema. A solução deste problema originou o

que hoje conhecemos como a Teoria dos Grafos.
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Figura 14: a) Representação das pontes de Königsberg. b) Grafo de Euler para o problema
das pontes de Königsberg.

Alguns autores entendem por Redes Complexas aquelas que modelam grandes siste-

mas, privilegiando o tamanho [59] ou contanto com o senso comum para delimitar seu

escopo [5]. Estas abordagens são posśıveis devido ao fato de que é provável haver con-

cordância de que, por exemplo, neurônios ou a internet impõem um grau de imprecisão

indesejado. Na tentativa de eliminar esta imprecisão buscou-se uma resposta que fosse, no

mı́nimo aceitável à questão de como definir uma Rede Complexa. A solução encontrada

foi fazer uma analogia entre Redes Complexas e grafos, construindo, a partir da Teoria

dos Grafos, a discussão de interesse.

Apresentaremos aqui, algumas definições que são aplicadas somente a grafos sem laços:

1. Um grafo regular é aquele em que todo nó tem o mesmo grau; assim, o grafo irregular

é aquele que possui nós com diferentes graus;

2. O número total de ligações (arestas) incidentes em um nó é chamado grau de nó;

3. Um grafo altamente irregular é caracterizado pelo fato de cada um de seus vértices

ser adjacente a vértices de graus diferentes entre si.

Nos últimos anos, as pesquisas em torno das estruturas das redes mudaram um pouco

sua direção da análise de grafos pequenos e das propriedades de vértices e arestas, para

análse estat́ıstica de grafos de grande escala. Isso foi posśıvel devido a evolução tec-

nológica que permitiu avanços e facilidades na obtenção, armazenamento e processamento

de grandes conjuntos de dados. Com este aumento da capacidade computacional uma
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enorme quantidade de sistemas de interação de dados foi reunida, como exemplos, po-

demos citar vários sistemas como redes de tansportes, redes sociais, redes tecnológicas,

redes biológicas, entre outras (ver figuras (4.3), (4.4) e (4.5)).

Figura 15: Redes complexas na natureza - a) Rede de neurônios do córtex cerebral.
b) Mapa das interações entre as protéınas da Saccharomyces cerevisi (proteoma). O
código de cores dos nodos representa os efeitos da remoção dos genes que expressam a
respectiva protéına (vermelho, letal; verde, não letal; laranja, crescimento lento; amarelo,
desconhecido).

Figura 16: Documentos num śıtio da Web e ligações entre eles. As cores designam dife-
rentes comunidades.
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Figura 17: Rede de contágio entre pessoas.

As representações gráficas das redes auxiliam no seu estudo e permitem uma rápida

compreensão da sua natureza. Pequenas Redes Complexas são mais fáceis de serem

estudadas. Porém, quando se aumenta o porte das Redes Complexas a representação

gráfica e a análise visual tornam-se mais dif́ıceis ou inviáveis e as estat́ısticas passam a ser

relevantes. Considerando-se o interesse no estudo das grandes Redes Complexas, já que

estas podem modelar situações concretas, a “funcionalidade” das mesmas torna-se parte

inerente do seu estudo, o que justifica o significativo esforço realizado para uma melhor

compreenção das caracteŕısticas topológicas e funcionais das Redes Complexas.

Apresentaremos aqui, algumas das propriedades principais das redes complexas que

podem ser úteis nas análises dos mais diversos aspectos das redes e com os mais variados

propósitos:

1. Aglomeração- Este termo pode ser usado para indicar transitividade ou para in-

dicar estrutura de comunidade;

2. Distribuição de graus- O grau de um vértice numa rede define o número de arestas

que incidem (conectam) aquele vértice. Desta forma, a distribuição de graus é uma

função de distribuição probab́ılistica que indica a probabilidade de um determinado

vértice ter um grau fixo. Uma maneira de quantificar essa distribuição é por meio

de uma função de distribuição cumulativa, onde pk é a fração de nós da rede com

grau k e Pk é a função cumulativa de distribuição de probabilidades;
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Pk =
∞∑
k′=k

pk′ (4.7)

Por outro lado, num d́ıgrafo1, cada vértice tem um grau de entrada e de sáıda, acar-

retando a equação numa equação diferente para o cálculo da distribuição de graus.

Esta nova equação é descrita em função de pjk com duas variáveis representando a

fração de vértices que têm simultaneamente, um grau de entrada j e um grau de

sáıda k. A distribuição de graus nas redes aleatórias segue a distribuição de Poisson.

Porém, em muitas redes reais a distribuição de graus segue a lei de potência, em

que pk′∼ kα para uma constante α qualquer.

3. Correlação de graus- Indica se as arestas na rede associam vértices com graus

parecidos. Essa correlação é usada, principalemente, em redes com variações de

padrões, para investigar a probabilidade de conexão dos vértices de diferentes tipos.

4. Caminho- Sequência de vértices em que há arestas ligando cada um ao seguinte

até que se alcance o último dos nós do conjunto.

5. Mistura de padrões- Em redes com mais de um tipo de vértices, frequentemente,

a probabilidade de conexão entre os nós depende dos seus tipos; por exempo, numa

cadeia alimentar (herb́ıvoros, carńıvoros,...) ou nas relações sociais (idade, altura,

...); a quantidade da fração de aresta que liga nós de diferentes tipos é de interesse,

uma vez que estes padrões influenciam a própria topologia da rede.

6. Redes livres de escala- redes com leis de potência para a distribuição dos graus.

O termo “livre de escala”refere-se a qualquer forma funcional f(x) que permanece

inalterada para um fator multiplicativo sob um re-escalonamento da variável inde-

pendente x. Com efeito, isto significa formas com lei de potências, desde que estas

sejam somente soluções para f(ax) = bf(x) [59];

7. Transitividade- Probabilidade média de dois vértices, vizinhos de um outro vértice,

seja, eles próprios adjacentes; a transitividade indica, portanto, triângulos presentes

na rede; conjuntos de 3 nós em que cada um se conecta aos outros 2;

1grafo dirigido ou ainda grafo orientado
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4.4 Tipos de Redes e Aplicações

4.4.1 Redes Aleatórias

O modelo de Redes Aleatórias é o modelo mais simples que uma Rede Complexa pode

assumir. Um dos principais estudos sobre esse tipo de rede e suas propriedades foi o de

Solomonoff e Rapoport e ganhou maior rigor com os trabalhos do matemático Paul Erdös,

em conjunto com Alfred Rényi. Neste modelo, arestas não direcionadas são adicionadas

aleatoriamente entre um número fixo de N vértices. Cada aresta é independentemente

representada com base em alguma probabilidade p. o número de arestas que conectam

cada vértice na rede, denominado grau do vértice, segue a distribuição de Poisson com

um limite máximo N. A conectividade esperada de um vértice qualquer é definido pela

equação

< K >= p(N − 1), (4.8)

onde p é a probabilidade de um vértice se conectar a um outro vértice qualquer, N repre-

senta o número de vértices da rede e k é o total de arestas que incidem num determinado

vértice. Este modelo gera grafos aleatórios com N vértices e k arestas, denominados grafo

aleatório ER, definido como GER
N,k

. Com N vértices desconectados inicialmente, o modelo

ER é obtido conectando-se os vértices selecionados aleatoriamente até o número de ares-

tas do grafo ser igual a k. Acredita-se que o processo de construção da rede seja aleatório

no sentido de vértices se agregam aleatoriamente. Baseado nesta proposição, Erdos e

Rény conclúıram que todos os vértices de uma determinada rede têm aproximadamente

a mesma quantidade de conexões e as mesmas chances de receberem novas ligações [1].

