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A fim de contribuir com o processo de decisão nas atividades de gerenciamento
ambiental e a preservação dos ecossitemas costeiros, este trabalho apresenta um
conjunto de procedimentos computacionais e metodológicos que resultam na análise das
redes representativas das interações entre os organismos do plâncton marinho, obtidos a
partir de dados citometricos.
Devido às interações ecológicas possuírem um caráter dinâmico, as arestas dos
multigrafos foram concebidas dentro da teoria de conjuntos fuzzy. As topologia das
redes obtidas são analisadas através da aplicação de índices que revelam padrões
estruturais, enaquanto a detecção de sub-redes é feita por meio de um algoritmo de
colônia de formigas.
Os resultados mostram conformidade com a literatura e que esta abordagem
permite acessar o estado ambiental em tempo hábil para a tomada de decisões
gerenciais.
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Aiming to contribute to decision making in environmental management
activities and coastal ecosystems preservation, this paper presents a set of computational
and methodological procedures that result in the representative networks analysis of
interactions between marine plankton organisms, obtained from of cytometric data.
Because of ecological interactions have a dynamic character; the edges of
multigraphs were designed according to the fuzzy set theory. The obtained topologys
are analyzed by applying indexes that reveal structural patterns while subnetworks
detection are made by an ant colony algorithm.
The results show compliance with the literature and that this approach allows
access to the environmental status in a timely manner for the managerial decision
making.
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1. Introdução

As diversas interações que ocorrem incessantemente na natureza formam uma
vasta e complexa rede, cuja importância tem demandado grandes esforços para seu
estudo e compreensão. As relações ecológicas existentes entre as diversas espécies de
seres vivos fazem parte do equilíbrio natural que envolve a todos no planeta. Os
impactos causados por perturbações naturais e, principalmente, antrópicas são alvos de
preocupação, pesquisas e análises a fim de modelar, predizer e superar os
desdobramentos adversos sobre os ecossistemas e, em última instância, suas
consequências sobre a vida humana.
Geralmente, a realidade sobre a qual se deseja fazer algum tipo de análise ou
previsão não é o ambiente ideal para a aplicação direta dos métodos de estudo, seja por
ser demasiado complexa, por compor um equilíbrio muito delicado ou por implicar em
custos impeditivos a qualquer projeto, o que torna comum a formulação de modelos. O
uso da metáfora de rede para representar sistemas ecológicos é de longa data [1], como
a descrição gráfica da teia alimentar do bicudo-do-algodoeiro, encontrada no livro de
Pierce, Cushman e Hood publicado em 1912 [2].
Em 1736, as formulações de Euler sobre o problema das “Sete pontes de
Königsberg” deram origem à teoria dos grafos [3]. Este campo da matemática discreta,
por sua vez, fornece as ferramentas teóricas para descrever matematicamente as diversas
propriedades das redes complexas [1]. A partir da década de 1930, os primeiros
pesquisadores na área das ciências sociais iniciaram o uso do termo “rede” com o
sentido atual e, mais intensivamente a partir dos anos 1950, passaram a utilizar redes
complexas como ferramenta de apoio ao entendimento de seus dados [4]. Desde então,
os conceitos e as técnicas baseadas em redes complexas foram se consolidando à
medida que eram utilizadas em variadas áreas de pesquisa.
O que torna complexas as redes, no dizer de Watts [5], é que elas não se
limitam a uma soma de relações entre um conjunto de nós. Os nós interagem e com isso
os efeitos são potencializados. Os dados do plâncton marinho, obtidos através da
citometria de fluxo, possuem riqueza de detalhes e são disponibilizados em larga escala.
Embora os organismos ali representados naturalmente interajam em redes dentro de
1

redes, suas conexões não são detectadas pelo equipamento. São ligações efêmeras ou
muitas vezes apenas potenciais, sensíveis à composição e estado do ambiente e de seus
componentes bióticos e abióticos, mutáveis e influenciadas pela entrada e saída de
indivíduos. O estabelecimento dessas ligações é um desafio à parte, dada sua natureza
fluida e subjetiva. Sua modelagem e instrumentos de análise exigem recursos que
permitam ir além de valores determinísticos. A dinâmica que rege a vida dos
microscópicos organismos planctônicos, assume-se portanto, é mais afeita a uma
abordagem que permita contemplar a parcela de imprecisão e incerteza inerente aos
sistemas naturais.
Como poderá ser visto na sequência deste trabalho, o uso de redes complexas
permitirá o desenvolvimento de uma metodologia para modelar, simular e observar o
comportamento relacional dos componentes do plâncton marinho.

1.1. Objetivos

1.1.1. Geral
O presente trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma
metodologia que permita a geração e a análise de redes complexas na área de meio
ambiente, especialmente de redes de organismos planctônicos, a partir de dados obtidos
por citometria de fluxo de amostras dos ambientes aquáticos costeiros.

1.1.2. Específicos
Para se atingir o objetivo geral, alguns objetivos específicos foram
estabelecidos, a saber:
- Definir métodos para a criação e a seleção de ligações fuzzy entre os
organismos presentes nos conjuntos de dados citométricos do plâncton;
- Empregar multigrafos fuzzy como modelo de representação plausível dos
atores - fitoplâncton e zooplâncton – nas diversas relações ecológicas que podem
ocorrer simultaneamente entre eles e determinar uma forma de agregação dessas
ligações para a viabilização da análise por um especialista;
2

- Utilizar os conceitos e métodos de análise de redes complexas em geral e
redes tróficas, em particular, a fim de gerar modelos consistentes, validar as redes
obtidas e fornecer informações estruturais através da aplicação de algumas medidas e
procedimentos previstos na técnica, como grau de separação médio, conectância e
rendimento total do sistema;
- Realizar a detecção da estrutura de comunidades existente nas redes
planctônicas geradas, através da modificação e da implementação de um algoritmo de
colônia de formigas multinível, apresentando os resultados de forma intuitiva.

1.2. Relevância
As redes estão em todo lugar. Com essa afirmação, Newman, Barabási e Watts
iniciam o livro The Structure and Dynamics of Networks [6]. Essas onipresença e
importância são ressaltadas pela estrutura da sociedade contemporânea. Como bem
observou Castells [7], as redes constituem a nova morfologia social e a sua lógica
modifica substancialmente a operação e os resultados dos processos produtivos, de
experiência, poder e cultura.
As redes têm o potencial de transformar um amplo sistema em uma estrutura
abstrata reduzida e, no entanto, poderosa, capaz de capturar o básico dentro de um
emaranhado de conexões. Na biologia, as redes passaram a ser amplamente utilizadas
em diversos ramos. Elas se constituem em uma conveniente representação das muitas
maneiras de interação entre elementos biológicos e se tornaram uma importante
ferramenta de auxílio à compreensão e à quantificação de fenômenos ecológicos [1].
A heterogeneidade dos ecossistemas que tem lugar nas áreas de costa faz desse
ambiente uma convergência de fenômenos ecológicos dinâmicos e vigorosos, com
papéis biológicos e econômicos fundamentais. De acordo com o entendimento da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) [8], as áreas
costeiras são geralmente definidas como as áreas de interface ou de transição entre a
terra e o mar, incluindo grandes lagos interiores, sendo interessante fazer distinção do
termo “zona costeira”, o qual remete à área geográfica definida em legislação para
permitir a gestão costeira. A FAO ainda salienta que as áreas costeiras têm papel central
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no bem estar social e econômico das gerações atuais e futuras, bem como são
fundamentais do ponto de vista ecológico, haja vista proporcionarem uma série de bens
e serviços ambientais.
As terras das margens continentais e ilhas interiores ocupam menos de 5% da
área terrestre do planeta [9]. Em contraste, as áreas das plataformas continentais
respondem minimamente por 25% da produtividade primária global, 80% da produção
mundial de carbonato, 50% de desnitrificação global e 90% de mineralização
sedimentar global, de acordo com o United Nations Environment Programme [10], além
de ser estimado que 90% da produção de pescado mundial dependa das áreas costeiras
em alguma fase do seu ciclo de vida [8]. E, apesar de toda a sua reconhecida
importância, esta é uma das regiões mais ameaçadas da Terra, o que torna o ambiente
costeiro alvo de grande interesse e merecedor de amplos esforços de pesquisa.
Nas águas costeiras e em todo o ecossistema marinho, o plâncton é um
elemento chave [11]. Os produtores primários constituem basicamente o fitoplâncton
microscópico e o minúsculo zooplâncton é o principal grupo de consumidores
primários. Como adverte Malkassian e seus colaboradores [12], para entender a
complexa dinâmica planctônica e seu controle, exercidos por fatores bióticos e
abióticos, é necessário obter informações precisas. A microscopia convencional já não
atende às atuais necessidades de disponibilidade e volume de informações, pois é um
processo demorado, podendo consumir horas para análise de uma amostra e requer
instalações de laboratório estáveis [13]. Outras técnicas mais rápidas, tais como a
cromatografia líquida de alta pressão ou a espectrofluorimetria têm sido aplicadas com
sucesso aos estudos do ambiente aquático, porém estas fornecem apenas uma medida de
massa [12], o que é insuficiente para capturar a dinâmica planctônica, composta de uma
gama de interações ecológicas variadas. Com a evolução tecnológica recente, a
citometria de fluxo analítica tornou-se uma alternativa atraente, pois é capaz de realizar
medições em alta frequência em partículas individuais [12]. Mas esta virtude impõe
seus desafios: para a análise do enorme volume de dados gerados são necessárias
aplicações computacionais inteligentes, de modo que o especilista tenha recursos para
testar hipóteses, analisar, ampliar ou comprovar seu entendimento a cerca das
comunidades formadas pelo plancton costeiro.
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No Brasil, A Zona Costeira é um conceito geopolítico e unidade territorial
definida em legislação para efeitos de gestão ambiental [14]. Dentro desse contexto, o
litoral do estado do Rio de Janeiro será abordado, por ser a origem das amostras de
plâncton que compõem as massas de dados estudadas. Adicionalmente, o Rio de Janeiro
é um espaço de altos contrastes, com formações variadas e potenciais riscos ambientais,
cenário para a aplicação de diferentes estratégias para o adequado gerenciamento
costeiro. Tal gerenciamento, parte integrante de um sistema nacional [15], precisa de
ferramentas que suportem ações em uma área de intensa urbanização, de atividades
portuárias e industriais de ponta e de exploração turística em larga escala [16].
Para um efetivo gerenciamento costeiro, se faz necessário transpor alguns
obstáculos como a insuficiência de recursos humanos capacitados, tecnologias
relevantes e equipamentos de monitoramento adequados, além do limitado
entendimento sobre a interconectividade dos processos costeiros [17]. Obter
informações em tempo hábil a respeito da configuração biológica de um ambiente, sua
sensibilidade e seu potencial de resiliência para decidir sobre as melhores condições de
execução de um ato impactante, favorecendo o seu melhor processamento natural, tem
grande relevância não somente na esfera ambiental, mas também nas esferas social e
econômica.

1.3. Contribuição
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia computacional
para a modelagem de redes tróficas de organismos planctônicos. O emprego de
algoritmos de estabelecimento de conexões, a geração de multigrafos fuzzy
representativos e a aplicação de técnicas de análise de redes complexas oferecem um
conjunto de ferramentas para definição, análise e avaliação da estrutura das
comunidades dos ecossistemas aquáticos costeiros, além da estimativa dos possíveis
impactos de ações externas à rede. Considerando-se aqui o sentido biológico dado por
Reece et al [18] para comunidade: grupo de populações de diferentes espécies que
vivem próximas o suficiente para interagir.
O conjunto deste trabalho vem propiciar novas abordagens de investigação e de
entendimento a cerca do plâncton marinho. Além disso, em uma instância prática, pode
5

colaborar com o gerenciamento costeiro no equacionamento de quadros diversos e, às
vezes, conflitantes, tais como o controle da poluição para a manutenção da qualidade
ambiental, a conservação dos habitats, o aproveitamento do potencial econômico e o
acesso público às áreas costeiras, somando sua contribuição aos esforços de preservação
do ecossistema marinho.
Para realizar tal proposta, intensos levantamentos bibliográficos, pesquisa e
desenvolvimento computacional foram realizados e documentados neste trabalho, de
maneira que, além de fundamentar as análises dos resultados, possam servir de apoio a
outros interessados no assunto. Objetivamente, podem ser constatados avanços e
inovações nos seguintes pontos:
- estabelecimento de critérios para a formação de conexões fuzzy inspiradas em
relações ecológicas do plâncton costeiro;
- utilização de multigrafos fuzzy e sua manipulação com operadores de
agregação para representação estática de redes ecológicas, incluindo
visualizações interativas;
- aperfeiçoamento de um algoritmo de colônia de formigas multinível para a
detecção de estrutura de comunidades nas redes planctônicas.

1.4. Organização da tese
Neste capítulo introdutório foi apresentada uma breve contextualização sobre
redes tróficas planctônicas, sua relevância e as contribuições oferecidas por esse
trabalho. O capítulo 2, Modelagem computacional de redes ecológicas, apresenta o
referencial teórico sobre redes complexas e suas técnicas aplicadas aos estudos de redes
ecológicas, em especial as teias alimentares. Os dois capítulos seguintes apresentam
detalhes sobre as técnicas e procedimentos utilizados e discutem os pormenores do
problema e seus desafios. O capítulo 5 trata da análise dos resultados, apresentando os
critérios observados para validar a eficácia da metodologia desenvolvida e uma análise
detalhada dos resultados alcançados. O último capítulo conclui o presente trabalho com
algumas considerações sobre o estudo e propostas para continuação da pesquisa.
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2. Modelagem computacional de redes ecológicas

2.1. Redes complexas
Uma extensa e variada série de estruturas coletivas, naturais ou artificiais,
apresentam comportamentos em rede, que, de forma geral e simplificada, possuem
apenas dois componentes: um conjunto de exemplares de uma ou mais entidades e o
conjunto de um ou mais tipos de relação existentes entre elas. A complexidade não
reside na estrutura da rede, mas nos desafios para determinar o papel dos atores,
individualmente ou em conjunto; nos inter-relacionamentos dos mesmos e suas
implicações; na extração, análise e interpretação de suas principais características.
Diversos sistemas podem ser observados sob a forma de redes: a Internet, redes
sociais entre indivíduos com interesses em comum, redes de negócios entre
organizações, redes de distribuição logística, redes metabólicas e teias alimentares [19].
Essas intrigantes estruturas que tem atraído, desde muitos anos, renovado interesse por
parte de várias áreas de pesquisa, com expressivo peso para as Ciências Humanas, em
especial a sociologia, o que consagrou e tornou recorrente o termo “rede social”
aplicado a diversos estudos envolvendo redes complexas de diversos entes e suas
interações.
De acordo com a terminologia empregada nas pesquisas em redes complexas,
as instâncias ou atores que atuam na rede são normalmente chamados de nós e as
conexões recebem o nome de arestas. Esses componentes podem ser acompanhados de
rótulos com dados adicionais, como qualificação dos nós e valor relativo das arestas,
com o propósito de reduzir os efeitos da perda de um considerável volume de
informação, imposta por uma representação tão simplificada [1].
Tanto os nós quanto as arestas podem ser de tipos diversos, o que estabelece
uma estrutura conhecida como rede heterogênea. É possível, adicionalmente,
estabelecer redes direcionadas e não direcionadas. Como pode ser observado na Figura
1, a primeira é formada quando as relações fazem sentido apenas de um nó – origem –
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em direção a outro – destino. A segunda é formada quando a relação entre dois atores é
mútua [20].

a)
b)
Figura 1. Exemplos de redes. a) Rede direcionada entre os promotores e os réus de
processos penais, cuja relação de único sentido é a acusação. b) Rede não direcionada
baseada na ligação de equipamentos computacionais.
As redes podem ser tipificadas, ainda, considerando-se a natureza dos
conjuntos compostos pelos nós e arestas, de maneira que as ligações que relacionam um
nó a outro possam ser entendidas dentro de um determinado contexto. As redes do tipo
one-mode (maneira única), são aquelas em que há um único conjunto de atores que
formam uma entidade homogênea; as do tipo two-mode (maneira dupla), envolvem dois
conjuntos de nós com atuações ou estados diferentes ou uma rede que reúne um grupo
de nós e um grupo de eventos [21].

a)

b)
Figura 2. Exemplos de tipificação de redes. a) Rede one-mode. b) Rede two-mode.
Com o objetivo de facilitar a compreensão dos conceitos dessa divisão,

inicialmente, tome-se como exemplo para o tipo one-mode uma rede formada pelos
professores de uma universidade que têm participação comum em projetos de extensão
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ou os analistas de sistemas pertencentes a uma consultoria que tiveram atuação nos
mesmos projetos, conforme pode ser visto na Figura 2.a. São exemplos relativamente
simples e que podem ser imaginados em profusão, pois este é o tipo é predominante,
principalmente em redes sociais.
Para exemplificar redes two-mode, há duas possibilidades: dois conjuntos de
atores que interagem em uma mesma rede, em que é possível recorrer à idéia de uma
porção de seres presentes na fauna de determinado bioma e outro conjunto de pesticidas
agrícolas que exercem alguma ação sobres os seres, como exemplificado na Figura 2.b;
e existência de atores e eventos, em que poderia ser citada uma rede de países membros
da Organização das Nações Unidas que trabalharam juntos em missões de paz nos
últimos 50 anos. Um conjunto seria de países, outro conjunto seria de eventos.
A implementação típica de redes complexas - e a forma gráfica mais comum de
visualização - é feita com a utilização de grafos, em que os atores são representados
pelos vértices e suas conexões correspondem às arestas [20]. Um grafo G(V, E) tem seus
nós desenhados como grandes pontos e as arestas como linhas, de maneira que a
posição dos pontos e o comprimento das linhas são arbitrários [21]. Para complementar
a representação, os grafos podem ser não direcionados ou direcionados, se for incluída
orientação às linhas, conforme pode ser observado na Figura 3.

a)
b)
Figura 3. Exemplos de redes representadas por grafos. a) Grafo não direcionado com
nove nós e onze arestas. b) Grafo direcionado com onze nós e doze arestas.
Os desafios da análise de redes complexas são muitos. Além do enorme
tamanho que pode ser assumido por uma rede, como o número de nós e ligações da
World Wide Web, por exemplo, o que impõe grande custo computacional, há a
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dificuldade de adaptação de medidas já empregadas em outras áreas e o
desenvolvimento de técnicas apropriadas. Dentre os métodos e conceitos novos e
adaptados, destacam-se a determinação de proeminência de atores, dada por medidas
como centralidade e prestígio, auxiliares no estudo dos pontos de maior concentração de
conexões; identificação de subgrupos coesos [21]; a detecção de comunidades [22] e a
análise visual e mineração de relacionamentos [20], frequentemente modelados à luz da
teoria clássica dos conjuntos. Mais recentemente, a análise de redes sociais tem
incorporado elementos de lógica fuzzy para a representação, compreensão e elucidação
de seu comportamento, uma vez que são cercadas de incertezas e imprecisões,
características naturais das relações humanas [23]. Na Figura 4 está ilustrada uma forma
de representar uma rede social fuzzy em que os relacionamentos são a confiança nos
políticos.

