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Padrões dinâmicos em redes sociais
● Um dos usos mais crítcos da análise de redes sociais é na identfcação

de vários comportamentos, independente de se eles foram gerados por
redes sociais, rastreamento de doenças, difusão de ideias ou qualquer
outra fonte causal;

● A dinâmica de redes é uma área relatvamente nova no estudo das redes
sociais, tendo se iniciado apenas por volta do fnal dos anos 90 e início
dos 2000:
– Havia uma grande difculdade de se coletar dados do desenvolvimento de redes sociais;

– O surgimento da Internet, sua popularização e o uso da Web geraram enormes bases de dados
que permitram a inovação em técnicas e metodologias de muitos estudos na área social:

● Como os links evoluíam em relação a como as páginas web se conectavam, 
● O desenvolvimento de novos roteadores e rotas na rede;
● Os primeiros sites de redes sociais e a comunicação humana por esse novo suporte...



Contágio e difusão
● Contágio e difusão são conceitos relacionados e têm sido melhor

compreendidos a partr de seu estudo por meio da análise de redes;
● O uso dos grafos fornece importantes insights sobre o potencial de

espalhamento de uma doença assim como o sucesso de uma inovação;
– Isto é estudado por meio da análise do desenvolvimento da estrutura da rede;

● Redes muito densamente conectadas podem ser efetvas em vários
domínios, podendo ter efeitos positvos ou negatvos, dependendo do
que estamos analisando:
– A difusão de uma ideia ou de um vírus....



Contágio
● Um dos usos mais intrigantes e potencialmente valoroso, e que atraiu o

interesse de muitos pesquisadores da área médica e biológica, é analisar
como a transmissão de doenças funciona dentro de uma rede e como a
estrutura da rede pode facilitar ou limitar sua dispersão;

● O grande interesse se dá na perspectva de usar a análise de rede como
uma ferramenta de intervenção, tais como pontos de vacinação ou a
necessidade de se isolar pessoas/grupos, facilitando a redução
signifcatva do espalhamento de uma doença e seu combate;

● Qual é a defnição de contágio que cabe aqui?
– A transmissão de uma doença pelo contato direto ou indireto;

– Uma infuência que se espalhada rapidamente.



Contágio
● O contágio é mais facilmente explicado utlizando modelos aleatórios,

dado ao imprevisível padrão de contato que frequentemente espalha
uma doença:
– Exemplo: suponha que dois desconhecidos peguem o mesmo ônibus no mesmo dia e ocupam o

mesmo lugar com apenas 15 minutos de diferença. Germes infecciosos deixados pela pessoa A
poderiam sobreviver e infectar a pessoa B. Se o intervalo de tempo fosse de 4 horas ao invés e 15
minutos, B não seria infectado. A diferença aqui no exemplo é uma questão temporal. 

– Esse exemplo explica o falamos aqui sobre modelo aleatório: qual a probabilidade de alguém
ocupar o mesmo assento 15 minutos ou 4 horas depois?

● Já a difusão (ou contágio social) é tpicamente o resultado da estrutura
da rede na qual as pessoas estão inseridas em um contexto e sua
interação. A difusão pode ser modelada de forma muito mais sofstcada
do que o contágio por não fcar restrita aos modelos aleatórios.



Contágio
● Contágio, na sua forma biológica, requer, em geral, proximidade fsica e

contato para se propagar;
● Em muitos casos, o contato direto é exigido, porém em outros casos

apenas a presença no mesmo local é condição sufciente;
● O elemento mais crítco aqui é o tempo:

– A depender do intervalo de tempo da presença no mesmo local, o contágio pode se dar ou não.

● Uma das formas mais simples que podemos usar para entender o
contágio é por meio de uma rede em formato árvore, onde um indivíduo
portando uma doença transmite a cada pessoa com que ele ou ela
interage:
– Um elemento importante de destacar aqui é que sempre um probabilidade associada a esse

evento de transmissão, de forma a que nem todos os que estveram em contato contraiam a
doença.



Contágio
● Vamos assumir que haja 30% (0.3) de probabilidade que os membros

partcipantes do contato com um indivíduo contraiam a doença:
– Apenas 2 dos 12 possíveis contatos dessa rede se tornam infectados.



Contágio
● Isso muda drastcamente quando assumimos que haja 70% (0.7) de

probabilidade que os membros partcipantes do contato com um
indivíduo contraiam a doença:
– Agora 6 dos 12 possíveis contatos dessa rede se tornam infectados.

Isso mostra a influência que os primeiros nós podem adquirir em sua rede!!!