Segundo os autores, quanto mais complexa for a rede, maiores serão as chances dela ser

aleatória.

Uma alternativa para o modelo ER de grafos aleatórios é conectar cada par de vértices

com probabilidade 0 < p < 1. Esse procedimento define um conjunto representado como

GER
Np e formado por grados com diferentes números de arestas. Grafos com k arestas

aparecem no conjunto com uma probabilidade pk(1 - p)N(N−1)/2−k. No limite N → ∞ é

fixado em < k >, que corresponde a 2k/N, no primeiro modelo e p(N -1), no segundo
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modelo.

4.4.2 Redes Mundo Pequeno

Na década de 90, Watts e Strogatz [3] propuseram, em 1998, um algoritmo baseado

em redes aleatórias onde o objetivo principal era obter um alto coeficiente de aglomeração

numa rede que tivesse uma distância média curta. Segundo eles, muitas redes apresentam

padrões altamente conectados, tendendo a formar pequenas quantidades de conexões em

cada vértice. O modelo proposto por eles ’e semelhante ao de Erdös e Rény, no qual

grande parte das conexões são estabelecidas entre vértices mais próximos, apresentando-

se como um mundo pequeno. Tendo em mente o que pretendiam fazer, eles partiram de

uma rede regular em que, a um circuito de N vértices são adicionados arestas conectando

os vértices que tinham no circuito original a distância menor ou igual a K. Chamaram

esta rede regular inicial de cadeia de grau k. Nesse caso, assim como em redes regulares,

o coeficiente de aglomeração é alto. Porém, sabe-se que redes regulares deste tipo não

exibem a caracteŕıstica de mundo pequeno, pois para estes sistemas, com N grande,

a distância média é lαN
K

, proporcional portanto a N. Para solucionar o problema, foi

feita uma reorientação das arestas da rede regular com probabilidade φ, fazendo com

que algumas arestas interligassem vértices antes distantes, diminuindo assim a distância

média. Eles então descobriram que com a troca de algumas poucas arestas para φ pequeno,

e portanto, sem diminuir a aglomeração, seria posśıvel diminuir a distância média de forma

significativa. Este modelo de rede denominada rede de Watts-Strogatz (WS), combina

propriedade de uma rede regular (φ = 0) e de uma rede desordenada (φ 6= 0). O modelo

está representado na figura (4.6).
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Figura 18: Rede WS para diversos valores de p.

O efeito mundo pequeno pode ser observado nas redes em que a maioria dos vértices

se conectam a outros através de um caminho mı́nimo. O caminho mı́nimo, também

conhecido como caminho geodésico, é aquele formado pelo mesmo número de arestas

que conectam um vértice origem e um vértice destino. Para um melhor entendimento,

ilustraremos este efeito considerando indiv́ıduos de uma sociedade qualquer. De acordo

com o experimento conduzido por Stanley Migram (1967)[4], se uma carta fosse entregue

a um indiv́ıduo, que não fosse o destinatário, e ele a repassasse a um outro, e assim, por

diante, em aproximadamente seis passagens, ela chegaria ao destinatário. Este resultado

é uma demonstração direta do efeito de mundo pequeno, em que o caminho percorrido

pela carta, partindo de um indiv́ıduo qualquer até o destinatário, é mı́nimo.

O comprimento do caminho médio CM entre pares de vértices num grafo não direcio-

nado é dado pela equação (4.9), onde dij é a distância geodésica do vértice i até o vértice

j.

l =
1

1
2
n(n+ 1)

∑
i≥j dij

(4.9)

Nas redes com mais de um componente esta definição apresenta problemas. Um

componente é representado por um único vértice ou por um conjunto de vértices e de

arestas que conectam os pares de vértices. Não existe caminho com outro vértice qualquer

de outro componente nas redes com mais de um componente. Ou seja, há um subconjunto

de vértices interconectados entre si, mas sem qualquer conexão com um outo subconjunto

da rede. Considera-se apenas os pares de nós em que há um caminho entre eles para que

não haja problemas no distância média geodésica.
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4.4.3 Redes Livres de Escala

Uma rede livre de escala é um tipo de Rede Complexa que possui uma distribuição

desigual de conexões entre os vértices. Alguns vértices, denominados hubs, so altamente

conectados, estando ligados a uma significante parcela dos vértices contidos na rede,

enquanto outros apresentam poucas conexões( figura 4.7 ). Uma caracteŕıstica desse tipo

de rede é a conexão preferencial, que é a tendência de novos vértices se conectarem a

outros vértices com alto grau de conexões [62].

Figura 19: Rede das ligações aéreas (rede livre de escala), com os hubs representados de
vermelho.

O regime mundo pequeno do modelo de Watts e Strogatz parece descrever as principais

propriedades das redes reais que vimos até agora. No entanto, neste modelo a distribuição

de probabilidades para os graus dos nós é dada por uma distribuição de Poisson com um

certo valor médio k, ou seja, tal como nas redes aleatórias, quase todos os nós da rede

têm grau k ou próximo de k . Por outro lado, em várias redes reais é fácil observar que

existem nodos com conectividade muito superior à média, os chamados hubs, assim como

muitos nodos com conectividade bastante inferior à media. Por exemplo, na web, o site

do Yahoo! é identificável como um desses hubs.

Em 1999 um grupo da Universidade de Notre Dame estudou a estrutura da web e

constatou a existência de vários hubs. Mas o fato mais curioso revelado neste estudo foi

que a distribuição de probabilidades para os graus dos nós segue uma lei de potência;

Isto significa que, ao contrário do que acontece nas redes aleatórias e nas redes de mundo

pequeno, o grau dos nós não tem um valor t́ıpico, existem sim representantes de todos
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os graus. As redes com esta propriedade foram batizadas com o nome de redes livres de

escala, precisamente por não terem uma escala caracteŕıstica de conectividade (ver figura

4.8).

Figura 20: a) Todos os nós têm aproximadamente o mesmo número de arestas. O número
médio (pico da distribuição de Poisson) dá-nos a “escala”da rede. b) Não faz sentido
falar de escala ou número médio de arestas. As redes livres de escala têm muitos nós com
poucas arestas e alguns nós com muitas arestas.

Vários sistemas de interesse tecnológico e comercial como a internet, entre outros, for-

mam redes que podem ser convenientemente representadas por grafos cujas distribuições

de conectividade seguem leis de potência do tipo P(K) ∝K−γ. O modelo proposto por

Barabási e Albert [2] enfatiza a dinâmica de formação e crescimento das redes de escala li-

vre. Suas propriedades, distribuição de grau, distância média e coeficiente de aglomeração,

surgem em decorrência desta dinâmica.