Figura 4. Rede social fuzzy de eleitores e políticos.
As tarefas empregadas na análise de redes sociais podem ser divididas em três
categorias abrangentes: a análise tradicional, a mineração de relações e a análise visual.
Características do primeiro conjunto, as tarefas mais utilizadas desde os primórdios
desta área de estudo centram sua atenção em atividades como a identificação de
subgrupos - cliques, clãs e clubes [4][20][24], cujos exemplos podem ser vistos na
Figura 5 – ou no cálculo de propriedades estruturais da rede, tais como as medidas que
envolvem diretamente os nós e suas conexões: densidade; distância; centralidade de
grau, centralidade de intermediação – medida do controle exercido por um nó que esteja
no menor caminho entre outros nós não adjacentes [21]; centralidade de autovetor –
medida baseada no grau de centralidade dos nós que estão ligados a um nó específico.
Mais recentemente foi introduzida por Liu, Slotine e Barabási [25], a centralidade de
controle, medida que quantifica a capacidade de um nó controlar toda uma rede.
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A mineração de relações, à semelhança da mineração de dados tradicional,
trabalha com classificação e agrupamento de dados de rede em tarefas que podem ser
preditivas ou descritivas [20]. As técnicas de visualização, de forma geral, podem ajudar
no entendimento das diferentes estruturas assumidas pela informação representada em
uma rede. Para a análise visual de redes complexas, técnicas como diagrama nó-aresta e
matrizes de representação têm sido empregadas com sucesso [26].

a)
b)
c)
d)
Figura 5. Exemplos de subgrupos. a) Grafo da rede original. b) 2-Clique: grafo com
distância máxima 2 entre os pares de nós (N2 e N3 seriam ligados por um intermediário
que não faz parte do subgrupo). c) 2-Clã: grafo com distância geodésica igual a 2. d) 2Clube: grafo com distância máxima 2 entre nós adjacentes. Baseada em [24].
Embora grafos simples tenham boas condições de representar redes formadas
com relacionamentos simples, existem problemas mais complexos, em que o conjunto
de arestas entre os nós assume um caráter multivariado, levando a uma necessidade de
representação através de multigrafos [21].
Em [27] é apresentada uma técnica de amostragem em redes sociais online
representadas por multigrafos. Esse trabalho parte do pressuposto de que nesse tipo de
rede há, em geral, uma série de relações distintas conectando os nós, tais como as
relações sociais diretas entre os usuários – grau de parentesco, por exemplo –, a
participação em um mesmo grupo ou evento, ou a utilização de uma determinada
aplicação em comum. Assim, pode-se afirmar que existem múltiplos grafos definidos
pelo mesmo conjunto de nós, o que permite identificar, por exemplo, atores que não têm
ligações sociais diretas, tarefa impossível através de um único grafo.
Uma maneira de capturar relações de diferentes tipos e/ou origens, que
frequentemente associam os mesmos atores em aplicações do mundo real, é a utilização
de multiplos grafos não direcionados, com arestas traçadas sobre o mesmo conjunto de
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vértices. Esta estratégia, abordada em [28], é especialmente útil na tarefa de
agrupamento de nós que apresentam múltiplos tipos de relações de proximidade.
No trabalho citado, para reunir as informações que estão dispersas em
múltiplos grafos, é proposto um novo método com fatoração de matrizes, a fim de
extrair as informações estruturais compartilhadas por todas as fontes. Neste método,
cada grafo é aproximado por fatoração de matrizes utilizando um fator específico de
cada grafo e um fator comum a todos, o qual fornece características para todos os nós.
Segundo experimentos realizados tanto em dados reais quanto em dados sintéticos, os
resultados são eficazes na combinação das informações dos múltiplos grafos, inclusive
alcançando resultados superiores quando comparados a outros métodos de agrupamento
baseados em grafos, uma vez que estes não fazem distinção entre fontes de informação
relevantes daquelas sem relevância ou sobremaneira ruidosas.
A fatoração de matrizes (FM) é apoiada em uma ideia relativamente simples e
diversas variações dessa técnica têm sido aplicadas com sucesso em tarefas de
agrupamento, como a filtragem colaborativa, que visa a previsão das preferências dos
usuários em uma loja virtual [29]. A FM tornou-se popular por combinar boa
escalabilidade com boa predição e por ter flexibilidade para a modelagem de situações
reais [30].

Figura 6. Rede apresentando um arranjo central em forma de estrela
Outro importante conceito relativo à estrutura das redes complexas é a
centralidade. Abstraindo uma rede contendo um arranjo na forma de uma estrela, o nó
localizado no centro dessa estrela estará em uma posição especial, reconhecendo-se que
será estruturalmente mais central do que qualquer outro, como ilustrado pela Figura 6.
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Aplicado à teoria dos grafos, a extensão natural da idéia de centralidade leva à medida
de compacidade, que diz ser um grafo compacto na proporção da distância entre seus
pares de nós [31].
A centralidade é uma função multi-variada, que sofre influência individual dos
nós em uma rede. A sua sensibilidade é relativa ao impacto que a mudança na
centralidade de certo nó causa nas métricas de um terceiro, conforme definido em [32].
Nesse trabalho a sensibilidade é apresentada como uma ferramenta para medir a
robustez e a incerteza da centralidade e das métricas relacionadas. Os autores defendem
que a visualização, reforçada com parâmetros de sensibilidade, é útil na análise de redes
em geral, oferedendo, por exemplo, indicações sobre as mudanças causadas por adição
ou remoção de arestas e apoio à busca pelos nós mais confiáveis ou melhores canais de
comunicação.
Algumas linhas de pesquisa vêm modelando redes sociais através da aplicação
de conceitos de lógica fuzzy, devido a sua capacidade de representar qualitativamente
tanto o grau de interação entre os atores quanto o próprio relacionamento [23]. De
maneira geral, aspectos de incerteza e imprecisões têm sido tratados com bons
resultados pela lógica fuzzy, a qual pode enriquecer fortemente a técnica de análise de
redes complexas. Duas formas de colaborar nesse sentido são apresentadas em [33]. A
primeira propõe a utilização de grafos fuzzy para representar as redes, permitindo uma
generalização dos tipos de conexão entre os nós: de simplesmente conectados ou não
para conexões fuzzy, o que dá ênfase ao conceito de força das conexões e permite
estender o conceito de centralidade. A segunda proposta introduz uma ponte entre uma
rede descritiva de conceitos linguísticos e o modelo formal de redes, apresentado em
[21]. Tal proposta se apoia no paradigma de computação com palavras, o qual permite
um alto nível de cooperação entre homem e máquina pela aplicação de subconjuntos
fuzzy para representar a semântica dos termos linguísticos, levando a uma definição
alternativa de clique, o qual deve possuir todos os elementos internamente conectados
por um caminho curto forte e nenhum desses elementos com algum caminho forte para
o exterior, considerando “curto” e “forte” também representados por conjuntos fuzzy.
A tarefa de detecção de comunidades fuzzy, tratando a questão de estruturas de
comunidades sobrepostas, conforme apresentada em [34], faz uso de uma fatoração da
matriz de características da rede. A fim de manter significado físico valioso dessa
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aproximação, é proposto o conceito de Matriz de Similaridade Clique-Nó para
representar o grau de similaridade entre o nó e a comunidade. A sua otimização envolve
a fatoração da matriz simétrica não negativa, que é uma forma restrita da fatoração de
matrizes padrão, sendo a sua solução ótima um subconjunto do conjunto de soluções
desta. Uma vez que a CNSM é alcançada por uma aproximação com o núcleo da matriz,
por ela é possível enumerar os caminhos de ligação clique-nó. Assim, é possível
identificar os nós que desempenham o papel de pontes e, por eles, quebrar a rede em
comunidades. Para determinar o número de comunidades de forma não supervisionada,
os autores utilizam uma variação fuzzy da modularidade apresentada em [35].
Em [36] é feita uma análise de redes sociais baseada em múltiplas relações de
adjacência fuzzy e operadores de agregação ponderados (operadores OWA). A
utilização combinada destes dois instrumentos matemáticos pode representar de forma
mais eficaz a imprecisão que permeia as relações entre os atores envolvidos em uma
rede social e as atitudes que levam a formar conexões entre si.
A falta de informação sobre a intensidade da relação entre dois atores é um
problema que tem recebido diversas propostas de solução. A abordagem, baseada em
relações de adjacência valoradas, por exemplo, é uma das mais largamente usadas. O
trabalho citado propõe uma abordagem alternativa, a fim de obter uma relação de
adjacência fuzzy, através da introdução de um operador OWA estritamente monótono.
Este operador, que tem associado um vetor de pesos com valores entre 0 e 1 cujo
somatório é igual a 1, é o mapeamento de um espaço real m-dimensional para um
espaço real unidimensional ( m   ). A operação permite representar as múltiplas
relações de adjacência fuzzy usando as informações embutidas nas relações binárias
fuzzy, as quais descrevem o grau de similaridade entre os atores de uma rede social.
O estudo de redes complexas, nas suas mais diversas expressões, como redes
tecnológicas, redes sociais e redes biológicas, já vem de longa data atraindo o esforço de
pesquisa nas mais variadas áreas. Os campos e trabalhos aqui citados são apenas uma
amostra do vasto conhecimento que continuamente está sendo produzido, sem,
naturalmente, esgotar a possibilidade de alusões, mas com o objetivo de apresentar o
desenvolvimento e estágio atual da pesquisa em redes complexas, sobretudo aquelas que
podem auxiliar na intuição dos eventos que se sucedem nas tramas interligadas das
relações ecológicas.
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Redes dos mais variados tipos apresentam um efeito estrutural de
comunidades. A detecção da estrutura é um problema típico de redes complexas. No
entanto, devido à diversidade de técnicas e abordagens existentes e a sua importância no
presente trabalho, a detecção de comunidades será tratada separadamente na sequência.

2.2. Detecção de comunidades
O efeito de comunidade, tendência que os atores de uma rede apresentam de
aglutinarem-se em grupos coesos, é um fenômeno muito relatado, particularmente em
redes sociais, mas que pode ser observado em redes complexas de vários tipos. De
acordo com o contexto, os grupos recebem diversas denominações, como módulos,
subgrupos coesos, clusters e comunidades [37].
O objetivo básico da detecção de comunidades é similar ao particionamento de
grafos, em que se deseja segmentar uma rede associando vértices densamente
conectados entre si em grupos com baixo número de interconexões. A diferença
fundamental, entretanto, é que na detecção de comunidades nem o tamanho nem o
número dos grupos são determinados a priori [1].
As comunidades constituem unidades organizacionais significativas, que
oferecem novas percepções sobre a estrutura e funcionamento da rede como um todo
[22]. Na Figura 7 podem ser vistas algumas configurações características de estruturas
de comunidade.

a)

c)
d)
b)
Figura 7. Características de estruturas de comunidades. a) Papéis. b) Participação
ponderada. c) Sobreposição. d) Hierarquia. Baseada em [22].
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É expressivo o número de trabalhos e perspectivas relacionados a comunidades
e não há um consenso sobre o seu conceito exato. Entretanto, no mais abstrato nível,
dada uma rede representada pelo grafo G  V , E  , uma comunidade pode ser definida
como um subgrafo da rede abrangendo um conjunto Vc  V de entidades associadas por
um elemento de interesse comum [22].
Como confirma Fortunato [38], o problema de agrupamento em redes não é
bem definido e requer a combinação de arbitrariedade e senso comum em algum grau.
Sua definição frequentemente depende das especificidades do sistema e da aplicação
que se deseja. Todavia, é grande a importância da detecção de comunidades e esta se dá
por diversos motivos: identificação de módulos e seus limites para classificação dos nós
de acordo com sua posição estrutural, ou seja, nós que compartilham um grande número
de arestas com nós de seu grupo, podem assumir uma posição central no controle e
estabilidade dentro do grupo; nós que se encontram nos limites entre os módulos
assumem funções de condução de relações e intercâmbio entre as diversas
comunidades; em um grafo onde as comunidades sejam assumidas como nós, haverá
conexões entre algumas delas se os nós componentes dessas comunidades estavam
conectados no grafo original ou se algum daqueles nós pertence a mais de uma
comunidade simultaneamente, caso de sobreposição de grupos.
Um relevante aspecto relacionado à estrutura de comunidades é a organização
hierárquica presente na maioria dos sistemas em rede do mundo real. Grandes
comunidades são compostas por comunidades menores, numa sucessão que pode partir
do indivíduo [38]. Em redes biológicas são vários os exemplos e um muito simples e
abrangente é dado pela própria taxonomia de Lineu [39], em que os organismos formam
as espécies, as quais são agrupadas em gêneros, depois em famílias e assim em
sequência até os grandes reinos.
A idéia mais simples e direta de uma estrutura de comunidades é uma
configuração que apresente grupos compostos de nós ligados por muitas arestas em seu
interior, mas que, ao mesmo tempo, mantenham baixo relacionamento com os demais
grupos, como pode ser observado na Figura 8.
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a)
b)
Figura 8. Estrutura de comunidades em uma rede hipotética. a) Rede original. b) Três
comunidades presumidas: alto número de arestas internas, baixo número de arestas
externas. Baseada em [40]
O problema, segundo Newman [40], é que a simples contagem de arestas não é
uma maneira eficiente de quantificar o conceito. Uma boa partição é definida em função
de duas características: a existência de arestas entre os grupos em quantidade
significativamente menor do que se daria pelo acaso e, o número de arestas no interior
dos grupos maior, também comparado com o que seria obtido ao acaso. Para mensurar a
qualidade das estruturas de comunidades geradas, Newman e Girvan [41]
desenvolveram uma medida chamada modularidade, baseada na distribuição do grau
dos nós, a qual é usada largamente como função objetivo a ser maximizada em
algoritmos de particionamento.
Ao longo dos anos, muitas e diversificadas abordagens para detecção de
comunidades têm sido propostas. Em linhas gerais essas abordagens podem ser situadas
em quatro categorias, conforme descrito por Tang e Liu [42]: a) detecção centrada nos
nós - cada nó em um grupo tem que satisfazer certas propriedades; b) detecção centrada
nos grupos – considera as conexões dentro do grupo como um todo; c) detecção
centrada na rede - considera as conexões de toda a rede, formando grupos
interdependentes; d) detecção baseada na hierarquia – constrói a estrutura de
comunidades com base na topologia da rede, podendo ser divisiva, aglomerativa ou por
busca de estrutura.
A abordagem utilizada neste trabalho para realizar a detecção de comunidades
nas redes planctônicas é centrada na rede, pois dentre outras técnicas abrangidas nesta
categoria, quais sejam similaridade de vértices, corte mínimo, aproximação por modelo
de blocos e modelo de espaço latente, encontra-se a modularidade, que é a medida a ser
otimizida pelo algoritmo implementado para esse fim.
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Dentro dessa categoria, Blondel, Guillaume et al [43], apresentaram uma
solução para redes ponderadas, empregando uma estratégia de duas fases iterativas:
inicialmente cada nó da rede é considerado como uma comunidade e a sua associação
com cada um dos outros nós da rede é avaliada em termos do ganho de modularidade –
medida de qualidade de particionamento definida por Newman e Girvan em [41]. Ao
atingir uma composição que não permita melhorar a modularidade a segunda fase é
iniciada com a geração de uma nova rede em que os nós são as comunidades formadas
no passo anterior, e então todo o processo se reinicia e a detecção de comunidades nessa
nova rede é realizada.
Também com o objetivo de detectar estruturas de comunidades em redes de
larga escala, He, Liu e seus colaboradores [44] desenvolveram um algoritmo baseado
em níveis com a otimização da modularidade por colônia de formigas associada à meta-heurística do recozimento simulado [45], apresentando boa qualidade de agrupamento
em redes reais extensas, quando comparado a outros algoritmos de detecção de
comunidades econtrados na literatura.
Outros trabalhos ainda mais recentes mostram o apelo da detecção de
comunidades e o bom desempenho da otimização por colônias de formigas nessa tarefa,
com diversas estratégias e aplicações em campos variados, como por exemplo o
trabalho descrito em [46], que se concentra em descobrir comunidades próximas em
uma rede de e-mails, fazendo um paralelo de sua estrutura com o comportamento social
das formigas; o algoritmo apresentado em [47], o qual propõe uma função objetivo
baseada no grau dos nós para descobrir comunidades desbalanceadas em redes
direcionadas e a técnica de mineração de hierarquia de comunidades, discutida em [48],
que traz uma combinação de lógica fuzzy e sistema de formigas em um algoritmo de
roteamento dinâmico em redes rodoviárias de larga escala.