Modelos de Contágio
● Temos 3 grandes modelos de contágio que ajudam a explicar seu

comportamento em redes sociais:
– SIR

– SIS

– SIRS

● Esses modelos ajudam a entender os possíveis papéis que os nós podem
adquirir em uma forma específca de contágio:
– Vale destacar que a construção desse tpo de modelo e sua avaliação empírica é uma fonte

importante de pesquisa sobre dinâmica social em rede!

– Entender como as dinâmicas sociais de contágio acontecem não é algo trivial!

– Temos bem poucos pesquisadores no Brasil estudando isso para a realidade brasileira....



Modelo SIR

● Suscetvel: se refere ao estágio onde o nó pode potencialmente contrair
a doença, pois ele ainda não a adquiriu e nem possui imunidade;

● Infectado: descreve o momento em que o nó possui a doença e pode
transmitr para outros nós no estágio suscetvel;

● Recuperado: são nós que já estveram no estágio infectado e agora
estão recuperados e são imunes.

● Notem: sempre há uma certa probabilidade relacionada a transição de
cada estágio.



Modelo SIR
● Tipicamente, uma doença segue o padrão do gráfco abaixo na transição

de estados prevista pelo modelo SIR, se tornando estável.



Modelo SIR



Modelo SIS

● Suscetvel: se refere ao estágio onde o nó pode potencialmente contrair
a doença, pois ele ainda não a adquiriu e nem possui imunidade;

● Infectado: descreve o momento em que o nó possui a doença e pode
transmitr para outros nós no estágio suscetvel;

● Suscetvel: depois de infectado, o nó pode contrair a doença novamente,
não fcando imunizado. 
– Isso pode representar uma doença muito difcil de conter.



Modelo SIRS

● O terceiro modelo é uma mistura entre os últmos dois;
● Há um quarto estágio onde nós recuperados se tornam imunes

temporariamente e depois podem voltar a ser suscetveis;
● É uma doença mais fácil de conter do que o modelo anterior. 



Comparando os modelos



Difusão
● A difusão pode ser pensada de uma maneira diferente do contágio, dado

que não se trata apenas da transmissão de doenças e das contngências
que isso gera;
– Difusão é o processo ou estágio de algo que se espalhada amplamente!

● Aqui não temos mais a restrição do contato!
● Vejamos alguns exemplos aqui:

– htp://www.theguardian.com/uk/interactve/2011/dec/07/london-riots-twiter 

● A difusão pode ser pensada como o espalhamento de uma ideia, um
produto, uma tendência, um pensamento... etc... pela rede
– Não tem a restrição de ser apenas um produto fsico: o imaterial!!!

http://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter


Difusão
● A dinâmica de difusão de algo não necessariamente está ligada a

qualidade de algo:
– Melhores produtos ou ideias mais viáveis podem perder relevância social dependendo da forma

como esses elementos acessam diferentes níveis e posições da rede social na qual estão
inseridos;

● Vejamos um exemplo:
– O nó B compra um produto;

– Nó G considera comprar o produto, mas precisa atngir um limiar para decisão de 0.6 antes de
comprar o produto por si mesmo;

– Cada número no gráfco indica a infuência relatva que um nó possui no outro. Dessa maneira,
podemos ver que o nó G é infuenciado pelo nó B, D e F, que são também sujeitos a infuência de
outros nós em sua rede.



Difusão - exemplo

O nó é dependente das decisões de B, F e D. Ao menos dois deles devem comprar o produto
para que ele atinja o limiar de 0.6 e compre também.



Difusão

Aqui encontramos padrões dinâmicos de desenvolvimento de rede
extremamente importantes para a teoria de redes:
– Conexão preferencial: um nó tende ao entrar numa rede a se conectar preferencialmente com

alguns nós, que são aqueles chamados de hubs;

– Mundo pequeno: em grandes redes, há nós que conectam pedaços muito distantes tornando a
rede muito pequena de ser percorrida por completo devido ao caminho que criam.

● Alguns desses fenômenos ajudam a explicar por quê, por exemplo, é
muito mais fácil difundir uma ideia em uma rede menos densamente
conectada mas com a presença de hubs de referência, do que numa
rede mais fragmentada e dispersa.



Difusão: conexão preferencial



Difusão: conexão preferencial



Difusão: conexão preferencial



Difusão: conexão preferencial



Difusão: conexão preferencial



Difusão: conexão preferencial



Difusão: mundo pequeno



Difusão: mundo pequeno



Difusão: mundo pequeno



Difusão: mundo pequeno



Difusão: mundo pequeno



Exercício

Como modelar os fatores sociais que ajudam a identfcar os fenômenos
mundo pequeno e conexão preferencial nas redes que analisamos?
– Como identfcar fatores que ajudam a explicar o que faz as pessoas se conectarem?

– Como identfcar fatores que ajudam a explicar o que faz as pessoas conectarem pontas da rede?

● Como interrogar isso em seu projeto de pesquisa?
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