4.4.4 Rede de Apolônio

A origem histórica da rede Apoloniana está ligada ao problema de Apollonius de

Perga2, para determinar a melhor cobertura de um plano por ćırculos. Nessa solução

2Apollonius de Perga foi conhecido como um grande matemático geométrico. Sabe-se pouco de sua
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clássica, três ćırculos tangentes geram uma região que deve ser preenchida por novos

ćırculos menores que tangenciam os iniciais, e assim, sucessivamente. Este problema da

cobertura ótima de um plano por ćırculos, está relacionado com o problema do empacota-

mento de esferas no espaço, que nos dá uma rede triangular que fisicamente corresponde

a um espaço limitado, quase que totalemente preenchido ou empacotado [63]. Estas re-

des possuem uma ampla escala de aplicação. Nos últimos anos, estudo destas redes tem

auxiliado bastante no entendimento do transporte de fluxo de informação em sistemas de

muitos graus de liberdade.

A rede Apoloniana é definida a partir da solução de ćırculos tangentes, ao se esta-

belecer uma ligação entre n centros dos ćırculos que se tangenciam. Uma questão que

vem sendo bastante explorada no estudo de redes é o problema de redes complexas apro-

priadas para sistemas que ocorram jogos de conectividade e regras essenciais. Para esta

proposta, redes Determińısticas representam estratégia ideal, desde que controláveis e su-

jeitas às restrições do problema, como por exemplo, espaço, tempo, economia e outras.

A utilização de modelos determińısticos permite identificarmos outras propriedades de

redes, como a conectividade, o empacotamento, a participação das ligações, etc. Assim,

a classe de redes Apolonianas forma uma nova abordagem que pode ser determińıstica

ou aleatória, são livres de escala, apresenta efeitos de mundo pequeno e está inserida no

espaço euclidiano.

Uma importante propriedade da Rede de Apolônio em comum com redes de escala

livre é o fato de que alguns nós destas Redes Complexas possuem uma quantidade enorme

de conexões com outros nós, enquanto a maioria dos nós têm poucas conexões [64, 65, 66,

67]. Os nós mais visitados, denominados pólos de irradiação e convergência, podem ter

centenas ou mesmo milhares de conexões.

A rede de Apolônio tem como caracteŕıstica relevante as distribuições de conectividade

que decaem segundo a lei de potência dada por

P (k) ∝ k1−γ =
ln3

ln2
, (4.10)

com γ = 1.585, e k corresponde ao grau de conectividade [22]. A construção da rede de

Apolônio está fundamentada da seguinte forma: inicia-se partindo da geração de ordem

zero que corresponde a 3 vértices, P1, P2, P3, nos três cantos do triângulo, e o quarto

vértice P4 no centro do triângulo, onde estes quatros vértices estão conectados segundo a

vida mas seus trabalhos influenciaram muito no desenvolvimento da matemática; No seu livro entitulado
Conics, são introduzidos termos familiares como parábola, elipse e hipérbole.
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figura (4.9) que corresponde a geração (n = 0). Esta operação divide o original triângulo

em três triângulos menores tendo em comum um vértice central como mostra figura (4.9).

Figura 21: Ilustração da Rede de Apolônio.

A Rede de Apolônio apresenta as seguintes propriedades:

(i) Esta rede é de escala livre. A distribuição cumulativa do grau de conectividade P(k)

=
∑
k′≥km(k, n)/Nn, onde Nn = 3 + (3n+1 − 1)/2 é o número de vértices em cada

geração n, possui um comportamento de lei de potência com k. Mais precisamente,

P(k) ∝ kl−γ, onde o expoente γ = 1 + ln 3 / ln 2 ∼ 2.585, caracterizando a

distribuição estacionária P(k);

(ii) Possui caracteŕısticas das redes de efeito pequeno mundo. O valor do comprimento

médio da menor distância `, entre dois vértices, tornando-se menor que qualquer

potência positiva do tamanho do sistema N. De fato, a rede Apoloniana comporta-

se como um gráfico aleatório, ou seja, ` ∝ (ln(n))3/4 e o coeficiente de aglomeração

é igual a C = 0.828 no limite de N muito grande.
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A rede de Apolônio tem sido proposta usualmente para a descrição de muitos siste-

mas f́ısicos ou biológicos, como por exemplo: percolação de ligação, sistemas magnéticos,

atividade dependente neural [68], tráfego veicular [69], formação de opinião [70], entre

outros.
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5 Estudo de Propriedades
Cŕıticas de Modelos Epidêmicos
na Rede Apoloniana: Processo
de Contato e SIS

5.1 Introdução

Muitos pequisadores já mostraram através de trabalhos cient́ıficos a possibilidade de

se construir modelos discretos capazes de apresentar o comportamento de sistemas neu-

rais e sociais, considerando-se redes irregulares [59]. Técnicas da f́ısica teórica vêm sendo

agrupadas a essas novas apresentações. Porém, algumas redes demonstraram comporta-

mentos distintos daquelas cujas conexões são aleatórias ou regulares, denominadas Redes

Complexas. Com o objetivo de estudar as propriedades cŕıticas dos modelos epidêmicos

Processo de Contato e SIS, aplicamos a rede de Apolonio para na simulação do dois mo-

delos, no intuito de melhor compreender a forma de propagação dos mesmos neste tipo de

rede complexa. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos o Método Monte Carlo

(MC) com com atualização de śıtios aleatória.

Neste caṕıtulo descreveremos o Método Monte Carlo (MC) e o Método Monte Carlo

com ressuscitamento, utilizados na simulação computacional dos modelos. Descreveremos,

também, o trabalho de pesquisa desenvolvido nesta tese, acerca do estudo do espalhamento

dos processos epidêmicos tipo Processo de Contato e SIS na rede de Apolônio. Por fim,

apresentaremos nossos resultados gráficos e discussões acerca dos modelos estudados.
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5.2 Simulação Computacional: Método Monte Carlo

Os computadores alcançaram um grande progresso e com isso o cálculo numérico

passou a ser uma ferramenta importante, com profundo impacto no desenvolvimento das

ciências em geral, apesar do avanço de diversas técnicas anaĺıticas hoje dispońıveis. Dentre

as técnicas numéricas, a de Monte Carlo (MC) tem destaque em todas as áreas da F́ısica.

Suas aplicações vão desde mecânica estat́ıstica à f́ısica de part́ıculas elementares: para

simulação de fenômenos cŕıticos complexos, crescimentos populacionais, proliferação de

epidemias, processos nucleares, etc.

O método MC destaca-se na f́ısica dentre outras ténicas numéricas conhecidas por ser

uma técnica de simulação para problemas que tem a base probabiĺıstica ou estocástica. Os

métodos numéricos que são conhecidos para simulações estat́ısticas, como o método MC,

podem ser descritos como um conjunto de algoŕıtmos que utiliza sequências de números

aleatórios para realizarem simulações. O método Monte Carlo é considerado muito simples

e flex́ıvel para ser aplicado em problemas de qualquer ńıvel de complexidade. Entretanto,

a maior inconveniência do método, é o número de simulações necessário para se reduzir

o erro da estimativa da solução procurada, o que tende, na prática, a tornar o método

muito lento. Para se obter (confiáveis) resultados através de simulações com o MC é

necessário que seja gerada várias configurações do mesmo processo e que uma média sobre

o número de configurações produzidas seja realizada. O método MC exibe variância (erro

estat́ıstico) sobre as médias que decresce com o inverso da raiz quadrada do número de

configurações. Então, devemos realizar nossas médias sobre um número razoavelmente

grande de configurações do nosso sistema, diminuindo assim o erro estat́ıstico. O método

Monte Carlo foi utilizado primeiramente pelos cientistas que desenvolveram a bomba

atômica, em 1942 [71].