2.3. Teias alimentares e redes ecológicas
Teia alimentar ou rede trófica é um conceito ecológico fundamental para o
estudo e análise da dinâmica natural que envolve todas as espécies de seres do planeta.
Para cumprirem sua missão de vida, todos esses seres precisam buscar incessantemente
seu sustento através de alguma forma de aquisição de energia, sendo que, a cada
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transferência, de 80% a 90% são perdidos em forma de calor. Esse fenômeno natural,
por questões da viabilidade de aproveitamento da energia disponível, impõe que os elos,
ou arestas, em uma cadeia alimentar sejam bem limitados, geralmente entre quatro e
cinco [11]. O estudo desse intrincado sistema de interações tem contribuído para o
entendimento e interpretação de acontecimentos complexos, que podem variar desde
fluxos de energia entre elementos unicelulares presentes em uma pequena amostra até
os impactos de ações humanas ou naturais em um amplo ecossistema.
As teias alimentares são apresentadas através de diversos diagramas, muitas
vezes também em infográficos de alto nível, conforme exemplificado na Figura 9, que
indicam quais espécies alimentam-se de quais outras espécies, ou seja, as várias vias de
fluxo de energia essencial à vida [49]. Nessas teias, em geral, existem as espécies de
base, que não se alimentam de nenhum outro indivíduo, exercendo o típico papel de
presas; os onívoros, espécies intermediárias que se alimentam em mais de um nível
trófico, podendo ser predadoras e também servirem de presas e os predadores de topo,
espécies que não servem de alimento a nenhuma outra dentro da teia [50]. A
representação e o estudo por meio de grafos, hoje amplamente utilizados, já vêm sendo
adotada desde longa data, como registra Sugihara [51] em trabalho que mostra como a
teoria dos grafos pode suportar a descoberta de padrões em teias alimentares reais,
fazendo referência a grafos ordenados e não ordenados.
A análise de redes ecológicas é frequentemente usada em estudos da cadeia
alimentar, incorporando inúmeras análises que podem ser classificados em análise da
estrutura trófica, análise de caminhos e análise de informações. As variadas saídas
produzidas pelos algoritmos incluem matrizes e índices que quantificam as interações
diretas e indiretas entre os compartimentos, as características de fluxo de energia, o
tamanho da rede e sua organização [52]. Nesse trabalho, Dame e Christian demonstram
com rigor estatístico que os índices de análise de redes ecológicas são capazes de
identificar diferenças entre as condições dentro dos ecossistemas
As espécies presentes dentro de um determinado ambiente, entretanto,
convivem em uma realidade que vai além das relações tróficas. Diversas outras redes
podem ser formadas, mediante as diferentes relações ecológicas que os indivíduos
mantêm com sua própria espécie, com outras espécies e até mesmo com componentes
abióticos, como recursos e espaço.
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Figura 9. Teia alimentar marinha Antártica. Baseada em [18]
As relações ecológicas mapeiam as relações diretas entre as espécies, mas as
relações também são criadas sob outros fatores. Em [53] são descritas redes ecológicas
paralelas, relacionando seis tipos de interações que envolvem a) consumidores-recursos;
b) organismos e fatores abióticos não usados como recursos; c) interações espaciais; d)
organismos em interação não trófica direta; e) forças de condições abióticas externas e
f) interações físicas e químicas entre compartimentos. Os compartimentos aqui são os
recursos consumidos pelos seres autotróficos; as condições abióticas que afetam
autotróficos e heterotróficos, sem serem consumidas e o material orgânico sem vida,
chamado geralmente de detrito. Todas essas variadas interações colaboram para explicar
as conexões que surgem no ambiente estudado, mas ampliam, consequentemente, a
multiplicidade das redes biológicas.
Na verdade, bem além das teias alimentares, existe uma grande variedade de
interações não tróficas na natureza, com algumas relações envolvendo componentes de
ambos os tipos entre o mesmo par de atores. As consequências dessas interações não
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tróficas são diversas e afetam as espécies em sua eficiência de alimentação, de
sobrevivência, reprodução e outras aptidões [54]. Nesse trabalho os autores apresentam
interações não tróficas de dois tipos: efeitos de uma espécie sobre outra e efeitos de uma
espécie sobre um nó abiótico (nutriente ou detrito, por exemplo). Eles defendem que a
adição desses nós abióticos na rede aumenta o entendimento a cerca do funcionamento
dos ecossistemas, uma vez que o papel desses nós, como disponibilidade ou dificuldade
de acesso, passam a ter influência na dinâmica total da rede, a qual passa a assumir uma
formação típica two-mode.
Muitos parâmetros aplicados na análise de teias alimentares, eram comumente
observados sob a ótica de leis de escala, como a distribuição de graus, a conectância probabilidade de haver uma ligação entre dois nós -, e outras propriedades descritas com
expoentes constantes. Os resultados obtidos por Riede, Rall, Banasek-Richter et al [55],
sugerem que tanto o índice de conexões quanto a conectância não apresentam
constantes de escala invariável, assim como mostram que a maioria das propriedades
dessas redes tem dependência de escala relacionada à diversidade e complexidade de
suas comunidades.
A média dos caminhos mais curtos entre os nós de uma rede, também
conhecido como caminho característico, e a conectância são duas das mais familiares
propriedade de redes complexas aplicadas ao estudo de teias alimentares [56]. Os
autores, ao estudarem sete teias alimentares bem definidas na literatura, constataram que
o caminho característico diminui com o aumento da conectância. Seu trabalho mostra
que as espécies são geralmente ligadas por caminhos bastante curtos, com potencial de
interação entre espécies através de dois passos em média.
Um dos maiores desafios dos estudos biológicos sobre os ambientes é prever o
efeito da atividade humana sobre as complexas teias de interações entre espécies [57].
Os autores exploram nesse trabalho, através de experimentos numéricos, a maneira
como as extinções afetam a abundância das outras espécies. Um modelo de rede trófica
alométrica é empregado para simular a dinâmica populacional das teias alimentares, em
que são caracterizados comportamentos de redes conectadas por interações metabólicas.
Essas simulações permitem elucidar como se dão as restrições metabólicas gerais das
relações tróficas, considerando interações entre consumidores e recursos inseridas nas
redes tróficas estruturadas. Em uma complexa teia alimentar, a resposta de uma espécie
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diante da remoção de outra não escala da mesma maneira que as interações alimentares
per capta diretas. Em geral, longos caminhos de interações tendem a ser mais fracos,
com efeitos inesperados e difíceis de predizer, mas Berlow, Dunne e seus
colaboradores, no trabalho citado, apresentam resultados que parecem estáveis mesmo
em presença de grandes variações na estrutura da rede, nas taxas de massa corporal
consumidor-recurso e outras. Os autores concluem que seu produto sugere que a
complexidade das teias alimentares pode ser tratada, simplificando a previsão das
consequências da perda de espécies.
Os efeitos causados em determinada comunidade ecológica pela perda de uma
espécie varia muito, de acordo com a espécie subtraída, e causa efeitos desproporcionais
na estrutura das relações. Por exemplo, a eliminação de um predador pode elevar
excessivamente a competição entre suas presas, tornando os mais fracos mais
suscetíveis à extinção. Este evento pode dar-se sucessivamente por toda a teia alimentar,
conforme descrito em [58], trabalho em que os autores defendem que a posição
topológica de uma espécie indica as conseqüências de sua perda, mas ressaltam que a
determinação dessa posição não é simples e vários índices podem ser usados para esse
fim. Dessa maneira, foram calculados diversos índices de centralidade, concluindo pela
sua validade na caracterização do papel das espécies nos ecossistemas e que seu
emprego na análise de redes tróficas pode oferecer informações preliminares úteis sobre
espécies que exercem maior influência sobre outras.
Diversas espécies de alto valor estético ou econômico, condideradas focais,
tem grande importância em termos de conservação. O conceito de “importância” é
subjetivo, mas é esperado que uma espécie mais importante seja aquela que, extinta ou
perturbada, terá um forte impacto sobre a abundância de outros membros da sua
comunidade ecológica [59].
As estatísticas das características físicas de extensas redes ecológicas provêem
descrições de alto nível, com o potencial de reduzir informações ecológicas a poucos
valores. O melhor entendimento da biologia contida nessas redes envolve três
possibilidades: a) os componentes de uma grande rede podem ser agrupados em uma
rede menor, facilitando a análise; b) subgrafos isolados permitem estudar problemas
significativos, muitas vezes negligenciados, ligados a efeitos externos aos membros da
rede; c) a heterogeneidade da rede pode ser observada em maior detalhe, o que
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possibilita, por exemplo, a determinação dos pontos críticos em que devem ser
concentrados os esforços de investigação, conceitos representados visualmente na
Figura 10. Nesse trabalho, Jordán [59] discute índices locais – relativos ao número de
vizinhos - e índices de mesoescala – relativos à vizinhança dos vizinhos - para diversos
tamanhos de vizinhanças, considerando que diversas espécies desempenham papel
fundamental, devido ao seu grande número de conexões com outros nós da rede.

b)

c)

a)
d)
Figura 10. Possibilidades de redução. a) Rede sintética hipotética. b) agregação de nós
em grandes grupos. c) Subgrafo isolado. d) Identificação de pontos críticos (nós com
maior grau). Baseada em [59].
A maneira de agregar certa diversidade de consumidores presentes em uma teia
alimentar em grupos tróficos é um problema não muito bem definido. A prática se
baseia principalmente na noção de que grupos de espécies têm semelhanças em suas
dietas, mas os critérios obedecem a percepção do analista [60]. Algumas abordagens de
solução deste problema mostram apenas a similaridade entre os consumidores, com base
em suas dietas, mas não levam em conta a similaridades entre seus predadores. No
trabalho citado, Luczkovich e seus colaboradores demonstram o uso da análise de
agrupamentos e análise de correspondência para agregar peixes e macroinvertebrados
estuarinos com base em em medidas de similaridade de dietas e de predadores. Embora
a escolha dos atores da rede seja de opção de cada analista, esses autores predizem que
muitos modelos usarão como nós as guildas tróficas - grupos de espécies que exploram
de forma semelhante a mesma classe de recursos ambientais [61], em particular quando
não for possível precisar altas taxas de resolução taxônomicas.
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A distribuição das espécies em comunidades afeta os processos e fatores
ecológicos, em uma dinâmica determinada pelas peculiaridades das espécies presentes.
Adicionalmente, é notório que os seres interagem entre si e com fatores abióticos de
várias maneiras, entre as quais o estabelecimento de uma aresta de rede é apenas uma
das possibilidades, conforme ressaltam Santos, Ebecken e Pereira [62]. Nesse trabalho
os autores realizam a investigação de padrões de ligação entre seres componentes do
plâncton marinho e alguns parâmetros ambientais empregando conceitos de redes
complexas, como centralidades de proximidade e de intermediação para determinar a
importância de cada nó. O trabalho ainda apresenta uma abordagem para a descoberta
da estrutura de comunidades na rede formada, porém considerando-a one-mode, isto é,
embora representassem variáveis bióticas e abióticas, os nós foram tratados como sendo
do mesmo tipo, com arestas não direcionadas e não ponderadas. Sua principal
contribuição é mostrar como as interações biológicas podem ser bem representadas por
redes, a fim de discriminar aquelas de maior influência em uma condição específica,
concluindo que a abordagem de redes complexas é uma ferramenta útil para o
diagnóstico ambiental.
Segundo González, Dalsgaard e Olesen [63], medidas de centralidade podem
ser usadas tanto para identificar espécies chave em redes ecológicas, quanto para
diferenciar esse próprio conceito, pela premissa de que a importância de uma
determinada espécie para a estabilidade da rede pode dever-se a pelo menos duas
diferentes razões topológicas: nós com muitas arestas – espécies generalistas - têm, em
média, caminhos mais curtos para os demais nós da rede e o aninhamento, conceito que
implica em uma estrutura altamente especializada, composta de uma periferia de
especialistas acoplado a um núcleo de generalistas densamente conectados. Esses
autores examinaram a relação entre o nível de generalização e as centralidades de
proximidade e intermediação, além do fenômeno de transição de fase entre a
generalização e as duas medidas, concluindo que aninhamento, modularidade,
comportamento de pequeno mundo e relação entre grau e as centralidades de
proximidade e de intermediação parecem características universais nas redes de
polinização observadas.
Resiliência, além de resistência e redundância, é um conceito fundamental para
discussão de efeitos da perturbação em ecossistemas, pois determinam a estabilidade
dos sistemas. Em redes ecológicas os organismos altamente abundandtes não sâo
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necessariamente os mais interconectados. As espécies chave são, assim, aquelas com
alta conectividade proporcionalmente à sua abundância ou as que possuem ligações com
nós aninhados em outros grupos [64]. Nesse sentido, a resiliência está diretamente
relacionada ao grau de perturbação necessário para fracionar uma rede em grafos
desconexos, sendo que a funcionalidade pode ser mantida se forem removidos apenas
nós com baixa conectividade. A topologia da rede dita, portanto, a sua resiliência.

b)

a)
c)
Figura 11. Visualização de rede microbiana. a) Layout circular ressaltando grupos de
nós altamente conectados. b) Sub-rede destacando a posição central de um nó na
topologia da rede. c) Detalhes expandidos em uma sub-rede. Retirada de [64].
Em seu trabalho Bisset, Brown, Siciliano et al [64] consideraram as bactérias e
fatores ambientais como os nós da rede e a co-ocorrência de relacionamentos definiram
as arestas, podendo tal relação ser positiva ou negativa e linear ou não linear. A
topologia da rede resultante responde questionamentos a cerca do funcionamento do
ecossistema e segue um modelo livre de escala. Os autores ainda citam que a
conectividade geral da rede (uma relação entre número de arestas e quantidade de nós)
tem o potencial de informar sobre a complexidade das transformações biogeoquímicas
ou sobre a estabilidade global do ecossistema. Os nós podem ter um grande número de
vizinhos, mas uma baixa intermediação, caso suas ligações restrinjam-se ao seu próprio
grupo. Assim a centralidade de intermediação é um importante indicador da ação dos
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organismos sobre os fluxos, como os de informação ou de energia, que perpassam a
rede.
A análise de rede não exige uma grande redução da dimensionalidade dos
dados, nem necessita de um conhecimento a priori do estado da amostra. As redes dão
suporte à observação e à exploração de dados subjetivos, sendo apropriadas para o
desenvolvimento de hipóteses e prospecções [64]. Conforme Koch [65], identificar
grupos de componentes que se comportam como um módulo funcional único, por
exemplo, reduz a complexidade da análise, aumentando as perspectivas de compreensão
dos sistemas. Para exemplificar como as redes em sua representação gráfica podem
oferecer informações adicionais, a Figura 11, da mesma maneira que no trabalho de
Bissett, Brown et al já referenciado, apresenta aspectos de uma rede específica
relacionada com a poluição de salinas, onde podem ser presumidas, através de
visualização, a existência de grupos, a influência da intermediação e a conectividade
geral da rede.
Outro trabalho que explora redes de ligações ecológicas micróscópicas é
apresentado por Steele et al [66], em seu estudo com bactérias, arquéas e eucariotas
marinhas. Para estabelecer as relações ecológicas específicas entre estes organismos, as
quais são em grande parte desconhecidas, os autores utilizaram um ranqueamento das
correlações de similaridades temporais. A fim de demonstrar a adequação da rede
microbiana ao contexto de outras redes ecológicas, biológicas e não biológicas, foram
calculadas algumas medidas, como coeficiente de clustering, o tamanho de caminho
característico e a distribuição de graus. Tais medidas foram comparadas com uma rede
aleatória de mesmo tamanho, além de outras redes analisadas em estudos prévios.
Certas propriedades efetivamente ocorrem na rede de correlações obtida: o
padrão de pequeno mundo, com poucos nós altamente conectados, ao contrário de uma
distribuição uniforme da conectividade; a distribuição de graus dos nós descrita por uma
função de lei de potência truncada, característica de algumas redes ecológicas e o
coeficiente de clustering situado em um intervalo coerente com redes biológicas
encontradas na literatura. Essas propriedades levam os autores a concluir que o método
é apto a criar relacionamentos significativos, não aleatórios ao longo do tempo, tendo
gerado uma rede capaz de fornecer informações sobre os citados organismos e suas
interações com o meio ambiente.
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O conceito de estrutura de comunidades, conforme o entendimento
disseminado nas pesquisas em redes complexas, encontra-se também aplicado em
estudos de redes ecológicas. Stouffer e Bascompte, em [67], utilizaram a modularidade
para identificar os grupos de espécies que se relacionam mais frequentemente do que
com outros componentes de uma teia alimentar, definindo assim os compartimentos
daquela rede. Esses autores concluem que a estrutura age diretamente pelo aumento da
persistência e da resiliência das teias alimentares contra perturbações.
A Figura 12 apresenta um resumo em forma de rede, relacionando as
características mais destacadas dos trabalhos que refletem o estado da arte apresentados
neste capítulo. Cada linha de conexão indica um trabalho, as numerações próximas das
linhas indicam a quantidade, quando existir coincidência de características em mais de
um trabalho.

Figura 12. Rede de relacionamentos entre as principais características dos trabalhos
representativos do estado da arte relativo às áreas abordadas no Capítulo 2 deste
trabalho. A numeração próxima às linhas conectoras indica a quantidade de trabalhos
coincidentes. As linhas conectoras tracejadas indicam abordagem fuzzy.
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3. Metodologia

3.1. Descrição dos dados citométricos
Citometria é um processo que realiza medidas de características tanto físicas
quanto químicas de partículas – células, organismos ou outros elementos biológicos ou
não biológicos. Na citometria de fluxo, são medidas as partículas que passam em uma
corrente de fluído através do equipamento de medição [68], o que permite a execução
de elevado número de medidas em sequência.
As bases de dados estudadas neste trabalho foram geradas a partir de amostras
de plâncton marinho do setor Litoral Sul do Rio de Janeiro, mais precisamente em
Angra dos Reis, coletadas pelo citômetro de fluxo CytoSense (Cytobuoy B.V., The
Netherlands)1, equipamento que permite obter e analisar partículas em rápidos fluxos in
situ. Opcionalmente, o CytoSense pode ser montado em um conjunto flutuante
ancorado, CytoBuoy ou subaquático, CytoSub. A Figura 13 mostra estas duas versões
do citômetro e uma visão de uma parte interna do equipamento.

a)

c)

b)

Figura 13. Equipamentos de citometria de fluxo. a) CytoBuoy. b) CytoSub. c) Parte do
interior do equipamento. Fontes: imagens a e b - http://www.cytobuoy.com/. Acesso em
17/ago/2013. Imagem c - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cytosense.jpg/.
Acesso em 17/ago/2013.
O CytoSense possui um citômetro de fluxo equipado com um laser azul de fase
sólida, sensores de dispersão frontal e lateral e de fluorescências laranja/amarela,

1

http://www.cytobuoy.com/
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verde/amarela e vermelha. O equipamento pode analisar partículas até 1 mm e volumes
de água que podem chegar a 4x10-3 litros por amostra [69]. De acordo com o fabricante
o aparelho pode lidar com concentrações de 102 até 1010 partículas por litro, analisadas
em fluxos que podem chegar até a 10-5 l/s. Limitado pela capacidade de transferência de
dados entre o citômetro e o computador receptor, a taxa máxima de amostragem é de
500 conjuntos de dados, ou seja, 500 partículas, por segundo [70]. Adicionalmente, de
acordo com Dubelaar et al [71], o software que acompanha o equipamento permite
obter valores derivados das medidas efetuadas pelos cinco sensores, gerando valores
relativos ao comprimento do pulso, à amplitude média, ao fator de preenchimento, à
assimetria, à inércia e a uma aproximação do número células presentes em uma colônia.
Com base em Dubelaar et al [71], o princípio da digitalização da citometria de
fluxo, esquematizado na Figura 14, pode ser descrito resumidamente da seguinte
maneira: a amostra é injetada em um fluido de revestimento inicialmente livre de
partículas; o fluido se contrai em uma linha muito fina, onde as partículas sofrem um
suave estiramento; nessa forma, as partículas movem-se em alta e constante velocidade,
exatamente através do centro de feixe de laser. Os sinais gerados pelos sensores,
amplitude, comprimento e forma da dispersão e fluorescência, representam o tamanho, a
forma e o comprimento das partículas, bem como a distribuição das partes de seus
corpos e os cloroplastos ao longo do seu eixo de comprimento. O conjunto desses sinais
forma a assinatura óptica da partícula.

Figura 14. Esquema da digitalização de partículas. À esquerda, uma colônia formada por
4 diatomáceas; ao centro, um esboço do citômetro de fluxo; à direita, recurso do software
do Cytobuoy, dois gráficos: o primeiro plotando a curvatura da partícula e o segundo a
fluorescência e a dispersão do pulso de fótons. Adaptado de [70] e [72]
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Para acesso e manipulação dos dados, o fabricante disponibiliza dois softwares
proprietários: CytoUSB para operação e armazenamento das medidas em arquivos e o
CytoClus que faz análise de agrupamento e classificação com visualização individual
das partículas [70], entre outras funções.
Os equipamentos disponíveis são capazes de gerar assinaturas ópticas baseadas
em seis sinais produzidos por cinco sensores: FWS (forward scatter), sinal do sensor
frontal comumente usado para estimar o tamanho da partícula; SWS (sideward scatter),
sinal do sensor lateral que corresponde à complexidade estrutural da partícula; FLY,
FLO e FLR, medidas dadas pelos sensores de fluorescência amarela, laranja e vermelha
respectivamente, conforme detalhado por Figueiredo [73] e a curvatura da partícula,
também obtida através do sensor frontal, em uma versão estendida [74]. O software
CytoUSB, gera dois tipos de arquivos com os dados gerados na forma de matrizes. O
primeiro formato reflete basicamente a própria assinatura óptica. As colunas contêm os
6 sinais citados e as linhas correspondem a uma fatia virtual da partícula. Assim, este
formato se apresenta com conjuntos contendo número varíavel de linhas, proporcional
ao comprimento da partícula e linhas de zeros como separadores das partículas.
O segundo formato, “lista derivada”, apresenta uma matriz em que cada linha,
representando uma partícula, é formada pelas variáveis medidas diretamente mais
aquelas obtidas através da aplicação de modelos matemáticos à medida obtida em cada
um dos 5 sensores, podendo chegar a 46 valores distintos, no caso do CytoSub,
agrupados em 8 características, ou fatores, descritos a seguir conforme [73]:
1. Total - Σ –valor detectado de cada ponto somado ao comprimento de cada
partícula;
2. Máximo (Max) - valor máximo encontrado ao longo do comprimento da
partícula através da unidade de detecção;
3. Média (Average) – dado por A 


, é o total dividido pelo número de
N

dados, removida a dependência do comprimento total da fluorescência;
4. Centro de Gravidade (CG) – razão entre a divisão do primeiro momento


da forma do pulso e o total, dado por CG 
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N
0

(n..Dn )


;

5. Inércia (Inertia) - definida como o segundo momento da forma do pulso, é
N

obtida com I   0

12  CG 2
(n  Dn ) 
;
N2
2

6. .Fator de Preenchimento (Fill factor- F) – calculado com F 

2
N

N  0 Dn2

,

fornece uma indicação sobre a “solidez” do pulso.
7. Assimetria (Assymetry - As) – distribuição do sinal sobre o comprimento da
partícula, dado por As 

2  CG
1
N

N
8. Número de células (NC) – dado por NC 
2

N

 (D  D )

 D N
n 1
2

n

0

N

0

2

, fornece

2
n

uma indicação sobre o número de células em uma partícula.
Outros cinco valores ainda são fornecidos, relativos à média da amplitude de
cada sinal registrado em seu comprimento e uma variável que denota o tempo que a
partícula leva para completar sua passagem, influenciada por outros parâmetros do
citômetro, como a velocidade do fluxo. Perfazendo, assim, 46 variáveis que, em função
das altas taxas de aquisição proporcionadas pelos equipamentos, geram massas de dados
de alto volume, o que torna sua operação e aquisição de conhecimento extremamente
morosos. Assim, para uma efetiva análise, é muito importante a aplicação de modelos e
técnicas computacionais que viabilizem a obtenção de informações pertinentes em
tempo hábil, como bem ressalta Figueiredo [73].
A Figura 15 mostra, sumariamente, a idéia da parametrização geométrica dos
fatores citométricos de derivação de variáveis, obtidos a partir da assinatura óptica
gerada pelos perfis de sinal do CytoSense, conforme apresentado em [72].

Figura 15. Parâmetros da assinatura óptica para fatores citométricos. Adaptado de [72].
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3.2. Geração e representação de redes
As redes do mundo real frequentemente se encontram disponíveis em formas
que não se prestam a análise imediata, como por exemplo: as redes podem ser muito
complexas [75] ou extensas, o que torna desejável uma amostra reduzida, mas
significativa [76]; devido à ocultação intencional de informações por parte dos atores, as
redes podem estar incompletas [77] e a existência de significativo ruído a ser filtrado
[78]. A presença de obstáculos como estes exigem a adoção de mecanismos que
permitam descobrir, inferir e reproduzir seus padrões estruturais. As ferramentas de
amostragem de redes [79] devem ser capazes de realizar tais tarefas de maneira isenta,
para que os modelos gerados reflitam adequadamente a realidade.
Embora um grande volume de dados citométricos esteja disponível e possa ser
obtido em larga escala, não há a informação direta sobre as conexões entre as partículas
capturadas. Assim foi necessário estabelecer métodos que, guardando um sentido
ecológico, pudessem formar as arestas necessárias à geração de uma eficiente
representação das redes planctônicas. Registra-se, também, que os dados do citômetro
registram indivíduos. Assim as redes deste trabalho estarão envolvendo exemplares do
plâncton e não espécies, como é a prática em teias alimentares
3.2.1. Relações ecológicas
Em Campbel Biology [18], principalmente, podem ser obtidas definições útéis
de alguns conceitos biológicos empregados ao longo deste trabalho e que devem ser
esclarecidos previamente às relações ecológicas:
a)

população é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que vivem

numa mesma área. Os membros de uma população contam com os mesmos
recursos, são influenciadas por fatores ambientais semelhantes e são suscetíveis
de interagir e reproduzir entre si;
b)

espécie é um grupo de populações cujos membros têm o potencial para

cruzar na natureza e produzir descendentes viáveis e férteis entre si, mas não
com membros de outros grupos;
c)

Comunidade biológica é um grupo de populações de diferentes espécies

que vivem perto o suficiente para interagir;
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d)

Relações ecológicas são interações entre organismos que compartilham

recursos limitados, como alimento, abrigo e espaço, ocorrendo em uma
hierarquia de escalas, a partir de organismos individuais até o globo;
e)

Compartimento, especificamente em em teias alimentares, é um bloco de

populações que possuem muitas e fortes interações entre si e poucas e fracas
ligações com populações de outros blocos [50].
Nas cadeias alimentares se dá a transferência de energia alimentar através dos
organismos, a partir da fonte nas plantas, com a repetição dos fenômenos de comer e ser
comido, em uma sequência delimitada. São de dois tipos: a) de pastoreio, que começam
nas plantas, passam pelos herbívoros e continuam pelos carnívoros; e b) de detritos, as
quais iniciam na matéria orgânica morta, passa para os microorganismos e depois para
os organismos que se alimentam de detritos e seus predadores [11]. Na cadeia de
pastoreio, além de carnívoros e herbívoros encontram-se os onívoros, aqueles que se
alimentam regularmente tanto de outros animais, quanto de plantas ou algas. Ressaltado
o fato de que esses termos representam os tipos de alimentação usual, mas que os
animais são, em sua maioria, naturalmente “oportunistas”: saem do padrão de suas
dietas se o que comem normalmente não estiver disponível [18].
Cerca de 80% a 90% da energia alimentar são perdidos em forma de calor a
cada transferência, o que limita o número de passos ou elos nas cadeias. Em
comunidades naturais complexas, os organismos que obtém seu alimento com o mesmo
número de passos, iniciando nos produtores primários, ou organismos autótrofos –
aqueles que obtêm energia diretamente da luz do Sol ou de compostos inorgânicos [49],
pertencem ao mesmo nível trófico. Em cada um desses níveis, a corrente energética é
dada por A  P  R , sendo: A - assimilação total nesse nível; P - produção da
biomassa; e R - respiração [11].
Os fluxos de energia e nutrientes passam pelo ecossistema seguindo as cadeias
alimentares das comunidades biológicas, as quais são organizadas principalmente pelas
interações consumidor-recurso. Durante certo intervalo de ocorrência dessas interações,
as populações que são fontes de recursos gradativamente diminuem, na proporção em
que as populações de consumidores que retiram benefícios aumentam. Dessa maneira,
as populações são controladas na base, pela disponibilidade de recursos e no topo, pela
pressão dos consumidores [49].
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Embora as relações consumidores-recursos sejam as mais fundamentais entre
as espécies, outras relações ecológicas também têm efeitos relevantes no uso dos
recursos e na abundância das espécies em um ecossistema. As interações que colaboram
para limitar o tamanho populacional ilustram um dos quatro princípios científicos da
sustentabilidade [80].
As relações ecológicas guardam diferentes características, de acordo com o
propósito que os organismos assumem ou impõem em suas interações. Embora não haja
unanimidade entre os ecologistas a cerca dos conceitos limítrofes, de forma clássica, as
relações são classificadas, de acordo com a variação de espécies envolvidas, como
intraespecíficas ou interespecíficas. Ambas se dividindo em harmônicas e desarmônicas.
As primeiras são denotadas pelo caráter de colaboração entre os indivíduos na busca
pelo bem comum. As últimas se caracterizam por implicarem na desvantagem de alguns
para haver benefício de outros. Colônias e sociedades são relações intraespecíficas
harmônicas. Canibalismo é uma relação intraespecífica desarmônica.
As relações interespecíficas, mais numerosas, têm sua classificação mais
comumente aceita da seguinte forma:
a)

harmônicas

- Mutualismo: uma espécie não possui condições de sobreviver, crescer e
reproduzir-se sem a presença da outra [49][18][80][81][82].
- Cooperação: é a interação que beneficia as duas espécies envolvidas, onde é
provido alimento, abrigo ou algum outro recurso, também chamada
protocooperação por encerrar a idéia de escolha voluntária [82], pois em geral
ambas as espécies podem sobreviver separadas.
- Comensalismo: interação que beneficia uma espécie, mas tem pouco, ou
nenhum, efeito sobre a outra [80][81][82]. O inquilinismo, forma de simbiose
na qual um animal faz do outro sua habitação, mas sem parasitá-lo, é
considerado uma subdivisão do comensalismo [83].
- Facilitação: espécies que podem ter efeitos positivos na sobrevivência e
reprodução de outras espécies sem necessariamente viver em contato íntimo e
direto, sendo particularmente comum na ecologia das plantas [18].
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b)

desarmônicas

- Parasitismo: relação na qual um organismo, em geral o menor, retira seus
nutrientes, corpo ou energia, diretamente de outro organismo, o qual é
prejudicado nesse processo [80][68][81][82].
- Amensalismo: uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Por exemplo,
determinados fungos liberam certos antibióticos, causando a morte de certas
bactérias, neste caso os organismos amensais [82].
- Herbivoria: interação na qual um organismo come partes de uma planta ou
alga [18], sem que isso imponha obrigatoriamente a sua eliminação.
- Predação: relação na qual uma espécie (predador) mata e come outra espécie
(presa) [80][81][82]. Por não se alimentarem de matéria viva, os detritívoros
não são considerados nem herbívoros nem predadores [81].
- Competição: é uma relação de especial interesse, pois acontece tanto dentro
da mesma espécie quanto em espécies diferentes. Na mais ampla hipótese, a
competição pode envolver quaisquer espécies, mas suas classes são
fundamentalmente diferentes. A competição intraespecífica se manifesta no
comportamento territorialista; pode ocorrer em torno das fontes alimentares,
quando ocorre desequilíbrio na densidade de consumidores; e, principalmente,
em relação à água e à luz [82]. A competição interespecífica é a busca ativa por
um mesmo recurso do meio, limitante do crescimento e sobrevivência das
espécies [81].
Quadro 1 - Resumo dos efeitos das relações ecológicas
Efeito
Relação
Espécie A Espécie B
Canibalismo
Mutualismo
+
+
Cooperação
+
+
Comensalismo
+
Ø
Facilitação
+/Ø
+
Parasitismo
+
Amensalismo
Ø
Herbivoria
+
Predação
+
Competição
-
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Inspirado em Dajoz [82], o Quadro 1 apresenta um resumo dos feitos das
relações apresentadas acima sobre as espécies em interação. A convenção é simples: o
sinal + significa ganho; o sinal -, significa perda e o sinal Ø indica que não há efeito.
Quando a relação é intraespecífica, há um único sinal. O próprio quadro é uma
simplificação, dada a inviabilidade de representar dessa forma a grande diversidade de
características e interações que podem ocorrer.
3.2.2.

Relações e grafos fuzzy

Dados naturais possuem características subjetivas, desconhecidas, relativas e
com outras formas de imprecisão, fazendo com que a sua observação muitas vezes não
se limite dentro de contornos bem delineados, como são característicos nos conjuntos da
lógica clássica. A teoria fuzzy [84] modela os eventos reais em questões de grau. Assim,
conceitos da teoria fuzzy foram empregados como alternativa para dar melhor
representação às redes planctônicas.
Seja o conjunto S . Um subconjunto de S é um mapeamento  : S  [0,1] , de
maneira que a cada elemento x  S seja atribuído um grau de pertinência 0   ( x)  1
[85]. Pode-se depreender, assim, que um conjunto fuzzy A possui limites vagos,
comparado a conjuntos clássicos [86] e pode ser expresso por pares formados pelos
elementos x de um conjunto universal X e o seu grau de pertinência  A àquele
conjunto, na forma geral A  {( x,  A ( x)) | x  X ,  A ( x)  [0,1]} [87].
Os conjuntos  t  {x  S |  ( x )  t} para todo t  [0,1] são chamados conjuntos
de níveis ou cortes-t [85]. O suporte de um conjunto fuzzy é o conjunto clássico de todos
os

elementos

cujo

grau

de

pertinência

não

seja

zero

[86][87]:

supp(A)={x  X |  A ( x)  0} . O corte alfa de um conjunto fuzzy é o conjunto clássico de
todos os elementos que possuem grau de pertinência no mínimo igual a :
A  {x  X |  A ( x )   } [86][87] e o corte alfa forte contém o elementos com grau de
pertinência maior que : A   {x  X |  A ( x)   } [87]. Claramente, se =0 então
A   supp( A) .
Em muitos casos, as operações definidas para conjuntos clássicos podem ser
gerneralizadas para seus correlatos fuzzy com a mera substituição das funções
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características pelas funções de pertinência [86]. As três operações consideradas como
padrão são [87]:
a)

Complemento: dado um conjunto fuzzy A  X , a função de pertinência

 A ( x) pode ser definida como
b)

 Ac ( x)  1   A ( x ), x  X
(1)
União: dados dois conjuntos fuzzy A, B  X , com funções de pertinência

 A ( x) e  B ( x) , a pertinência do elemento x será a maior delas, definida
como:

 A B ( x )  Max[  A ( x),  B ( x)], x  X
c)

(2)

Interseção: dados dois conjuntos fuzzy A, B  X , com funções de

pertinência  A ( x) e  B ( x) , a pertinência do elemento x será a menor delas,
definida como:

 A B ( x)  Min[  A ( x),  B ( x)], x  X

(3)

Naturalmente, essa três funções não encerram todas as possibilidades.
Generalizações relativas à interseção são do tipo norma triangular (t-norma), com
mapeamento na forma T :[0,1]  [0,1]  [0,1] . A t-norma de interesse para este trabalho
é o produto algébrico, definido como:

 A B ( x)   A ( x)   B ( x ), x  X

(4)