O nome Monte Carlo foi dado por Metropolis durante o projeto Manhattan da Se-

gunda Guerra Mundial, devido a semelhança das simulações estat́ısticas com os jogos

de azar, e baseou-se, para a denominação do método, na cidade de Monte Carlo, no

principado de Mônaco, uma cidade famosa pelos seus cassinos e jogos de roleta, que são

justamente dispositivos que produzem números aleatórios.

O método MC era utilizado apenas com o intuito didático, em seu primeiros estágios.

Em 1873, A. Hall desenvolveu um esquema para simular numericamente o valor pi. Lord

J. W. S. Rayleigh, em 1899, mostrou que uma caminhada aleatória unidimensional sem
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barreiras absorventes poderia fornecer uma solução aproximada a uma equação diferencial

parabólica. Em 1908, Willian Sealy Gosset usou amostragem experimental para ajudá-lo

no desenvolvimento de distribuições de coeficientes de correlação estat́ıstica, e de fato, no

mesmo ano definiu a chamada distribuição t de Student (pseudônimo de W. S. Gosset).

A. Kolmogorov, mostrou em 1931, a relação entre processos estocásticos de Markov e

determinadas equações diferenciais.

Na pesquisa cient́ıfica, o ińıcio do método é concomitante com o desenvolvimento dos

computadores eletrônicos, o que ocorreu em meados da segunda Guerra Mundial. John

Von Neumann e Stanislaw Ulam, nesta época, simularam diretamente o problema da di-

fusão aleatória de nêutrons na fissão nuclear, e por volta de 1948, Enrico Fermi, Nicholas

Metropolis e Stanislaw Ulam obtiveram estimativas pelo método MC para equação de

Schröodinger. Ulam desenvolveu, trabalhando ao lado de Neumann e Metropolis, algo-

ritmos para implementação computacional, bem como para tranformar problemas não

aleatórios em formas aleatórias que facilitariam sua solução via amostragem estat́ıstica.

Em 1949, Ulam e Metropolis publicaram seu primeiro trabalho com o método MC. Em

1953, Metropolis, Rosenbluth e Teller apresentam o método MC envolvendo o critério

do balanço detalhado. Para descrever um sistema f́ısico ou matemático, o método MC

utiliza funções distribuição de probabilidades e, para sua implementação, deve estar dis-

pońıvel uma fonte geradora de números pseudo-aleatórios, uniformemente distribúıdos no

intervalo [0; 1].

Este método pode ser aplicado em dois tipos gerais de problemas: nos problemas

que envolvem algum processo estocástico, pois este método visa a simulação de distri-

buição de probabilidades conhecidas ou emṕıricas e, em alguns problemas matemáticos

determińısticos que muitas vezes não podem ser facilmente resolvidos.

Variáveis aleatórias são utilizadas no método MC para escolher amostras represen-

tativas do total das configurações do sistema em equiĺıbrio. Uma rede de tamanho L

com condições de contorno apropriadas é utilizada para representar o sistema original.

Com o aumento de L é esperado que os resultados sejam melhorados [72]. A definição

do sistema a ser estudado é o primeiro passo que deve ser realizado para se fazer o uso

do método MC, pois é preciso que se organize o sistema de tal forma que facilite a sua

análise. A sua representação deve ser feita por um sistema finito dentro das possibilidades

do computador, definido como uma rede geométrica e também, quando definido em um

meio cont́ınuo, deve ser representado por um sistema num meio discreto.

Com o tempo o sistema passa a evoluir segundo uma certa dinâmica até atingir um
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conjunto de estados acesśıveis compat́ıveis com seus parâmetros relevantes: temperatura,

campo externo, etc [71, 72]. Neste caso, o tempo refere-se ao “passo de Monte Carlo”que

é o tempo necessário para ocorrer a atualização do sistema. Com o propósito de se visitar

os estados acesśıveis da rede, o sistema evolui por um longo tempo sendo que o número

total destas visitas corresponderá a fração de estados acesśıveis da qual serão tiradas

as médias correspondentes e observáveis, para então, se determinar os resultados que se

deseja estudar.

As propriedades de um sistema em equiĺıbrio termodinâmico, em conformidade com

a Mecânica Estat́ıstica, são obtidas a partir de uma distribuição de probabilidades, co-

nhecida a priori, e definida para posśıveis estados (microscópicos) s do sistema. Seja f(s)

uma propriedade, ou seja , uma função de estado [73]. A média 〈f〉 é dada por

M(σ) = 〈f〉 =
∑
s

f(s)P (s), (5.1)

onde

P (s) =
1

Z
exp{−βH(s)}; (5.2)

e Z é a função de partição dada por

Z =
∑
s

exp{−βH(s)}. (5.3)

O método MC produz uma estimativa para qualquer média 〈f〉 e consiste no seguinte.

Suponha que um certo número M de estados seja gerado de acordo com a probabilidade

P (s); então a média aritimética

1

M

M∑
i=1

f(si) (5.4)

será uma estimativa para 〈f〉 onde s1, s2, s3, ..., sM são os estados gerados. Quanto maior

for o valor de M tanto melhor será a estimativa. Em seguida, devemos resolver o problema

de gerar estados com a probabilidade P (s). A solução se encontra na construção de um

processo markoviano1 cuja probabilidade estacionária seja P (s). Isto é, devemos construir

uma matriz estocástica T (s, s′) tal que

∑
s′
T (s, s′)P (s′, s) = P (s). (5.5)

Esse problema é o inverso do que se apresenta usualmente em processos markovianos.

Desejamos determinar P e em geral, a matriz T é dada. Aqui P é dado e desejamos

1Quando cada um dos microestados gerados depende apenas do microestado anterior, o processo de
evolução do sistema é chamado markoviano.
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obter T . Podemos ter, em geral, mais de uma solução para esse último problema, o que

é muito conveniente do ponto de vista computacional. A maneira mais utilizada para

construir a matriz estocástica é fazer uso da condição de balanceamento detalhado, ou

seja, constrúımos T tal que

T (s, s′)P (s′) = T (s′, s)P (s). (5.6)

A equação (3.14) fica automaticamente satisfeita desde que

∑
s′
T (s′, s) = 1. (5.7)

5.2.1 Método Monte Carlo com Ressuscitamento

Na simulação de modelos de equiĺıbrio como por exemplo, o modelo de Ising e suas

generalizações (Potts, XY e Heisenberg), próximo à temperatura de transição existe uma

correlação temporal forte, que faz com que o tempo de relaxação aumente rapidamente

com o tamanho do sistema. Isto significa que, devido a dificuldade de se gerar con-

figurações totalmente independentes, próximo à temperatura cŕıtica, o sistema vai ao

equiĺıbrio lentamente. Este fenômeno é conhecido como critical slowing down (alenteci-

mento cŕıtico).

Em modelos de não equiĺıbrio, como por exemplo, processos de contato, não ocorre o

alentecimento cŕıtico. Na vizinhança do ponto cŕıtico o parâmetro de ordem (densidade

de śıtios ativos) rapidamente se anula e, uma vez nulo, o sistema não tem mais como

evoluir pois atingiu o estado absorvente. O fato do sistema chegar rapidamente ao estado

absorvente dificulta a determinação do ponto cŕıtico e consequentemente dos expoentes

cŕıticos. De modo que para se obter resultados confiáveis na vizinhança do ponto cŕıtico

é necessário simular o modelo para vários tamanhos de redes, longos tempos de relaxação

e efetuar as médias das grandezas de interesse sobre as amostras em que o parâmetro de

ordem não se anula completamente (as amostras sobreviventes).

Uma técnica, que tem como finalidade, facilitar a determinação do ponto cŕıtico e

expoentes cŕıticos de processos de contato investigados com o método MC, vem sendo

bastante utilizada. Esta técnica trata de um algoritmo que introduz uma pequena modi-

ficação na dinâmica evolutiva de modelos de não equiĺıbrio que exibem transição de fase

entre estado ativo e absorvente. De forma mais espećıfica, esta modificação consiste em
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se reativar um śıtio (apenas um) do sistema sempre que o parâmetro de ordem se anula.

Como reativamos apenas um śıtio, o sistema não muda o seu comportamento cŕıtico. O

que ocorre é o aparecimento de uma cauda amortecida na curva do parâmetro de ordem

próximo do ponto cŕıtico, de forma que ela não vai a zero. O ressuscitamento produz no

gráfico do parâmetro de ordem dos modelos de processos de contato fenômeno semelhante

ao efeito de tamanho finito que se observa em sistemas magnéticos. Esta modificação na

curva do parâmetro de ordem mostrado no diagrama de fases é de grande utilidade para

podermos calcular as propriedades cŕıticas utilizando os métodos conhecidos. Portanto,

para estimarmos o ponto cŕıtico e os expoentes cŕıticos do modelo de interesse, podemos,

por exemplo, aplicar a técnica de análise de escala de tamanho finito.

Nesta tese, com o objetivo de se estudar as propriedades cŕıticas dos modelos epidêmicos

SIS e processos de contato (PC), utilizaremos a técnica, que chamamos de Método Monte

Carlo com Ressuscitamento (MCR)2.

5.3 Comportamento Cŕıtico do Processo de Contato

na Rede de Apolônio

Nesta secão faremos uma descrição do trabalho desenvolvido acerca do estudo do

espalhamento do processo epidêmico tipo Processo de Contato na rede de Apolônio. O

modelo mostra uma competição entre indiv́ıduos sadios e infectados num dado sistema,

levando a uma transição de fase cont́ınua entre os estados ativos (indiv́ıduos infectados)

e inativos (indiv́ıduos sadios) onde os expoentes cŕıticos β/ν e 1/ν são calculados. Neste

trabalho faremos uso de métodos computacionais, via Monte Carlo (MC) com atualização

de śıtios aleatória. Os resultados serão comparados aos existentes da literatura. Nas

subseções seguintes, faremos uma descrição da simulação do modelo e apresentaremos

nossos resultados e discussões.

5.3.1 Modelo e Simulação Numérica

O modelo Processo de Contato consiste num simples modelo capaz de simular o es-

2Os trabalhos citados nas referências [83] e [84]são os pioneiros na utilização do MCR em modelo com
difusão.
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palhamento de uma infecção numa população de indiv́ıduos. O modelo é definido numa

rede d-dimensional Ld onde cada śıtio é identificado como indiv́ıduos em dois estados:

saudável (inativo) e infectado (ativo). A dinâmica de interação entre os indiv́ıduos obe-

dece regras Markovianas local. Neste contexto, indiv́ıduos saudáveis podem ser infectados

a uma taxa que depende do número de vizinhos infectados, onde o indiv́ıduo infectado

pode tornar-se saudável a uma taxa λ. A densidade de indiv́ıduos infectados ρD vai a

zero para altos valores de λ. Por outro lado, este vai a um estado estacionário com uma

densidade finita de indiv́ıduos infectados para baixos valores de λ. Este é um λc separando

os regimes ativo e inativo. Este modelo, portanto, exibe uma transição de fase cont́ınua

entre o estado estacionário ativo e o estado absorvente (ρD) =0.

Simulamos o modelo do Processo de Contato para redes de tamanhos N = 16, 43,

124, 367 e 1096 correspondendo às gerações n = 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, da rede

de Apolônio (ver figura ( 5.1 )). Usamos 2000 passos computacionais para o tempo de

relaxação e o tempo de execução depende do tamanho da rede. Por exemplo, para N=

16 usamos 16000 passos. Portanto, temos 8000, 4000,2000 e 500 passos para N = 43,

124, 367, 1096, respectivamente. Neste contexto, simulamos o modelo de acordo com os

seguintes passos:

1. Inicialmente todos os vértices da rede Apoloniana são infectados; Iniciamos a si-

mulação com ρD = 1;

2. Cada vértice i na rede pode existir somente em dois estados discretos designados

como σi = 0 ou σi = 1. As conexões entre eles representam suas interações. Aqui,

cada estado do vértice 0 ou 1 significa indiv́ıduo saudável ou infectado, respectiva-

mente;

3. Em cada passo de tempo, um vértice é escolhido aleatoriamente na rede e seu estado

σi é verificado. Se σi = 0, este vértice será infectado com probabilidade 1 se todos os

vizinhos estiverem infectados. Por outro lado, ao mesmo tempo, o vértice é infectado

com probabilidade zD/zn, onde zD/zn e zn são números de vizinhos infectados e o

número total de vizinhos de σi, respectivamente. Se o vértice σi é igual a um, o

vértice será “curado”com probabilidade λ;

4. Durante o tempo de evolução, verificamos a densidade de indiv́ıduos infectados como

uma função da taxa de recuperação. Quando o sistema atinge o estado absorvente,

ou seja, quando a densidade de indiv́ıduos infectados vai a zero, substituimos um
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indiv́ıduo saudável aleatoriamente por um infectado [74]. Depois disso, repetimos

os passos (3) e (4).

Figura 22: Processo de construção da rede Apoloniana. Cada geração é representada
por śımbolos de cores diferentes. Portanto, temos para n= 0 (preto), n =1 (laranja),
n= 2 (verde). De acordo com a regra de crescimento temos N = 4, N = 7, N = 16,
respectivamente. N refere-se ao número de vértices da rede.

5.3.2 Resultados e Discussão

Apresentaremos nesta seção os resultados numéricos para o modelo do Processo de

Contato na rede Apoloniana. Empregamos uma análise de escala de tamanho finito para

o parâmetro de ordem dado para estimarmos o ponto cŕıtico e para obter diretamente os

expoentes cŕıticos β/ν e 1/ν.

Na figura (5.2) mostramos um gráfico da densidade média de indiv́ıduos infectados

ρD versus a probabilidade de cura λ para uma rede de tamanho N = 1096. A curva indica

uma transição de fase cont́ınua onde λc ( o ponto cŕıtico) indica um limiar de transição.

Considerando este cenário de transição de fase cont́ınua, obtemos propriedades cŕıticas do

sistema realizando uma análise de escala de tamanho finito dos dados. Encontrando λc

podemos calcular o expoente cŕıtico β/ν, considerando que ρD satisfaz a seguinte relação

de escala [75, 76]:

ρD(N, λ− λc) = N−β/νf [N1/ν(λ− λc)], (5.8)
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onde f(x) é uma função escalar. A relação precedente implica que o conjunto de funções

auxiliares [29, 30, 31]

g(N,N ′, λ) = ln[ρD(N, λ)/ρD(N ′, λ)]/ln(N/N ′). (5.9)

As redes de tamanhos N e N ′ cruzam no mesmo ponto (λc, β/ν) no limite termo-

dinâmico de tamanhos muito grandes do sistema. Uma pequena dispersão do ponto de

interseção está associada com as correções de escala de tamanho finito.