Uma relação fuzzy R  {(( x, y ),  ( x, y )) |  R ( x, y )  0, x  A, y  B} tem seu
grau de pertinência dado por  R : A  B  [0,1] , o que faz  R ( x, y ) ser a força da
relação entre x e y [86]. Assim, qualquer relação fuzzy E em um subconjunto fuzzy V
de um conjunto S pode denotar um grafo ponderado, ou grafo fuzzy, de maneira que a
aresta ( x, y )  S  S tem peso ou força, conforme expresso por Mordeson e Nair [88].
Formalmente, um grafo fuzzy G  (S ,V , E ) é um conjunto não vazio S
associado a um par de funções V : S  [0,1] e E : S  S  [0,1] , de tal maneira que para
todo x e y pertencentes a S tem-se E ( x, y )  V ( x)  V ( y ) , considerando  como
ínfimo [88]. No caso mais geral, os vértices e as arestas possuem valor de pertinência,
mas no âmbito deste trabalho será pressuposto o caso especial V ( x )  1  x  S , o que
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dará sentido ao uso de valores de pertinência apenas para as arestas. Assim, a notação
do grafo fuzzy será simplesmente G  (V , E ) .
Estabelecido que grafos fuzzy advêm de relações fuzzy, entende-se que várias
são as maneiras de expressá-los, frequentemente pelo uso de matrizes fuzzy [86]. Alguns
exemplos podem ser vistos na Figura 16. Uma primeira possibilidade, mostrada na
Figura 16.a: a matriz M1v,e é a expressão de um grafo bipartido com 3x2 vértices e cinco
arestas. Na forma gráfica são adotados rótulos junto aos vértices e para as arestas, estes
exibindo numericamente os valores das pertinências; a Figura 16.b apresenta a
expressão da força das relações dentro de um conjunto de três vértices. Na matriz, a
magnitude da força é expressa em escala de cinza e no gráfico, pela espessura dos
fluxos; Uma terceira alternativa, apresentada na Figura 16.c, contém uma matriz de
pertinências e a respectiva representação gráfica, em que os valores das pertinências das
arestas são representados por uma escala de cinza.
M1V,E
va1
va2
va3

vb1
0,3
0,9
0,5

vb2

v1

0,0
0,2
0,0

M2V,E
va1
va2
va3
va4

v3

v1
v2
v3

va1
0,3

v2

v1

vb1

vb1
0,3
0,9
0,5
0,2

vb2
0,0
0,2
0,0
0,5

va1
vb1

va2

0,9
0,2

va3

a)

va2

vb2

v2

v3

0,5

va3
va4

b)

vx2

c)
Figura 16. Expressões de grafos fuzzy. a) Matriz M1v,e e grafo bipartido rotulado. b)
Matriz com expressão em escala de cinza e forma gráfica com setas de espessura
proporcional ao valor da pertinência. c) Matriz M2v,e e representação gráfica com
valores de pertinência das arestas em escala de cinza. Baseada em [86]
Para aplicar uma abordagem de rede complexa na análise dos dados
citométricos, disponibilizados na forma de uma matriz em que cada linha representa
uma partícula componente do plâncton - organismo vivo ou detrito - se fez necessário
adotar métodos para estabelecer possíveis relações na amostra. Os métodos foram
inspirados nas relações ecológicas de competição, predação e herbivoria, mas ressalta-se
que o objetivo não é a reprodução do sentido biológico das interações ocorridas
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naturalmente, mas a utilização de conceitos reais para fundamentar concretamente a
formação das redes planctônicas.
O primeiro método proposto, inspirado no conceito da relação ecológica de
competição, implementou a idéia de que os organismos mais semelhantes apresentariam
relação mais forte, mas de maneira que a amplitude da amostra fosse contemplada e não
apenas o par envolvido. Foi usada, com esse objetivo, uma função de pertinência
triangular, cuja forma pode ser observada genericamente na Figura 17, obedecendo ao
seguinte critério:  A ( x) 

a2  x
, x  X no qual o valor máximo a2 é a distância
a2  a1

máxima encontrada entre o conjunto alvo e todas as demais partículas da amostra. A
distância mínima, que seria assumida por a1 , obviamente é zero: é avaliação da
partícula em relação ao conjunto representado por ela mesma.

Figura 17. Função de pertinência triangular.
A estratégia pode ser descrita através dos seguintes passos:
1. normalizar os dados do citômetro, empregando a amplitude;
2. criar uma matriz quadrada de distâncias, utilizando a distância euclidiana;
3. criar uma matriz de pertinências triangulares, considerando cada partícula
por sua vez como um conjunto unitário alvo
4. combinar as pertinências através da operação de produto algébrico, uma
vez que a lógica do passo anterior estabelece duas pertinências distintas para
cada par de partículas. O produto tem a virtude de não descartar meramente
alguma pertinência, mantendo participação relevante dos valores originais no
resultado obtido;
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5. aplicar um corte alfa, com valor arbitrado de acordo com a granularidade
desejada, de maneira que a rede seja formada apenas pelas partículas, as
quais serão os nós, que tenham relações cuja pertinência seja maior que alfa,
que, por sua vez, serão as arestas fuzzy da rede.
O segundo método implementado baseou-se no comportamento das relações de
predação e herbivoria. Para isso foi necessário determinar primeiramente o nível trófico
dos organismos conforme as regras 1 e 2 descritas no item 4.2.1 deste trabalho.
Para criar as relações fuzzy representativas de tais relações ecológicas, foi
usada uma função de pertinência definida por partes que considera a proporção entre os
tamanhos de quem come e de quem é comido. Observa-se que a relação assim criada
não identifica a tradicional troca de energia ou de massa da presa, entre os indivíduos de
uma teia alimentar, mas representa o potencial da relação entre os organismos.
A relação fuzzy, cujas linhas gerais estão representadas graficamente na Figura
18, é calculada a partir de um valor x, que representa a proporção entre os tamanhos de
quem é comido ( a1 ) e quem come ( a2 ): x 

a1
. Com base no valor de x, a função de
a2

pertinência fica estabelecida pelo seguinte critério:

x2
x

0.1,

0.01

0.1

x

0.5, 1
 A ( x) 
, x  X
 0.5  x  1, 4 x 2  8 x  4

 x  1, 0

Figura 18. Função de pertinência definida por partes.
Como demonstrado, foi considerado que um organismo somente come outros
que sejam menores, sendo que o potencial máximo está na faixa de 10% a 50% do
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tamanho de quem come. Abaixo desse intervalo a comida torna-se cada vez menos
interessante, e até mais difícil de ser notada. Acima da faixa, a potencial presa passa a
ser cada vez mais difícil de ser capturada, atingindo tamanhos tão desproporcionais que
podem inibir as intenções dos outros organismos ou mesmo impossibilitar seu consumo.
Para este método a estratégia adotada pode ser descrita pelos seguintes passos:
1. para cada partícula oriunda dos dados citométricos, verificar se é uma
partícula categorizada como consumidor primário ou como consumidor
secundário – os organismos que comem;
2. para cada partícula, lidas em sequência, verificar se potencialmente é
comida pelo organismo anterior: consumidores secundários podem comer
outros consumidores, sejam primários ou secundários; consumidores
primários somente se alimentam dos produtores primários;
3. calcular a relação de tamanhos;
4. criar uma lista de pares de organismos e suas relações, dadas através do
cálculo da função de pertinência definida por partes.
3.2.2.1.

Multigrafos fuzzy

Por definição um grafo possui apenas uma aresta ligando quaisquer pares de
vértices e não possui laços – arestas cujos terminais são o mesmo vértice [89]. Em
multigrafos tais restrições não são consideradas.
De acordo com Diestel [90], um multigrafo é um par (V , E ) de conjuntos de
vértices e arestas disjuntos com um mapeamento E  V  [V ]2 , de maneira que uma
aresta possa ter suas extremidades em dois ou em apenas um vértice. Neste caso o
vértice será vizinho de si mesmo e seu grau será acrescido de dois pela mesma aresta.
Sumariamente, um multigrafo é constituído por um conjunto de nós e R
conjuntos de arestas, em que R  2. Cada aresta em cada um dos R conjuntos é um par
não ordenado de vértices distintos, os quais podem figurar em mais de um dos R
conjuntos. Assim, existindo R conjuntos de arestas, cada par não ordenado de vértices
pode ter de 0 a R linhas entre si [21].
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Os multigrafos fuzzy, devido a tais propriedades, foram adotados como modelo
de representação plausível da rede estudada, uma vez que entre os mesmos atores –
organismos do fitoplâncton e do zooplâncton – existem potencialmente diversas
relações ecológicas ocorrendo simultaneamente.
Através da aplicação dos métodos para estabelecer relações entre as partículas
representadas pelos dados citométricos, foi possível criar três redes com características
distintas: uma ampla rede de competição; uma rede formada a partir das relações de
predação entre consumidores secundários e outros consumidores secundários e
consumidores primários e uma rede que contém consumidores primários e produtores
primários e suas relações de herbivoria. A projeção de todas elas sobre o mesmo
conjunto de nós, leva à obtenção de uma rede múltipla, na qual determinados indivíduos
apresentam mais de um relacionamento, o que exige para sua representação, um
multigrafo fuzzy.
3.2.2.2.

Operação de agregação

O conceito dos operadores OWA (Média Ponderada Ordenada) foi introduzido
por Yager [91], como uma solução para o problema de agregar funções de critério em
uma função global de decisão, de maneira que são contempladas as várias situações que
vão desde a exigência de satisfação de todos os critérios, até a aceitação de que apenas
um deles seja atendido. Assim, os operadores OWA permitem representar uma série de
informações através de um valor único.
Empregada neste trabalho, a operação OWA irá permitir a agregação das
arestas múltiplas existentes entre pares de nós no multigrafo, com vistas à simplificação
da rede planctônica e observação de seus efeitos na busca por modelos mais ajustados
aos comportamentos de redes reais.
De acordo com a forma utilizada por Yager [92] em sua descrição, um
operador OWA de dimensão n é um mapeamento F : I n  I , I  [0,1] , se associado a
ele existir um vetor de pesos W   w1
duas restrições: (i) wi   0,1 e (ii)

w2 . . wn  , de maneira que sejam atendidas

w

i

 1 , fazendo o valor de F ser definido como

F (a1 , a2 , . . . , an )  w1b1  w2b2  . . .  wnbn ,
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(5)

em que bi é o i-ésimo maior elemento da coleção a1 , a2 , . . . , an .
Com isso, o operador OWA pode desempenhar operações diversas como
mínimo, com W  1, 0, . . . , 0 , máximo, com W   0, 0, . . . , 1 e média aritmética

1
1 1
com W   , , . . . ,  .
n
n n
O uso do vetor de pesos permite, na prática, que o tomador de decisões possa
controlar a formação do modelo alterando o valor relativo das relações ecológicas de
acordo com o objetivo de sua análise.
Resumidamente, para aplicação do operador OWA, foram adotados os
seguintes passos:
1. estabelecer os pesos a serem aplicados às arestas;
2. para cada par de nós, criar um vetor ordenado com as arestas comuns, tal
que,

considerando

o

conjunto

fuzzy

de

arestas

A,

tem-se

{ A(bi )}: A(b1 )  A(b2 )  . . .  A(bn ) ;
3. para cada vetor, calcular o valor da aresta agregada com (5).

3.3. Análise de redes

3.3.1. Conceitos básicos da interação entre computação e biologia
As pesquisas na área biológica são geralmente tão urgentes e amplas que o
relacionamento com a ciência da computação torna-se muitas vezes íntimo e
indispensável. Softwares confiáveis e capazes de lidar com enormes quantidades de
dados, bem como as interfaces amigáveis entre homem-máquina, são apenas dois
aspectos dos aspectos mais comuns. Essa intensa interação fez sugirem e se
consolidarem áreas, e até ciências, novas como a bioinformática [93].
Por outro lado, os aspectos formais do trabalho em biologia computacional,
como aqueles que envolvem provas de correção algoritmica, estimativas de
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complexidade e outros temas centrais para a ciência da computação, acabam por
inspirar novas descobertas e melhorias nesta área [93]. Inclusive, estendendo alguns
paradigmas da computação, para lidar com problemas do campo natural e reconhecer
resultados que reflitam a realidade, é importante ter em mente algumas características
distintivas da pesquisa biológica, conforme enumera Searls [94]:
-Não há regras sem exceção;
-Todo fenômeno tem um componente não-local;
-Todo problema está interligado a outros.
Com esse interrelacionamento entre as ciências, a natureza passa a ser fonte de
inspiração ou metáfora para o desenvolvimento de novas técnicas que, agrupadas sob o
termo genérico de computação natural, vão da solução de problemas complexos de
engenharia; passando pela simulação de organismos biológicos, até a pesquisa com
novos materiais e meios de computação. O fenômeno biológico, na verdade, dá origem
a uma ferramenta, que vai recebendo aprimoramentos até que, ao final, tenha uma
ligeira relação com o fenômeno biológico que originalmente motivou a abordagem.[95].
Ao prosseguir na observação das relações entre campos de ciências exatas e
biológicas, chega-se aos métodos computacionais inspirados na natureza, ou, software
bio-inspirado, de acordo com [96], situado na interseção entre a ciência da computação
e a biologia, conforme pode ser observado na forma destacada em fundo branco na parte
superior central da Figura 19.

Figura 19 Interação entre as ciências de suporte à computação bioinspirada.
Os softwares biologicamente inspirados, situados na grande área da
computação natural, são dirigidos por dois interesses principais. O primeiro é a
modelagem e simulação computacional de processos naturais, fiéis o suficiente para
reproduzir quantitativa qualitativamente os mecanismos reais. Esses modelos devem
incrementar a compreensão sobre os fenômenos biológicos, auxiliar na análise crítica e
na concepção de experiências e facilitar a recuperação de resultados de laboratório ou
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experimentação empírica. O segundo envolve o estudo de fenômenos e processos
biológicos , incluíndo modelos teóricos, para o desenvolvimento de algoritmos capazes
de resolver problemas que técnicas mais tradicionais , tais como a programação linear e
a dinâmica, não resolveriam satisfatoriamente. De todo modo, a preocupação geral não
é criar uma solução precisa, e sim dar uma solução concreta para um problema [95].
A classe dos softwares bio-inspirados abrange variadas abordagens, como as
redes neurais artificiais, algoritmos evolucionários, recozimento simulado, sistemas
imunológicos artificiais e inteligência de enxame [95]. Esta última, ramo específico da
inteligência artificial, estuda o comportamento coletivo e as propriedades de sistemas
complexos compostos por agentes simples que interagem dentro de pequenas
sociedades (enxames). Cada agente tem um espaço de ação muito limitado e não recebe
nenhuma supervisão central. A inteligência é exibida quando capacidade individual de
reação às mudanças ambientais e de tomada de decisão se agrega em torno do enxame,
extrapolando, porém, o simples somatório dos comportamentos do conjunto [97]. A
otimização por colônia de formigas é um tipo de enxame, no qual as formigas são os
agentes, indivíduos processadores de informação [98].

3.3.2. Detecção de comunidades por colônia de formigas
A modularidade do particionamento de uma rede em comunidades pode ser
calculada, seguindo a descrição apresentada por Tang e Liu [37], da seguinte maneira:
dada uma rede de n nós e m arestas, em que os graus dos nós vi e vj são respectivamente
di e dj, o número esperado de arestas entre os nós vi e vj é

di d j
2m

. Considerando uma

aresta partindo do nó vi para todos os outros nós da rede, ela irá alcançar o nó vj com
probabilidade

dj
2m

.

Em uma rede A,

Aij  d i d j
2m

mede o quanto a relação real entre os nós i e j se

desviou do esperado para ligações geradas aleatoriamente. Para um grupo C de nós, a
força do efeito de comunidade pode ser definida como:



iC , jC

Aij 

di d j

(6)

2m
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No caso da rede A ser dividida em k grupos e utilizando o coeficiente

1
para
2m

normalizar o resultado entre -1 e 1, a modularidade será calculada através do emprego
de:

Q

di d j 

1 k


 Aij 

2m l 1 iCl , jCl 
2m 

(7)

O algoritmo de otimização por colônia de formigas [99] tem sido objeto de
uma série de variações e aplicações, inclusive para resolução do problema de detecção
de comunidades. Com o propósito de dispor de uma ferramenta confiável, que pudesse
atingir altas médias de modularidade, oferecendo soluções de boa qualidade na detecção
da estrutura de comunidades das redes planctônicas, o presente trabalho utilizou o
algoritmo proposto por He et al [44]. O procedimento opera em dois níveis e emprega o
recozimento simulado na decisão aleatória de mudar um nó de comunidade mesmo
quando a modularidade não é aumentada. O algoritmo é, por sua vez, correlato à
estratégia de duas fases iterativas descrita em [43] e não exige que o número de
comunidades seja conhecido a priori. O pseudocódigo com as linhas gerais da
implementação que contém adaptações e alterações do algoritmo original é mostrado n
Figura 20. As alterações fundamentais introduzidas pelo Saltator aparecem realçadas em
caixas sombreadas.
Em um dos trabalhos pioneiros no uso de colônia de formigas para
agrupamento de dados, Lumer e Faieta [100] inspiraram sua estratégia na descrição feita
por Deneubourg et al [101] a cerca do comportamento de criação de grupos
característico da espécie de formiga Pheidole pallidula. No presente trabalho, há uma
breve, mas relevante, modificação inspirada no comportamento da espécie
Harpegnathos saltator. Descrita pela primeira vez por T. C. Jerdon em 1851, as
formigas dessa espécie podem dar saltos para fugir de ameaças ou para capturar alguma
presa [102]. Tal habilidade foi usada como metáfora na criação de um artifício cujo
objetivo é permitir que uma formiga possa se locomover quando toda a vizinhança em
torno de sua posição estiver ocupada por outras formigas. O salto é aleatório e ao ser
realizado espera-se que a formiga saltadora recaia na vizinhança de um nó ainda não
avaliado.
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Figura 20. Procedimento de detecção de comunidades em duas fases: módulo global de
definição da estrutura e módulo de detecção local.
Além do novo modelo de formiga, outras mudanças foram introduzidas com o
objetivo de obter melhores estruturas de comunidades. Primeiramente, pode ser citada a
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eliminação da quantidade fixa de iterações para a atividade da colônia, sendo substituída
por um parâmetro de estagnação que permite o encerramento das buscas das formigas
após uma sequência, relativamente pequena, de resultados que não reflitam em
incremento da modularidade.
Outra modificação a ser destacada é a avaliação da modularidade da rede feita
sempre que for confirmada a vantagem em trocar de comunidade para o nó que a
formiga pegou. Desta forma pode ser mantida a memória da maior modularidade e a
respectiva estrutura de comunidades configurada pela colônia, o que tem impacto
positivo na rapidez da convergência e apresentação do melhor resultado. E, a fim de não
comprometer o desempenho do algoritmo, a modularidade é calculada por comunidade,
sendo atualizada, portanto, apenas para as duas envolvidas na efetiva troca do nó:
aquele a que o nó pertencia no início do movimento e aquela para a qual foi realocado
pela formiga

3.3.3. Interpretação de índices e propriedades
A metodologia proposta para geração de redes planctônicas é capaz de produzir
diversos índices oriundos da teoria dos grafos e estendidos pelos estudos na área de
redes complexas. Através de tais índices é possível estabelecer, em tempo hábil, a
configuração trófica ou os padrões de conectividade da estrutura de comunidades do
ambiente aquático, de fundamental utilidade em uma eventual tomada de decisão. Outra
aplicação é determinar os principais elementos de estruturação das redes tróficas e dos
grupos indicadores que apresentam sensibilidade ambiental.
Diversas tarefas empregadas na análise de redes complexas podem dar suporte
ao especialista que se propõe a estudar redes ecológicas. São tarefas que requerem
medidas com envolvimento direto dos atores e seus relacionamentos, tal como a
conectividade, que permite avaliar a robustez de uma rede trófica frente a diferentes
tipos de perturbação [103]. As diversas centralidades, também são medidas capazes de
proporcionar uma base para estabelecer um ranking de espécies, amparando os esforços
de conservação, os quais devem se concentrar mais na importância do que na raridade
da espécie [104]. A análise de redes sociais traz ainda a mineração de relações,
envolvendo classificação e agrupamento de dados de rede com atividades que podem
ser preditivas ou descritivas [20], tendo aplicação, por exemplo, no desenvolvimento de
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modelos que formalizam e predizem a estrutura da teia alimentar [105] ou na
identificação de espécies chave, as quais desempenham importante papel na
manutenção dos ecossistemas [59].
As redes, mesmo classificadas em diversos tipos, apresentam propriedades
comuns relevantes e delas podem ser obtidos uma série de índices e medidas, auxiliares
em seu entendimento. Aqui serão brevemente descritos aqueles que fazem parte das
implementações deste trabalho ou que foram utilizados nos testes e análise das redes
planctônicas geradas.
3.3.3.1.

Índices e propriedades gerais de redes complexas

Neste item, os conceitos serão discutidos considerando-se as redes como
representadas por grafos não direcionados com arestas não ponderadas.
a)

Grau e grau médio

Em uma rede sem laços, o grau de um nó é o número de arestas que lhe são
adjacentes e se o grau de um nó for igual a zero, ele é um nó isolado. No caso de existir
algum nó que possua p laços e q arestas, seu grau será igual a d  2 p  q [106]. O grau
médio da rede é simplesmente obtido pela média aritmética de todos os graus [90] e, no
âmbito de uma teia alimentar, equivale à descrição do número médio de relações
tróficas não direcionadas e de relações competitivas por espécie [107]
b)

Variância de grau

A variância de grau mostra a dispersão dos graus em um grafo. É um conceito
relativo à heterogeneidade da rede [108] e indica o quanto os atores diferem entre si em
termos de atividade [21]. Em uma rede com n nós e grau médio d , a variância é dada
por:


V
c)

n
i 1

(d (ni )  d )2

(8)

n

Densidade

A densidade de uma rede é uma medida global que representa a proporção das
arestas existentes (L) em relação ao máximo de arestas possível [21]. O valor da
densidade dá a noção da intensidade de coesão da rede e pode ser calculado com:
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D

L
2L

n(n  1) / 2 n(n  1)

d)

(9)

Diâmetro e grau de separação médio

A distância entre dois nós x e y, também conhecida como geodésica, dist ( x, y ) ,
é o caminho mais curto que separa x de y, trilhado no grafo representativo da rede. Se
houver componentes desconectados haverá caminhos com valor zero, fazendo

dist ( x, y ) :  . A maior distância entre dois nós quaisquer define o diâmetro da rede
[90].
O grau de separação médio, também conhecido como comprimento de
caminho característico [56], é a média das distâncias entre os nós conectados em uma
rede, dando uma medida natural de sua compacidade [109][110] e pode ser calculada,
em uma rede não direcionada, como:
dist 



e)

Coeficiente de clustering ou de aglomeração

i j

dist ( x, y )

 n
 
 2



i j

dist ( x, y )

1
n(n  1)
2

(10)

O coeficiente de clustering, cujo termo será adotado dessa maneira para
diferenciar do conceito biológico de aglomeração, é uma medida local, que dá a
probabilidade média de dois nós nós vizinhos de um nó também serem vizinhos [1],
definida como a razão entre o número de arestas existentes entre os nós adjacentes a um
d 
nó i (Ei) e o máximo de arestas possível nesse mesmo conjunto  i  . Assim o
2
coeficiente de clustering de um nó i [111][112] é dado por: cci 

Ei
2 Ei

.O
 di  di (di  1)
 
2

coeficiente global é obtido pela razão entre o somatório dos coeficientes locais e o total
de nós da rede [1] [111]:

cc 

 cc

(11)

i

n

O coeficiente de clustering global pode assumir valores no intervalo entre 0 e
1. Se cc  1 , a rede é completamente conectada, com todos os componentes formando
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cliques, o que é considerado a transitividade perfeita. No caso de cc  0 , não há
nenhum triângulo fechado, ou tríade, no termo utilizado em redes sociais [1]
Em uma rede completamente aleatória com N nós, tem-se cc ~

1
, o que dá
N

um valor muito pequeno em comparação a maioria das redes reais. Estas, com tendência
inata para a clustering, apresentam coeficientes de clustering muito maiores que

1
O   , embora permaneçam significativamente menores do que 1, ficando longe de
N
serem globalmente conectadas e ainda mais distantes da completa aleatoriedade [113].
f)

Função de distribuição complementar cumulativa (CCDF)

A função de distribuição cumulativa (CDF) [114]denota a probabilidade de um
evento que envolva uma variável aleatória X ter um comportamento dado por X  x. Ao
se considerar uma distribuição discreta, a função pode ser escrita como:

F ( x )   x  x pn

(12)

n

A distribuição de grau é uma propriedade estrutural importante em qualquer
rede [111]. Em uma rede real, a fração de nós com grau k é dada por
f (k ) 

nk
n

(13)

entretanto a distribuição complementar cumulativa do grau é mais interessante, pois o
gráfico da CCDF oferece boa visualização da distribuição de grau com cauda pesada ou
com lei de potência, características encontradas em muitas redes reais. Assim,
empregando-se (13) em (12), o complemento pode ser obtido com:
k 1

F ( k )  1   i  0 f (i )
g)

(14)

Componente gigante

O conjunto de nós ligados por arestas constituem os componentes de uma rede.
Esses componentes podem variar, em termos de quantidade de nós, de 1 até n. O
componente gigante é constitído pelo maior conjunto de nós interconectados [115].
Embora seja um conceito originado do estudo de grafos aleatórios, que são modelos
muito simples, o entendimento do comportamento da rede real pode advir da
observação de seu componente gigante [1].
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a)

b)

Figura 21. Redes e componentes gigantes. a) O maior conjunto concentra a grande
maioria dos nós. b) Vários subconjuntos e um pouco expressivo componente gigante.
Na Figura 21 podem ser observados os maiores componentes com diferentes
constituições. É plausível deduzir que um componente com o maior conjunto de nós
conforme mostrado na Figura 21.a fará uma representação de toda a rede melhor que
qualquer um daqueles que podem ser vistos na Figura 21.b.
h)

Pequeno mundo

Uma propriedade notável, presente em muitas redes reais é a ocorrência de
uma pequena distancia típica entre os nós, considerada em relação ao tamanho geral da
rede [1]. Este efeito de pequeno mundo, amplamente discutido na literatura, pode ser
estimado numericamente através do grau de separação médio da rede e formaliza a idéia
de que em sua maioria, os nós de uma rede podem ser alcançados por caminhos muito
curtos.
A topologia de pequeno mundo é bastante disseminada, mas podem ser
encontradas redes, inclusive biológicas [116], que apresentam diâmetro maior que o
esperado para uma rede aleatória com mesmo número de nós e distribuição de graus,
decorrente do fato de que o diâmetro acaba por sofrer sacrifícios em benefício de uma
estrutura modular, que traz vantagens como robustez e capacidade de evolução [117].
i)

Redes livres de escala - lei de potência

Distribuições com lei de potência ocorrem em uma grande diversidade de
fenômenos, tanto naturais quanto ligados a criações humanas, como extensão de faltas
de energia, intensidade de terremotos, e o tamanho populacional das cidades [118]. O
que caracteriza os sistemas que se comportam de acordo com essa lei é a existência de
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poucos fatos com grande incidência e muitos fatos com pouca incidência. Este efeito
também pode ser detectado em sistemas em rede, como redes sociais [119] e redes
tecnológicas [120].
Redes que seguem a lei de potência também são chamadas de redes livres de
escala e a distribuição de seus graus segue a forma geral [121]:
p( x)  cx  .

(15)

Na qual C e α são constantes e esta, chamada expoente da lei de potência, determina a
inclinação da curva e caracteriza esse tipo de distribuição.
Para Barabási e Albert [122], grandes redes do mundo real se auto-organizam
em um estado livre de escala, por dois motivos complementares: o crescimento do
número de nós ao longo do tempo e a conexão preferencial dos novos nós com aqueles
que possuem grau mais elevado, o que não encontra respaldo em redes geradas segundo
modelos aleatórios. Nestas, a probabilidade de encontrar um vértice altamente
conectado diminui exponencialmente com o aumento do valor do grau, o que determina
que nós com alto número de relacionamentos estejam praticamente ausentes. Embora os
autores observem que não é comum pensar os sistemas biológicos em acordo com essas
duas caracteríticas, ele admitem que história evolutiva dessas redes, dominadas pelo
crescimento e agregação de diferentes elementos, desde moléculas aos mais complexos
organismos, poderia refletir a liberdade de escala.
Existem, realmente, diversos casos em que as distribuições não são regidas por
lei de potência ou seguem outros regimes. As teias alimentares, por exemplo, exibem
distribuições de grau que não podem ser ditas aleatórias, mas que também desviam do
padrão da lei de potência [123].
j)

Centralidade de grau (degree centrality)

A centralidade de grau é uma medida muito simples, sendo exatamente o grau
do nó ( Cd (i )  di ), mas que dentro das circunstâncias apropriadas permite
interpretações esclarecedoras, como a suposição de que os nós que possuem mais
conexões têm mais influência sobre a rede [1]. Uma vez que os nós adquirem graus
altos por terem contato com um número elevado de outros nós, esta medida também
indica a localização de pontos de maior atividade na rede [21].
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k)

Centralidade de intermediação (betweeness centrality)

A centralidade de intermediação quantifica a participação de um nó no
caminho mais curto entre quaisquer pares de nós da rede, permitindo estabelecer um
ranking dos nós que exercem maior controle sobre as interações entre os nós não
vizinhos dentro de uma rede [21]. O valor numérico da intermediação, para um dado nó
i, corresponde ao somatório das razões entre a quantidade de caminhos mais curtos entre
um nó s e um nó t que passam i e a quantidade total de caminho mais curtos existentes
entre s e t [1], expresso por:

Cb (i )  
st

l)

nsti
g st

(16)

Centralidade de proximidade (closeness centrality)

A centralidade de proximidade é baseada no conceito de distância e seu obetivo
é medir o quanto um nó é próximo de todos os outros atores da rede, indicando o
potencial de rapidez de suas interações [21].
Para calcular a distância geodésica média de um nó i, comumente usa-se
dividir somatório das distâncias geodésicas entre ele e todos os outros nós da rede pela
quantidade de nós menos 1, o próprio nó i: li 



j ( i )

di

n 1

j

. Porém, essa média apresenta

valores baixos para nós mais centrais, e valores altos para nós mais periféricos. Para
manter a sintonia com outras medidas de centralidade, a proximidade é calculada como
o inverso da média:
Cc (i) 

1

li

n
 di

(17)
j

A Figura 22 ilustra o conceito das centralidades. Considerando-se todas as
arestas com valor igual a uma unidade: na Figura 22.a o nó 4 apresenta a maior
centralidade de grau - Cd (4)  6 ; na Figura 22.b o nó 4 possui a maior centralidade de
intermediação - Cb (4)  7 ; na Figura 22.c o nó 5 apresenta a maior centralidade de
proximidade - Cc (5) 

9
14
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a)

c)
b)
Figura 22. Redes e centralidades. a) Centralidade de grau. b) Centralidade de
intermediação. c) Centralidade de proximidades

3.3.3.2.

Índices ecológicos

Os cálculos da maioria dos índices ecológicos que se seguem, são feitos com
base em redes direcionadas, onde as arestas representam fluxos, comumente de energia,
que têm orientação da origem para o destino da transferência. Esses fluxos são tomados
em relação aos compartimentos ecológicos, e geralmente são descritos na literatura com
base no modelo de Hirata e Ulanowicz [124] Este modelo considera que entradas
externas à rede são consideradas como oriundas do compartimento zero; os fluxos que
são exportados pela rede entram no compartimento n+1 e os fluxos de energia dissipada
sem utilização pela rede, como a respiração, são enviados para o compartimento n+2.
Esta convenção é adotada apenas para facilitar extensões posteriores, já que o uso de
apenas um compartimento para abrigar os três tipos de fluxo apresentaria os mesmos
resultados. Não possuindo informação de importações, exportações e dissipações dentre
os dados de citometria, este trabalho irá considerar apenas a possibilidade de seis
compartimentos: fitoplâncton e zooplâncton, separados de acordo com a divisão clássica
de três tamanhos.
a)

Conectância

A conectância permite fazer diversas inferências sobre a dinâmica da rede
baseadas em seus padrões, tais como: a relação apresentada entre seu decréscimo e o
aumento de espécies em uma teia alimentar; o aumento da conectância com o acréscimo
de onívoros; sistemas mais complexos, ou seja, que apresentam maior conectância, são
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menos estáveis [125] e redes com maior conectância serem menos vulneráveis às
invasões por parte de outras espécies [126].
A conectância é uma medida da densidade, muito importante em ecologia e
comumente utilizada em análises de teias alimentares. De forma mais geral, as diversas
definições existentes são variações muito próximas, baseadas na razão entre o número
de interações reais em uma rede e o número total possível de interações [125]. Martinez
apresenta a conectância direcionada [107], mas como esta inclui canibalismo e predação
mútua, será estendida neste trabalho para medir a proporção de todas as ligações, sendo
calculada por:
C

b)

L
n2

(18)

Fluxo total do sistema e Rendimento total do sistema

Conforme descritos por Latham [127] o fluxo total do sistema (FTS) é como a
soma dos fluxos que passam através dos compartimentos e na prática é igual à soma do
maior valor entre o total dos fluxos de entrada e o total dos fluxos de saída de cada
compartimento. O rendimento total do sistema (RTS) é a soma da magnitude de todas as
ligações tróficas existentes na rede
O fluxo médio dos compartimentos, conforme apresentado em [128], é a
simples divisão do fluxo total do sistema pela quantidade de compartimentos
considerada.
c)

Compartimentalização

A compartimentalização é uma medida estatística introduzida por Pimm e
Lawton [129]. É uma medida heurística cuja utilidade é apresentar informação a cerca
do grau em que um sistema está organizado em subsistemas.
Para

cij 

o

cálculo,

primeiramente

é

necessário

computar

a

relação

quantidade de espécies com as quais tanto i quanto j interagem
, não sendo usado o
quantidade de espécies com as quais i ou j interagem

valor das arestas, mas apenas contada sua existência. Com isso, e considerando que n
seja o número de espécies envolvidas, a compartimentalização será dada por
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n

 
i 1

C1 

n
j 1, ij
j i

c

(19)

n  (n  1)

O valor de C1 , situado no intervalo [0,1], cresce à medida que os sistemas são
mais compartimentados.
Neste trabalho, a existência de múltiplas arestas é contabilizada apenas uma
vez e são considerados os n organismos existentes na amostra, em lugar das espécies.

3.4. Implementação
Para a geração de redes, extração de principais características e cálculo de
diversos índices, assim como a detecção de comunidades, houve a necessidade de
implementação de software. O núcleo das aplicações foi desenvolvido na linguagem de
programação gratuita Java1. Na construção dos gráficos foi utilizada a biblioteca
JFreeChart2 e para a visualização das redes e a obtenção de algumas medidas em grafos
foi empregada a biblioteca JUNG3, ambas também sob licença livre.