Na figura (5.3) traçamos algumas funções auxiliares g(N,N ′, λ) para vários tamanhos

de rede N. mostrando o cruzamento de cada função em torno da região cŕıtica. Para esta

interseção, estimamos o ponto cŕıtico λc= 0.699 e, como consequência estimamos também

o expoente β/ν = 0.536. Depois atingindo o ponto cŕıtico executamos um cálculo adicional

para obtermos ρD(N) para diferentes valores de λ em torno de λc, ou seja, no intervalo

0.680 ≤ p ≤ 0.720. Depois, usando interpolação polinomial [77] para obtenção dos dados,

calculamos as curvaturas dos gráficos de lnρD(N) versus ln(N) para estimarmos, com boa

precisão, as quantidades de interesse nos pontos intermediários.

Na figura (5.4) mostramos as curvaturas obtidas via interpolação polinomial, indi-

cando a região do ponto cŕıtico. Focaremos nossa atenção no intervalo das curvaturas

entre 0.0289 e 0.0452. Quando a curvatura é zero, λc = 0.700(4). A barra de erro é

dada como função da barra de erro de cada curvatura. Como consequência obtemos uma

associação do expoente cŕıtico β/ν = 0.54(5). Este expoente mostra o decaimento da den-

sidade de infectados versus o tamanho da rede, concordando com a propriedade de escala

ρD ∝ N−β/ν (ver eq. 5.8) como mostra a figura (5.5). Na inserção da figura (5.4), usando

nossa melhor estimativa β/ν, traçamos parâmetro de ordem lnρ∗D=ln(ρD) + β/νln(N)

versus o tamanho do sistema [78]. Os dados para λc < 0.700 acima das curvas, e para

λc > 0.700 abaixo das curvas, levam ao estimado λc em torno de 0.700, como obtido

anteriormente.

Para estimarmos o expoente cŕıtico ν, consideramos a lei de potência dependente das

derivadas do número de vértices do sistema que é expressa por [79]:

Ψ =
|dln(ρD)|

dλ
∝ N1/ν . (5.10)

Para esta estimativa consideramos os dados no intervalo que inclui λc. O ajuste linear

dos dados produziu 1/ν = 0.51(2). A dependência da lei de potência das derivadas no
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tamanho do sistema N é verificado na figura (5.5). Como a quantidade N representa o

número de vértices do sistema, é importante esclarecer que o expoente ν não pode ter re-

ferência como um expoente de correlação espacial, porque redes não têm dimensionalidade

espacial e não podem ser consideradas como caso limitado quando d tendendo ao infinito.

Portanto, o expoente cŕıtico poderá ser estimado independentemente da dimensionalidade

[75, 76].

A fim de compararmos nossas simulações numéricas, nos reportamos à literatura onde

encontramos várias análises de espalhamento de epidemias em redes complexas, como o

modelo PC [13, 52, 76, 80]. De acordo com estas referências, o comportamento cŕıtico

do sistema, de acordo com a teoria MF (Teoria de Campo) para redes, depende em três

regimes para distribuição de grau γ, ou seja, γ < 2, 2 < γ < 3 e γ > 3 [76]. Neste

contexto, a solução MF fornece β = 1/2 e ν = 2 para γ > 3, e β = 1/(γ − 1) e ν = (γ -

1)/ (γ - 2) para 2 < γ < 3. O caso em que γ < 2 não há transição de fase em λ finito.

Concluindo, como a distribuição de grau γ da rede de Apolônio é igual a 2.585, nossos

resultados encontrados estão em acordo com os resultados no intervalo 2 < γ < 3. Assim,

encontramos, através de simulação MC, β/ν= 0.54 (5) e ν = 1.96 (8). Estes resultados

têm boa aceitação dentro das estimativas para γ = 3, correspondendo ao limite superior

para o intervalo anterior, levando a concluirmos que o modelo do Processo de Contato na

rede de Apolônio pertence à classe de universalidade da teoria MF para redes de escala

livre.



64

Figura 23: Densidade média de indiv́ıduos infectados ρD versus a probabilidade de recuperação
λ para uma rede com tamanho N = 1096.



65

Figura 24: Gráfico das funções auxiliares g(N,N ′, λ) versus λ para vários pares (N,N ′). Da
interseção destas funções auxiliares podemos estimar o ponto cŕıtico λc = 0.699. Como con-
sequência, este possibilita estimarmos também o expoente cŕıtico β/ν = 0.536.
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Figura 25: Curvaturas obtidas via interpolação polinomial, indicando a região do ponto cŕıtico
no intervalo de curvaturas [−0.0289...0.0452]. O valor da curvatura igual a zero fornece λc =
0.700(4). A figura inserida mostra o parâmetro de ordem em escala lnρ∗D=ln(ρD)+(β/ν)ln(N)
versus o tamanho do sistema. Usando a melhor estimativa, β/ν = 0.54(2), podemos ver que os
dados para λc < 0.700 acima da curva, enquanto que para λc > 0.700 abaixo da curva, leva a
estimativa de λc em torno de 0.700.



67

Figura 26: Densidade de indiv́ıduos infectados ρD versus o número de vértices N da rede Apo-
loniana no ponto cŕıtico. A linha reta representa o melhor ajuste para ρD ∝ N−β/ν , fornecendo
β/ν = 0.54(2). Este resultado confirma o valor de β/ν previamente determinado através da
interseção do conjunto de funções auxiliares g(N,N ′, λ).
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Figura 27: Derivada de ln(ρD) versus o número de vértices N da rede de Apolônio no ponto
cŕıtico. A linha reta representa o melhor ajuste para Ψ ∝ N1/ν , fornecendo o valor de 1/ν =
0.51(2).
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5.4 Comportamento Cŕıtico do Modelo SIS na Rede

de Apolônio

Nesta secão, do mesmo modo que fizemos para o processo de contato, faremos uma

descrição do trabalho desenvolvido acerca do estudo da propagação do processo epidêmico

tipo SIS na rede de Apolônio. O Modelo SIS (Suscet́ıvel - Infectado - Suscet́ıvel) descreve

o espalhamento de uma infecção numa rede onde os indiv́ıduos interagem entre si. Na

simulaçã do do modelo utilizamos o método Monte Carlo (MC) e assim como, no (PC),

atualização de śıtios aleatória. O objetivo é verificar o efeito da topologia da rede Apolo-

niana sobre o modelo e estudar suas propriedades cŕıticas. Para o modelo SIS, estimamos

o limiar cŕıtico do sistema e os expoentes cŕıticos β/ν, ν, γ′/ν e β. Nas subseções seguin-

tes, faremos uma descrição da simulação do modelo e apresentaremos nossos resultados e

discussões.

5.4.1 Modelo e Simulação Numérica

O modelo SIS é um modelo simples capaz de descrever a propagação de uma infecção

sobre uma população de indiv́ıduos ou mesmo em uma rede de computadores. Neste

caso, o espalhamento da doença ocorre com o contato direto entre infectado (ativo) e

saudável (inativo). Em cada passo de tempo, cada indiv́ıduo saudável é infectado com

probabilidade λ que rotulamos como parâmetro de ordem do sistema. Cada indiv́ıduo

infectado é curado com uma taxa de cura unitária. Assim, se o parâmetro de controle λ

é maior que um lambda cŕıtrico λc, a infecção se espalha e torna-se persistente no tempo

t. Caso contrário, se λ < λc, a infecção vai a zero. Este estado é denominado estado

absorvente e caracteriza a ausência da infecção. O parâmetro λc é considerado o limiar

epidêmico entre os estado ativo e inativo do sistema. Nesse caso, próximo desse limiar, o

sistema exibe uma transição de fase com a densidade média de indiv́ıduos infectados ρD

atuando como o parâmetro de ordem.

Baseado na descrição simulamos o modelo SIS sobre a rede Apoloniana (figura (5

.7)), considerando sistemas de tamanhos N= 16, 43, 124, 367, 1096 e 3283. Cada valor

de N corresponde às gerações n= 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da rede apoloniana, nessa ordem.
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A simulação foi realizada de acordo com os seguintes passos:

(i) Inicialmente infectamos, aleatoriamente, metade dos vértices da rede Apoloniana.

(ii) Cada vértice i da rede pode existir somente em dois estados rotulados por σi = 0

ou σi = 1. As conexões entres os vértices representam as interações entre eles.

Em nossa simulação, cada vértice 0 ou 1 significa indiv́ıduo saudável ou infectado,

respectivamente.

(iii) Em cada passo de tempo, um vértice é escolhido aleatoriamente e o seu estado σi é

verificado. Se σi = 0, o vértice será infectado com probabilidade λ se está conectado

com um ou mais vértices infectados. Caso contrário, nesse mesmo tempo, se σi = 1

o vértice é curado com probabilidade 1.

(iv) Durante a evolução temporal do sistema, verificamos a densidade de infectados como

função da probabilidade de infecção λ. Quando o sistema alcança o estado absor-

vente, isto é, quando a densidade de infectados é igual a zero, trocamos um indiv́ıduo

saudável por um indiv́ıduo infectado [81]. Depois disto, os passos (iii) e (iv) são

repetidos de acordo com o tempo de evolução (tempo de relaxação) estabelecido.

Figura 28: Um posśıvel espaço de configuração para o Modelo SIS na rede de Apolônio
para n = 1.
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5.4.2 Resultados e Discussão

Nesta seção apresentaremos nossos resultados simulacionais do modelo SIS sobre a

rede Apoloniana. Para este caso, obtivemos as propriedades cŕıticas para este modelo,

utilizando, para tanto, uma análise de escala de tamanho finito. Com isso, estimamos o

limiar cŕıtico do sistema e os expoentes cŕıticos β/ν, ν, γ′/ν e β relacionados a este limiar.

A seguir apresentaremos nossos resultados.

Na figura (5.8) mostramos o comportamento t́ıpico da densidade média de infectados

(parâmetro de ordem) ρD versus a probabilidade de infecção (parâmetro de controle)

λ para diferentes tamanhos de redes N . Neste caso, usamos redes de tamanhos N =

16, 43, 124, 367 e 1096 correspondendo às gerações n = 2, 3, 4, 5 e 6 da rede Apoloniana.

O conjuto de curvas indicam claramente uma transição de fase cont́ınua, para um estado

absorvente, com o limiar de transição caracterizado por λc (ponto cŕıtico). Esta transição

de fase pode também ser observada na figura (5.9), que um gráfico semi-log, mostrando

um comportamento sigmoidal, t́ıpico de uma transição de fase, representada por uma

curva com um ponto cŕıtico localizado junto ao seu ponto de inflexão [82].

A figura (5.10) mostra mais uma vez o gráfico da densidade média de infectados como

função do parâmetro de controle para diversos valores N . Observando o decaimento do

parâmetro de ordem, para esquerda, temos que este parâmetro tende a apontar para a

região cŕıtica a medida que N cresce. Isto pode ser verificado, calculando as flutuações

do parâmetro de ordem como expressa a seguinte relação:

χ′ = N(〈ρ2
D〉 − 〈ρD〉2). (5.11)

O comportamento de χ′ 3 pode ser visto no gráfico inserido na figura (5.10). Neste caso,

à medida que N cresce, a quantidade χ′ converge para a região cŕıtica, como indica o

decaimento do parâmetro de ordem.

A figura (5.11) mostra a convergência de λ para seu valor cŕıtico. Nesta figura usamos

N = 43, 124, 367, 1096 e 3283 e cada ponto corresponde ao pico da curva de χ′ contra λ

como mostra o inserido da figura (5.10). O limiar cŕıtico do sistema é obtido usando

o limite assintótico N → ∞ ou 1/N → 0. Com isso, determinamos λc = 0.099(15).

Agora, sobre as bases desse resultado, podemos determinar também o expoente cŕıtico

3É importante, também, chamar a atenção para a notação. Neste caso, estamos usando a notação definida na referência
[82] pelo fato de que χ′ não ser a χ definido para redes regulares.
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1/ν definido segundo a seguinte relação de escala:

(λ− λc) ∼
(

1

N

)1/ν

. (5.12)

A figura (5.12) mostra a curva em escala log-log da equação acima. A inclinação da reta

fornecida pelo ajuste linear exprime a melhor estimativa para o expoente cŕıtico, ou seja,

1/ν = 0.48(2).

A figura (5.13) mostra um colapso de dados referente a ρD e χ′ ambos versus λ. No

primeiro caso, temos ρDN
β/ν contra (λ− λc)N1/ν . Os parâmetros cŕıticos que permitem

o melhor colapso, para este caso são, λc = 0.099(13), β/ν = 0.56(7) e 1/ν = 0.46(6). Já

para o segundo caso, temos os eixos reescalados como segue: χ′Nγ′/ν contra (λ− λc)N1/ν

e os parâmetros apropriados para o o melhor colapso são: λc = 0.099(15), γ′/ν = 0.39(4)

e 1/ν = 0.48(2).

O expoente crŕitico β é difinido de a cordo com a relação de escala

ρD ∼ (λ− λc)β, (5.13)

que mostra como a densidade média de indiv́ıduos infectados vai a zero no ponto cŕıtico.

A figura (5.14) mostra a curva em escala log-log da função de escala acima. O ajuste

linear exprime a melhor estimativa para este expoente cŕıtico, ou seja, β = 1.217(3).

Em resumo, apresentamos uma tabela com os valores das propriedades cŕıticas ob-

tidas. O expoente cŕıtico 1/ν será apresentado como uma média entre os dois valores

obtidos pelas duas técnicas diferentes. O mesmo racioćınio será realizado também com

respeito a barras de erro obtidas para o ponto cŕıtico.

Próximo do limiar cŕıtico, para λ < λc, a densidade de indiv́ıduos infectados ρD é igual

a zero, caracterizando o estado aborvente ou fase inativa do sistema. Quando λ > λc,

o sistema alcança o estado estacionário com uma fração finita de indiv́ıduos infectados,

caracterizando a fase ativa do sistema.

Os dados obtidos da variabilidade4 χ′ em função do parâmetro de controle foram

utilizados para estimar via extrapolação o ponto cŕıtico do sistema.