1

http://www.java.com/pt_BR/
http://www.jfree.org/jfreechart/
3
http://jung.sourceforge.net/
2
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4. Problema estudado

4.1. Redes planctônicas

4.1.1. Características biológicas
O plâncton marinho é uma comunidade biológica composta por organismos de
diversas espécies, cujo poder de locomoção não é suficiente para deslocá-los contra a
corrente das águas. Uma distinção clássica pode ser feita entre algas e animais, as
microalgas do fitoplâncton e o zooplâncton, respectivamente [130], e bactérias,
importante componente dos ecossistemas aquáticos [131][132] genericamente chamado
de bacterioplâncton.
A classificação dos organismos planctônicos em termos de seu tamanho é
muitas vezes conveniente, embora não sejam limites absolutamente rígidos. O Quadro 2
apresenta uma escala de tamanhos, de acordo com Lalli e Parsons [130], relativa aos
organismos de interesse do presente trabalho.
Quadro 2 – Classificação de organismos planctônicos por escala de tamanho
Fentoplâncton

Picoplâncton

Nanoplâncton

Microplâncton

Mesoplâncton

Macroplâncton

Megaplâncton

0,02-0,2 m

0,2-2,0 m

2,0-20 m

20-200 m

0,2-20 mm

2-20 cm

2-200 cm

Bacterioplâncton
Micoplâncton
Fitoplâncton
Protozooplâncton
Metazooplâncton

Outro aspecto fundamental na caracterização do plâncton é propriedade
biológica da fluorescência, ou presença pigmentos tais como a clorofila, entre outras,
peculiar às plantas, mas também presente em alguns organismos do zooplâncton, como
estrutura fisiológica ou por ingestão, embora significativamente menos intensa. A
distribuição do fitoplâncton tem sido estudada através de medidas de fluorescência e de
medidas de concentração. Por exemplo, regiões de alta concentração de fitoplâncton
sem a respectiva alteração na massa fluorescente podem representar locais de elevada
pastagem do zooplâncton, indetectável por fluorímetros [133].
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Muitos trabalhos versam sobre a fluorescência aplicada à análise da estrutura e
interações do plâncton. Em um trabalho de Benoit-Bird et al [134], foi constatado que o
deslocamento vertical entre camadas de fitoplâncton e zooplâncton pode ser
seguramente predito pela fração da fluorescência contida na coluna de água. Com o uso
de um citômetro de fluxo para aquisição de imagens da fluorescência do fitoplânctos,
Wu e Chan [135] mostraram que a informação morfológica detalhada oferecida pode ser
usada como uma assinatura característica para identificação de espécies. A presença de
fluorescência da clorofila também é útil para distinguir o fitoplâncton da matéria
inorgânica ou bactérias que não realizam fotossíntese [136].
O plâncton marinho se desenvolve nas massas d’água e sua distribuição é
ditada pelo movimento dessas massas, que determinam três variações: a) zonal - ao
longo da costa; b) meridional - ao longo do eixo costa-oceano e c) vertical - relevante
nas áreas de forte turbulência e correntes ascendentes [137], como a ressurgência,
fenômeno natural de ascensão de águas profundas em substituição à água da superfície
que flui para o mar aberto. Este processo exerce grande influência na estrutura dos
ecossistemas costeiros, em virtude da troca de temperatura e da costumeira abundância
de nutrientes [138].

a)

b)
Figura 23. Plâncton do litoral do Rio de Janeiro. a) Fitoplâncton. b) Zooplâncton.
Imagens obtidas em http://planktonnet.awi.de/. Acesso em 10/ago/2013.
As águas litorâneas do Rio de Janeiro, região já apontada como de interesse
mais próximo neste trabalho, podem apresentar plâncton em altas concentrações,
especialmente aquelas sob influência da ressurgência, com presença de espécies bem
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diversificadas, de acordo com o que aponta estudo relativo ao litoral norte do estado,
feito por Bassani et al. [139]. Conforme ressaltam os autores nesse trabalho, os demais
pontos do litoral apresentam populações planctônicas e comunidades típicas em
correspondência às observadas em Cabo Frio. Entre fitoplâncton e zooplâncton, as
águas costeiras apresentam de 7 a 18 comunidades características, dependendo do tipo
de influência ambiental. Nas águas da corrente do Brasil encontra-se especialização
típica entre 7 e 15 comunidades e nas águas costeiras encontra-se uma composição de 8
a 14 comunidades. A Figura 23 apresenta imagens de alguns desses organismos
planctônicos presentes no litoral do estado do Rio de janeiro.
Características ambientais
Os sistemas ambientais costeiros no Brasil são extraordinariamente diversos,
com águas frias, no sul e sudeste, e águas quentes, no norte e nordeste. A grande
variedade de ecossistemas abriga uma miríade de animais e vegetais, muitos dos quais
só ocorrem em águas brasileiras e alguns ameaçados de extinção [14]. De acordo com
Knoppers et al [140], a costa brasileira pode ser classificada com base em vários
critérios, como hidrográficos, geológicos e geográficos. Estes últimos distinguem cinco
regiões principais: norte, nordeste, leste, sudeste e sul. A plataforma do Amazonas, na
região norte, a região sudeste e região sul são mais produtivas e as plataformas das áreas
nordeste e leste têm produtividade primária, biomassa planctônica e produção
pesqueiras baixas, com exceção das zonas de influência das ressurgências.
O estado do Rio de Janeiro possui, em relação à sua área, um extenso litoral. A
sua zona costeira, levando-se em consideração os elementos característicos de cada
região, apresenta uma divisão natural em quatro setores costeiros [141], os quais
apresentam desafios próprios ao gerenciamento, tais como o porto de Sepetiba e duas
usinas nucleares no Litoral Sul; a grande pressão populacional e dois emissários
submarinos no Litoral da Baía de Guanabara, além de grande parte das indústrias
petroquímicas do estado e porto do Rio de Janeiro; a vocação turística e o forte processo
de urbanização do Litoral da Região dos Lagos, justamente onde ocorre o fenômeno da
ressurgência que lhe confere grande produtividade marinha e a grande atividade de
prospecção de petróleo no Litoral do Norte Fluminense, onde se localiza a foz do rio
Paraíba do Sul e a maior produção agrícola do estado.
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4.2. Análise exploratória e preparação dos dados
Confrome já exposto, o citômetro de fluxo é capaz de gerar, em pequenos
intervalos de tempo, uma massa de dados de volume considerável, com uma longa série
de variáveis que, se por um lado pode auxiliar na separação e identificação das
partículas, gera um problema de alta dimensionalidade para a análise. Dessa maneira,
antes de utilizar base de dados fornecida pelos equipamentos de citometria, foi
necessário definir quais variáveis seriam utilizadas para modelar os organismos e, por
consequência, a rede que os mesmos podem formar.
De acordo com os preceitos da análise exploratória de dados [142], passo
crítico na análise de dados de um experimento, diversas possibilidades foram
exploradas, tais como a preliminar detectação de erros, a verificação de pressupostos e
determinação de relações entre as variáveis, com o propósito mais amplo de obter
conhecimento mais apurado a cerca do comportamento dos dados. Assim, foram
submetidos à análises estatísticas, descritas na sequência, vários arquivos “lista
derivada”, gerados a partir de amostras de plâncton obtidas em Angra dos Reis,
perfazendo uma massa de dados significativa para o estudo estatístico das variáveis
citométricas. A análise também visou reduzir a dimensionalidade incial e identificar as
variáveis que melhor poderiam contribuir para o processo de geração dos modelos.
A variável Tempo de Passagem foi desconsiderada, pois é uma medida direta
do tempo que a partícula toma para ser registrada, dependente de ajustes no
equipamento, o que pode gerar dados diferentes para organismos idênticos, e vice versa,
capturados em coletas distintas, o que tornaria não confiável a comparação entre
amostras diferentes. Como esse tempo está relacionado ao tamanho da partícula, esta
informação poderá ser suprida pelas outras variáveis relativas ao comprimento.
A providência imediata foi extrair medidas estatísticas descritivas básicas,
como média e desvio padrão. Os valores máximos e mínimos, das médias e dos desvios
padrão encontrados para cada uma das 5 variáveis dentro de cada um dos 9 fatores
citométricos estão apresentados no Quadro 3. A grande amplitude mostrada em alguns
casos indica que, antes de sua utilização, os dados devem ser normalizados a fim de
reduzir a grande discrepância existente. Os valores muito elevados do desvio padrão, em
algumas variáveis, denunciam comportamento irregular, a ser observado atentamente.
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Quadro 3 – Medidas estatísticas descritivas das variáveis citométricas
COMPRIMENTO

TOTAL

mínimo

máximo

média

desvio padrão

mínimo

máximo

média

desvio padrão

FWS
SWS
FLY
FLO
FLR

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

266,878
265,129
268,536
278,345
277,382

4,853
5,025
10,815
10,820
9,648

3,375
3,118
5,548
5,533
4,955

2,136
1,984
1,679
0,763
0,305

1049080,000
834252,100
35620,130
12026,730
3435,773

3353,396
3584,877
159,213
124,331
25,697

15957,152
14742,947
300,713
132,935
41,445

FWS
SWS
FLY
FLO
FLR

0,458
1,679
0,610
0,763
0,305

MÁXIMO
5000,000
225,142
5000,000
251,895
3241,371
9,998
348,521
8,179
155,950
1,675

469,265
525,495
22,522
4,158
1,315

0,418
0,992
0,480
0,381
0,153

4223,319
3214,896
1319,264
144,449
51,280

FWS
SWS
FLY
FLO
FLR

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,115
0,091
0,151
0,155
0,126

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

CENTRO DE GRAVIDADE
302,590
11,639
292,475
12,606
308,460
12,547
292,223
12,536
326,237
12,336

FWS
SWS
FLY
FLO
FLR

0,089
0,162
0,119
0,233
0,191

1,199
1,054
1,612
1,541
1,333

INÉRCIA
0,357
0,336
0,836
0,838
0,824

FATOR DE PREENCHIMENTO
0,989
0,587
0,103
0,988
0,585
0,087
0,969
0,846
0,081
0,964
0,835
0,073
0,968
0,851
0,058

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

MÉDIA
83,447
92,163
6,079
4,785
0,965

ASSIMETRIA
0,656
0,098
0,548
0,056
0,559
0,088
0,487
0,085
0,427
0,083

188,417
185,985
8,431
1,749
0,500

5,586
5,489
5,923
5,898
5,955

0,069
0,043
0,074
0,068
0,061

NÚMERO DE CÉLULAS
FWS
SWS
FLY
FLO
FLR

0,637
0,637
0,637
0,637
0,637

26,105
19,070
25,667
32,393
29,380

1,208
1,133
2,908
2,857
2,880

0,287
0,214
0,937
0,938
0,865

Na fase seguinte, a exploração dos dados partiu para a observação dos perfis
individuais das cinco váriáveis originadas diretamente pelos sinais dos sensores e os
valores obtidos pelos fatores do CytoSense. A primeira observação foi feita com auxílio
de histogramas, apresentados na Figura 24, a fim de verificar a distribuição dos dados e
a avaliar sua simetria e dispersão.
A segunda observação empregou os gráficos da probabilidade normal,
apresentados na Figura 25, pois estes permitem verificar as variáveis cuja distribuição
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mais se aproxima de uma distribuição normal teórica, ampliando a informação dada
pelos histogramas.
VARIÁVEIS
FATORES

FWS

SWS

FLY

FLO

FLR

Comprimento

Total

Máximo

Média

Inércia

Centro de
gravidade
Fator de
preenchimento

Assimetria

Número de
células

Figura 24. Histogramas – 45 variáveis citométricas.
Após avaliadas as características das variáveis, optou-se pela manutenção da
variável de Comprimento FWS, pois este é o valor determinante do tamanho dos
organismos, assim como Total FLY, Total FLO e Total FLR, através das quais a
partícula pode ser categorizada como produtor primário, consumidor primário ou
consumidor secundário, fundamentais, assim, na criação e futuras análises das redes
planctônicas.
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VARIÁVEIS
FATORES

FWS

SWS

FLY

FLO

FLR

Comprimento

Total

Máximo

Média

Inércia

Centro de
gravidade
Fator de
preenchimento

Assimetria

Número de
células

Figura 25. Gráficos de probabilidade normal – 45 variáveis citométricas.
Devido à assimetria e à falta de dispersão extremas, as variáveis relativas ao
Comprimento, exceto FWS, aos totais FWS e SWS, ao Máximo, à Média e ao Centro de
Gravidade foram selecionadas como as próximas candidatas ao descarte. Confirmado o
comportamento irregular e, consequentemente, o baixo ajuste dos pontos no gráfico de
probabilidade normal, essas varíaveis foram excluídas do estudo. A decisão pelo
descarte também foi apoiada na análise das correlações entre as variáveis.
Em exame mais severo, observou-se que o conjunto de variáveis do fator
Inércia apresentam, no geral, dispersão maior que as anteriores, mas as varíáveis
relativas ao FWS e ao SWS têm ajuste bem inferior às demais de seu conjunto. Aliado à
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correlação significativa que aquelas variáveis mantém com outras de melhor
comportamento, optou-se por seu descarte. Raciocínio semelhante ocorreu com o
conjunto de variáveis do fator Número de Células: a dispersão das variáveis relativas ao
FLY, FLO e FLR não eram evidentes, mas eram superiores à demais de seu conjunto, as
quais demonstravam o pior ajuste `no gráfico de probabilidade normal.

Figura 26. Matriz de correlações – 20 variáveis citométricas selecionadas
Com as 20 varíáveis restantes foi elaborada uma matriz de correlações,
apresentada na Figura 26, para afiançar a sua significância estatística, constatando-se,
em percentuais aproximados, que 80% são valores de correlação entre -0.2 e 0.2, que
pode ser considerada muito fraca; 11% são de correlação fraca; 8% moderada e apenas
1% podem ser considerados valores de correlação forte ou muito forte.
Tabela 1 - Variáveis de citometria descartadas.
Fator
Comprimento
Total
Máximo
Média
Centro de gravidade
Inércia
Número de células

Variáveis
SWS, FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FWS, SWS
FWS, SWS, FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FWS, SWS, FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FWS, SWS, FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FWS, SWS
FWS, SWS
tempo de passagem
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Através do conjunto de observações, concluiu-se que poderiam ser
dispensadas, sem relevante perda de informação, 26 variáveis, relacionadas na Tabela 1,
As 20 variáveis restantes, apresentadas na Tabela 2, também em grupos de
fatores foram selecionadas para compor o modelo de estudo.
Tabela 2 - Variáveis de citometria selecionadas.
Fator
Comprimento
Total
Inércia
Fator de preenchimento
Assimetria
Número de células

Variáveis
FWS
FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FWS, SWS, FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FWS, SWS, FLuorescências – Yellow, Orange e Red
FLuorescências – Yellow, Orange e Red

4.2.1. Categorização das partículas
Como descrito, o citômetro de fluxo apresenta medidas físicas a partir de
informações químicas das partículas, tomadas por sensores, que geram massas de dados
através das quais se obtém diversas informações das partículas, inclusive se são
organismos vivos, detritos ou outros elementos não biológicos. Entretanto, para
identificar características mais apuradas, como a espécie, ou ao menos o nível trófico do
indivíduo com precisão são necessárias as imagens que também podem ser geradas pelo
equipamento. Porém, este processo não está automatizado: não há, ainda, possibilidade
de geração de uma imagem para cada partícula capturada pelos sensores e, mesmo para
aquelas geradas, é exigido o trabalho de pessoal altamente especalizado para a correta
identificação individual dos organismos registrados.
A presente inviabilidade de associar uma imagem identificada a todo
organismo capturado pelos sensores do equipamento, somada à enorme quantidade de
dados disponibilizados através das amostras, impôs a necessidade da criação das quatro
regras seguintes, definidas após intensa análise de uma coleção de imagens produzidas
em diversas amostras, sua identificação e associação aos valores citométricos
registrados, com o objetivo de categorizar a partícula observada da maneira mais
aproximada possível à realidade.
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Primeiramente, os organismo pertencentes ao nível dos produtores primários,
abrangendo as microalgas e as cianobactérias, foram determinados em função de sua
fluorescência medida em milivolts, de acordo com a seguinte regra:
Se total fluorescência yellow  120 e
total fluorescência orange  120 e
total fluorescência red  15
então a partícula é considerada produtor primário.

(regra 1)

senão a partícula é considerada não produtor primário

Em seguida, com a média dos comprimento FWS dos organismos que não são
produtores primários previamente calculada, usa-se a segunda regra:
Se a partícula é não produtor primário e
comprimento FWS  média de tamanho dos não produtores primários
então a partícula é considerada um consumidor secundário.
senão a partícula é considerada um consumidor primário.

(regra 2)

Para determinar a predominância da fluorescência nos produtores primários,
utizou-se a seguinte regra:
Se a partícula é produtor primário
então
Relação Red - Yellow = Total Fl Red / Total Fl Yellow
Relação Red - Orange = Total Fl Red / Total Fl Orange
Relação Orange - Yellow = Total Fl Orange / Total Fl Yellow
Relação Yellow - Orange = Total Fl Yellow / Total Fl Orange
Se Relação Red - Yellow > 0.3 e Relação Red - Orange > 0.3
então a predominância é vermelha

(regra 3)

senão Se Relação Yellow - Orange > 3
então a predominância é amarela
senão Se Relação Orange - Yellow > 1
então a predominância é laranja.
senão a partícula tem fluorescência, mas sem predominância .

Para contabilizar as partículas componentes do picoplâncton, do nanoplâncton
ou do microplâncton, considerados respectivamente pequenos, médios e grandes, foi
estabelecida uma regra de acordo com o Quadro 2, previamente apresentado neste
capítulo:
Se comprimento FWS < 2
então a partícula é considerada pequena.
senão Se comprimento FWS < 20

(regra 4)

então a partícula é considerada média.
senão a partícula é considerada grande.
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5. Análise dos resultados

5.1. Criação de ligações fuzzy
Para tornar os testes das hipóteses levantadas por este trabalho mais céleres,
foram extraídas algumas linhas de um dos arquivos disponibilizados pelo citômetro de
fluxo, de maneira que fosse gerada uma amostra representativa, mas sem maiores
exigências de capacidade computacional ou tempo de processamento.
O desafio preliminar, mas de solução obviamente imprescindível, ao estudar as
redes planctônicas captadas através da citometria de fluxo, é justamente descobrir os
relacionamentos dos dados. Sendo assim, o primeiro resultado obtido neste trabalho, foi
a solução da ausência da informação sobre as ligações entre os atores. Isto foi alcançado
presumindo relações ecológicas entre os nós, representadas por arestas fuzzy, conforme
procedimento descrito no capítulo que trata da metodologia deste trabalho.