4A referência [76], que estuda as propriedades cŕıticas do modelo Ising, adota para a grandeza χ′ o termo suscetibilidade
utilizado em sistemas magnéticos. Entretanto, nesta tese, adotaremos o termo variabilidade para esta grandeza. Este
novo termo é o que vem sendo usado na literatura de Redes Complexas, sendo, portanto, no contexto desta tese, mais
apropriado. É importante, também, chamar a atenção para a notação. Neste caso, como pode ser visto, estamos usando a
notação definida apropridamente para Redes Complexas [76].
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Figura 29: Gráfico t́ıpico mostrando o comportamento da densidade de indiv́ıduos infectados
(parâmetro de ordem) ρD como função da probabilidade de infecção (parâmetro de controle) λ
para diferentes tamanhos de redes N . Neste gráfico utilizamos tamanhos de redes N = 16, 43,
124, 367 e 1096 correspondendo às gerações n = 2, 3, 4, 5 e 6 da rede Apoloniana.
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Figura 30: Gráfico mostrando um comportamento sigmoidal caracterizando uma transição de
fase cont́ınua. O limiar cŕıtico pode ser observado próximo ao ponto de inflexão da curva.
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Figura 31: Gráfico do parâmetro de ordem ρD versus o parâmetro de controle λ, indicando a
região cŕıtica do sistema. O gráfico inserido na figura mostra o comportamento das flutuações
da densidade média χ′ com tamanho do sistema N . O pico das curvas, para cada valor de N ,
indica a convergência para a região cŕıtica.
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Figura 32: O gráfico do comportamento do parâmetro λ como função do inverso do tamanho
do sistema. Cada ponto na curva é obtido a partir das curvas de χ′ mostrado na figura (5.10).
Quando N → ∞, determinamos o limiar cŕıtico do sistema, através de um ajuste não linear,
expresso por λc = 0.099(14).
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Figura 33: O gráfico mostra o comportamento de (λ− λc) versus o inverso do tamanho N . O
ajuste lei de potência fornece o expoente cŕıtico 1/ν = 0.48(2) de acordo com a relação (λ - λc)

∼ 1
N

1
ν .
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Figura 34: O gráfico mostra o colapso de dados para diferentes tamanhos de rede N . O colapso
acontece de acordo com as seguintes propriedades cŕıticas: λc= 0.099(13), β/ν= 0.56(7) e 1/ν=
0.46(6). A inserção no gráfico representa o colapso de dados com respeito às flutuações do
parâmetro ρD definido como χ′. Os parâmetros que permitiram o colapso são: λc = 0.099(15),
γ′/ν= 0.39(4) e 1/ν= 0.48(2).
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Figura 35: Gráfico log-log da densidade de indiv́ıduos infectados ρD como função de (λ− λc).
O ajuste lei de potência fornece o expoente cŕıtico β = 1.217(3) de acordo com a relação ρD ∼
(λ - λc)

β.
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5.5 Tabela de Valores Encontrados para os Expoen-

tes Cŕıticos dos Modelos PC e SIS na Rede de

Apolônio

Tabela 1: Propriedades cŕıticas do modelo PC sobre a rede Apoloniana.
λc β/ν 1/ν ν

0.700(1) 0.54(5) 0.51(2) 1.96(8)

Tabela 2: Propriedades cŕıticas do modelo SIS sobre a rede Apoloniana.
λc β/ν γ′/ν ν β

0.099(14) 0.56(7) 0.39(4) 2.1(2) 1.217(3)

Para conclusões acerca dos expoentes cŕıticos encontrados, comparamos os seus valores

com os valores conhecidos da literatura5.

5Artigos de referência para comparação dos expoentes cŕıticos calculados:
R. Pastor-Satorras, A. Vespignani, Phys. Rev. Lett. 86, 3200(2001) [13];
M. Ha, H. Hong, H. Park, Phys. Rev. Lett. 98, (2007) 029801 [76];
C. Castellano, R. Pastor-Satorras, Phys. Rev. Lett. 96, (2006) 038701[80];
F. Caccioli, L. Dall’Asta, J. Stat. Mech. (2009) P10004 [85];
Araujo N. A. M.; A. Roberto F. S.; Herrmann H. J. q-state Potts model on the Apollonian network.
Phys Rev E Volume: 82 (2010) [86].
Andrade RFS; Herrmann HJ. Magnetic models on Apollonian networks. Phys. Rev. E, Volume: 71;
maio (2005) [87];.
Andrade R. F. S.; Andrade J. S. Jr.; Herrmann H. J. Ising model on the Apollonian network with
node-dependent interactions.Phys. Rev. E Volume: 79, março 2009 [88];
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6 Conclusões e Perspectivas

No trabalho desenvolvido, estudamos as propriedades cŕıticas dos modelos de pro-

pagação de epidemias Processo de Contato (PC) e SIS.

Empregamos o Processo de Contato para simular o processo de propagação epidêmica

na rede Apoloniana. Investigamos o seu efeito topológico na transição de fase do estado

absorvente e consequentes propriedades cŕıticas do processo de contato nas dimensões

acima da dimensão cŕıtica. A dinâmica de contaminação e cura segue a mesma regra

do processo de contato usual, exceto pelo número de vizinhos de cada śıtio, que segue a

estrutura de redes de escala livre.

No que diz respeito às propriedades do PC na Rede de Apolônio, empregamos a análise

de escala de tamanho finito para estimar o ponto cŕıtico λc e os expoentes cŕıticos β/ν,

1/ν e β. Portanto, mostramos que a transição de fase cont́ınua ocorre entre os estados

ativo e inativo como função do parâmetro de controle λ com ponto cŕıtico e expoentes

bem definidos.

Na simulação do modelo SIS na rede de Apolônio, empregamos a técnica de análise

de escala de tamanho finito para obtermos o ponto cŕıtico λc e os expoentes β/ν, β e ν

do modelo estudado. Assim, mostramos que ocorre uma transição de fase cont́ınua entre

os estados ativo e inativo em função do parâmetro de controle λ, com ponto cŕıtico e

expoentes cŕıticos bem definidos. O modelo apresenta uma transição de fase cont́ınua.

Através das simulações númericas realizadas dos modelos Processo de Contato e SIS,

na rede de Apolônio, conclúımos que os mesmos estão na mesma classe de universalidade,

como verificado na literatura, e ambos pertencem à classe de universalidade da Percolação

Direcionada de Campo Médio para rede de escala livre. Conclúımos, também, que os

modelos epidêmicos estudados, apresentam transição de fase na rede de Apolônio (outros

autores não encontraram transição em sistemas tipo Ising e Potts, por exemplo).
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Temos como perspectivas para o desenvolvimento de trabalhos futuros, o estudo do

modelo PCP difusivo na rede de Apolônio, pois existem controvérsias sobre este modelo

estar na mesma classe de universalidade da Percolação Direcionada, em redes regulares;

Pretendemos verificar se na rede de Apolônio encontramos outros resultados.

Pretendemos, também, estudar modelos como Processo de Contato temporizado e

Processo de Contato com desordem temperada para ver se essas perturbações provoca

mudança na classe de universalidade do modelo.
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vital e população total não constante baseado em regras fuzzy. Biomatemática 18, 81-90
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