5.1.1. Rede de competição
O primeiro tipo de relação foi modelado sob inspiração da relação de
competição. Conforme o procedimento implementado, baseado na definição ecológica,
todos os nós podem competir de alguma forma entre si, com certa intensidade.
Utilizando-se o primeiro método, descrito no item 3.2.2 deste trabalho, para o cálculo
das pertinências à competição entre os pares, chega-se a uma rede quase completamente
conectada, onde apenas os nós absolutamente mais dissimilares, considerada toda a
diversidade das partículas, apresentam pertinência zero, o que determina a não formação
de uma aresta entre eles.
Tome-se como exemplo uma amostra hipotética, reduzida para facilitar a
visualização, contendo 40 partículas. Os recursos do equipamento de citometria não
fornecem dados que permitam estabelecer quaisquer conexões entre as partículas,
demonstrado na Figura 27.a. Com o método de criação de arestas fuzzy, no entanto, foi
possível obter uma rede com quase todas as arestas possíveis com 40 nós e 742 arestas,
como apresenta a Figura 27.b.
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a)

b)
Figura 27. Rede exemplo “40”: a) 40 nós inicialmente sem conexões. B) 40 nós
conectados por 742 arestas fuzzy.
Não é esperado, todavia, que uma rede de relacionamentos naturais se
apresente tão completa. Para que o modelo se tornasse representativo da realidade foi
necessário adotar um critério para remover o excesso de arestas. Tal critério deveria
fazer emergir uma rede condizente com padrões reais, o que poderia ser percebido pela
análise dos índices gerais de redes complexas aplicados à rede obtida.
Algumas sondagens foram realizadas com o objetivo de definir o critério mais
adequado para remoção das arestas. Primeiramente foi avaliado um critério baseado no
modelo conhecido como grafo de vizinhança relativa (RNG), que confirma a aresta
entre dois nós x e y caso a distância entre eles seja menor ou igual à maior distância de
cada

um

deles

a

um

terceiro

nó

qualquer

pertencente

( d ( x, y )  max[d ( x, z ), d ( y , z )] z  1,..., n, z  x, y ) [143].
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Diversos testes foram realizados com diferentes quantidades de diferentes nós.
A Figura 28 apresenta apenas os resultados relativos a uma rede com 400 nós – rede
exemplo “400” – escolhida por ainda permitir uma razoável visualização das
características topológicas exploradas.
Neste teste, apenas a visualização da rede, representada pela Figura 28.a, em
que se pode observar a excessiva centralização de dois nós e a extensa maioria dos nós
com grau igual a um, por exemplo, ja forneceria uma indicação de que o modelo não
seria um bom critério para atingir redes de boa qualidade.

a)

b)
Figura 28. Rede de 400 nós obtida por RNG. a) Visualização. b) Propriedades.
A simples visualização de quantidade de arestas e padrão de conexões não é

suficiente, entretanto, para atestar se realmente o critério não é capaz de originar uma
estrutura que mantenha boas características topológicas. Com esse propósito, foram
inseridos cálculos automáticos de algumas medidas gerais de redes complexas, a fim de
validar se a rede alcançada poderia ser representativa da amostra real a ser analisada.
Para estes cálculos foi considerada a existência da aresta, valor 1, e não seus valores
ponderados.
A tela de propriedades, que pode ser vista na Figura 28.b, composta pelos
resultados de uma série de medidas calculadas apenas sobre o componente gigante, traz
informações básicas em dois formatos. Um formato é textual, com os totais de nós e
arestas; a média de arestas e de graus por nó; o maior e o menor graus; a variância dos
graus; a densidade; o diâmetro e o grau de separação médio e o coeficiente de
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clustering. O outro formato é gráfico, apresentando a distribuição de graus e o gráfico
da CCDF
A análise das propriedades confirma a intuição inicial de que as redes geradas
não teriam a qualidade necessária. A variabilidade dos graus dos nós é muito pequena,
como pode ser apreendido do gráfico de freqüência, embora a variância apresente um
valor relativamente alto, isto fortemente enviesado pela extrema diferença entre os dois
nós excessivamente conectados e os muitos nós que possuem apenas uma ou duas
conexões. Os dois gráficos relativos à distribuição de graus, plotados em escala log-log,
mostram claramente o que pode ser apreendido na visualização: a distribuição é
extremamente concentrada, não apresentando um padrão ligado a redes complexas.
Outro comportamento extremamente atípico é a inexistência de triângulos na rede,
explicitado pelo coeficiente de clustering igual a zero. Por tais razões, da mesma
maneira encontradas nos outros testes, o critério baseado no grafo de vizinhança relativa
foi descartado.
O segundo critério avaliado foi baseado no conceito de k vizinhos mais
próximos (kNN) [144], o qual estabelece ligações entre cada nó e um número arbitrário
de nós da sua vizinhança.

b)

a)

Figura 29. Rede de 400 nós obtida por kNN, k = 1. a) Visualização. b) Propriedades.
Na investigação deste critério, novamente foram realizados diversos testes
variando a quantidade de nós e valor de k. Na Figura 29 estão apresentados os
resultados relativos à rede exemplo “400”, estabelecida pelo critério kNN, com k igual
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1, que faz com que cada nó mantenha apenas a ligação com seu vizinho mais próximo,
escolhido aleatoriamente em caso de empate.
Com o critério kNN foi gerada uma rede desconectada, mas com um
componente gigante contendo 94,5% dos nós. Entretanto, para este componente,
também se repetiu a inexistência de triângulos, pequena variedade de graus, com as
arestas se concentrando excessivamente em torno de um nó. Os gráficos mostram,
novamente, que a distribuição de graus, que apresenta apenas três valores distintos, o
que diverge fundamentalmente das redes do mundo real. Portanto, este critério também
foi considerado inapropriado para formar redes representativas de uma comunidade
planctônica.
O terceiro critério analisado lançou mão do artifício do corte alfa para
determinar as arestas que permaneceriam no conjunto, formando efetivamente a rede. A
sondagem inicial foi feita através da experimentação de valores arbitrários para o corte
alfa, fazendo a rede assumir estruturas distintas, até que fosse possível descartar ou
confirmar o potencial de representar padrões reais. Este recurso, aplicado na prática,
teria a capacidade de proporcionar ao especialista a liberdade adicional de observar a
rede com granularidades diversas

a)
b)
Figura 30. Rede exemplo “80” podada por corte alfa. a) Corte alfa 0,20: 78 nós
conectados e 1286 arestas. b) Corte alfa 0,50: 70 nós isolados do componente gigante.
A Figura 30 apresenta uma rede exemplo com apenas 80 nós submetida a dois
níveis de remoção de arestas distintos, para ilustrar a ação do corte-alfa. Primeiramente
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foi aplicado um corte alfa com valor 0,20, o qual produziu uma poda na rede que
desconectou uma pequena parcela dos nós – 2,5%, mas que reduziu consideravelmente
a quantidade de arestas, aproximadamente 40% das 3160 arestas possíveis. o que indica
que muitas arestas na rede original poderiam ser consideradas redundantes. Menos
arestas, mas posiconadas de maneira mais estratégica, podem manter a coesão da rede,
permitindo que quase todos os nós continuem em contato, mesmo com a remoção de
alguns deles.
O uso de corte alfa além do necessário, por outro lado, pode levar a uma
desintegração muito comprometedora para a manutenção da rede, como demonstra a
Figura 30.b: um corte alfa de valor 0,50, resultou em 57 nós sem nenhuma conexão e
em um componente gigante com apenas 12,5% dos nós originais.

a)

b)

c)

d)
Figura 31. Propriedades para cortes-alfa distintos, aplicados à rede exemplo “400”.
a) 0,5. b) 0, 55. c) 0, 65. d) 0,7.

73

Diversos valores foram aplicados em diferentes massas de dados, confirmando
a suposição de haver um valor de corte alfa capaz de habilitar o critério a gerar redes
úteis para o entendimento da dinâmica da amostra.
A Figura 31 apresenta quatro conjuntos de propriedades para o componente
gigante criado a partir de 400 nós explorados com quatro cortes-alfa distintos. Ressaltase a quantidade de nós relativamente pequena, mas para o objetivo exploratório dos
resultados do método, o número pode ser considerado suficiente. Iniciando com um
valor de 0,5, vê-se na sequência que, à medida que o valor do corte aumenta, as
propriedades vão passando por alterações de qualidade. Com esse valor de corte, a rede
exibe características de interesse, como o grau de separação médio reduzido, na ordem
de 2 passos e a densidade de 0,373, mas a curva do gráfico da distribuição de graus
mostra-se muito dispersa, sem relação com padrões encontrados normalmente em redes
complexas, causada pelo alto número de arestas que foram mantidas com este corte.
Para verificar o comportamento da rede com menos arestas, e possivelmente
menos nós, foi experimentado o corte-alfa de 0,7. Dessa maneira o componente gigante
reduz-se a pouco mais de 30% dos nós originais, permanecendo apenas aqueles nós com
conexões muito fortes, o que causa uma grande perda de diversidade. Neste caso, a
distribuição de graus é pobre e a quantidade de nós é tão escassa que a informação
gráfica perde o sentido.
O corte em 0,55, usando passos de 0,05 no valor do corte-alfa, produz uma
rede na qual existem nós com graus muito acima da média, em uma diferença que chega
a 145 entre o mais e o menos conectado, ingrediente para a suposição de lei de potência
na distribuição de graus. Embora a existência de lei de potência na distribuição de graus
não seja regra em teias alimentares, outras redes reais, inclusive biológicas, apresentam
essa característica [123]. Comparado ao resultado do corte anterior, houve redução do
grau médio de separação e aumento do coeficiente de clustering. A ocorrência
combinada dessas características indica uma convergência para da topologia de pequeno
mundo [145]. Alguns estudos apontam claramente a presença dessa topologia em redes
ecológicas, como as redes de polinização citadas em [146], que apresentam alto
coeficiente de clustering, com média de 0.845, e o grau de separação médio muito
reduzido, entre 1,00 e 2,31, para redes one-mode contendo de 7 a 840 nós. Já o corte em
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0,65 manteve apenas 68% dos nós originais, abrindo mão, assim, de volume
significativo de informação, sem ganho em alguma outra característica.
Através dessa rápida experimentação, nota-se que é possível chegar a um corte
alfa, neste caso com valor ideal de 0,6, capaz de produzir uma formação com um bom
conjunto de características, conforme pode ser visto na Figura 32. Foram mantidos 85%
dos nós da rede, com uma densidade de arestas próxima de 0,1. A variância de graus
permite inferir que os nós possuem uma boa diversidade de relacionamentos, com a
possibilidade de existir diferentes papeis a serem exercidos na rede.
O coeficiente de clustering igual a 0,411 não só comprova a existência de
triângulos, esperada em qualquer rede real, como atinge um valor compatível com redes
biológicas, como as 16 teias alimentares analisadas por Dunne et al [123], cujos
coeficientes variam de 0.02 a 0,43. Ressalva-se, no entanto, que as teias alimentares são
elaboradas de maneira que os nós representam espécies e no presente trabalho os nós
representam os indivíduos do plâncton. Naquelas mesmas redes, o grau de separação
médio ficou situado em torno 2,2, enquanto o teste com a rede planctônica apresentou
valor próximo a 3,0. Esses autores utilizam a conectância, que fornece o mesmo tipo de
informação que a densidade, mas com aproximadamente metade do valor numérico
desta. Assim, a densidade apresentada de 0,098 é compatível com os valores de
conectância apresentados nas 16 redes, entre 0,026 e 0,315.

a)

b)

Figura 32. Redução da rede exemplo “400”. a) Visualização do componente gigante com
340 nós. b) Propriedades para corte alfa 0,6.
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Em outro exemplo de comparação, a rede de micróbios marinhos analisada por
Steele et al [66], apresenta coeficiente de clustering em torno de 0,265, mas o grau de
separação médio se estabelece próximo a 0,3. Novamente são encontradas
características compatíveis entre redes ecológicas descritas na literatura e aquela obtida
pelo método de formação de redes planctônicas
Com o corte-alfa de 0,6, a distribuição de graus descreve uma curva muito
menos dispersa que a encontrada com os outros cortes, como pode ser visto na Figura
32.b. O coeficiente de determinação, obtido com a transferência dos dados plotados no
gráfico de distribuição de graus para o aplicativo MS Excel1, aponta um ajuste de mais
de 77% dos pontos à reta da lei de potência. O gráfico da CCDF mostra uma curvatura
acentuada para cima, sinalizando que não há coincidência com o modelo de lei de
potência em todo o domínio, mas apresenta-se decrescente e sem grandes intervalos em
toda a sua extensão. Observa-se que relatos de desvios da lei de potência em redes
complexas reais podem ser encontrados na literatura, como o corte exponencial, que se
parece com a lei de potência nos valores iniciais do eixo x, mas que apresenta um rápido
decaimento, muitas vezes exponencial, para os valores mais elevados. Há também a
lognormal, cujo logaritmo é gaussiano e que se parece com uma parábola truncada
quando plotada em escalas log-log. Ambos comportamentos são descritos em [147].
Ao final destes testes chegou-se a conclusão de que o método de criação de
ligações fuzzy inspirado na relação ecológica de competição é válido, com potencial
para representação de redes reais através das conexões geradas a partir dos dados
citométricos das amostras planctônicas.

5.1.2. Rede de predação
A relação ecológica de predação foi a inspiração para modelagem do segundo
tipo de relação fuzzy das redes planctônicas. Uma vez que os organismos já estão
categorizados em produtores primários, consumidores primários e consumidores
secundários, a pertinência foi calculada entre os organismos, através do segundo
método, descrito no item 3.2.2 deste trabalho, considerando que um consumidor
secundário pode comer consumidores primários e outros consumidores secundários. As

1

http://office.microsoft.com/pt-br/excel/

76

redes obtidas dessa maneira têm possibilidade de envolver todos os indivíduos desses
níveis presentes na amostra, mas isso sempre irá depender da relação de tamanhos. Um
organismo muito maior ou muito menor que a média pode não ser incluído. Mas
provavelmente seriam mesmo estranhos à coleção analisada.
Para o teste do procedimento, foi utilizada a mesma amostra de 400 nós
empregada anteriormente. A Figura 33 mostra a rede de predação formada por 31 nós,
exatamente o número total de consumidores primários e secundários existentes dentre
os 400 nós iniciais. Nesta representação gráfica os nós possuem formatos diferentes:
com a categorização feita preliminarmente, é possível exibi-los de uma maneira
identificada. Os retângulos indicam os consumidores secundários e as elipses indicam
os consumidores primários. O grafo representativo da rede se apresenta direcionada,
com o fluxo orientado de acordo com o uso biológico, da presa para o predador,
reproduzindo o sentido dos fluxos de energia em teias alimentares. As arestas possuem
espessuras diferentes, proporcionais à intensidade do relacionamento entre os nós.
Com 31 nós e 189 arestas, esta rede atingiu uma densidade de 0,406, muito
mais elevada que a rede de competição e conectância de 0,197, bem situada no intervalo
apresentado pelas redes tróficas estudadas em [123].

a)
Figura 33. Visualização da rede exemplo de predação. 24 consumidores primários e 7
consumidores secundários conectados por arestas direcionadas.
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Para calcular o coeficiente de clustering e o grau de separação médio, as
arestas foram consideradas como não direcionadas, adotando o mesmo critério de
Dunne et al [123], pois, de acordo com esses autores, os efeitos das interações entre
presa e predador podem se propagar em qualquer direção através da rede. Assim, a rede
apresentou um valor de 0,857 para o coeficiente de clustering, relativamente elevado,
mas não estranho ao estudo de redes complexas, como visto anteriormente. O grau de
separação médio resultou em 1,594. Tais resultados situam a rede de predação entre
redes de pequeno mundo.
O modelo adotado para criação da rede de predação, levando ao
estabelecimento de conexões entre todos os consumidores secundários e destes com
todos os consumidores primários levam a uma distribuição de graus extremamente
concentrada, mas que poderá ser diluída com a integração das redes no multigrafo fuzzy.

5.1.3. Redes de herbivoria
O terceiro tipo de rede foi criado com arestas fuzzy inspiradas na relação
ecológica de herbivoria, também empregando o segundo método descrito no item 3.2.2
deste trabalho, envolvendo os consumidores primários e os produtores primários.

Figura 34. Visualização da rede exemplo de herbivoria. 178 produtores primários e 24
consumidores primários conectados por arestas direcionadas.

78

A amostra utilizada foi a mesma, com 400 nós, utilizada nos testes anteriores.
A rede de herbivoria gerada contém 202 nós, sendo todos os 24 consumidores primários
e 178 produtores primários. A manutenção de todos os indivíduos desses níveis
presentes na amostra original se torna mais difícil devido à grande diferença de tamanho
que os consumidores primários apresentam em relação aos produtores primários. Na
visualização da rede de herbivoria, Figura 34, os nós possuem formatos diferentes, com
as elipses indicando os consumidores primários e os círculos indicando os produtores
primários, sendo que estes, de acordo com as regras 1 e 3 descritas no item 4.2.1 deste
trabalho, são exibidos em cores diferenciadas. As demais características do grafo
representativo desta rede são semelhantes àquelas descritas na rede de predação.
A rede de herbivoria apresentou conectância de 0,066 e grau de separação
médio de 1,947, dentro de um diâmetro de valor 3. Como esta rede representa as
relações tróficas entre consumidores primários e produtores primários, e não haveria
relações de herbivoria no interior do próprio nível, indicado pelo coeficiente de
clustering com valor 0, não foram criados triângulos, mas espera-se que esta
adversidade não persista após a integração das redes no multigrafo fuzzy.

5.2. Representação com multigrafos fuzzy
Os três tipos de redes criadas com inspiração nas relações ecológicas de
competição, predação, herbivoria aplicados sobre o mesmo conjunto simultaneamente,
simulando uma pequena parte das interações que ocorrem no plâncton, exigem a
representação por multigrafos, uma vez que entre quaisquer dois pares de nós pode
haver mais de uma relação.
A Figura 35 mostra um pequeno exemplo de redes geradas a partir de uma
amostra com apenas 40 nós, contando inicialmente com 22 produtores primários, 12
consumidores primários e 6 consumidores secundários, a fim de facilitar a visualização.
Primeiramente foram criadas as redes de competição Figura 35.a, predação, Figura 35.b,
e herbivoria, Figura 35.c, isoladamente e depois reunidas em um multigrafo, Figura
35.d, do tipo não direcionado, a fim dar o mesmo padrão às arestas e simplificar a
representação das redes reunidas, estratégia já descrita por outros autores, como [123] e
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[148]. O detalhe ampliado na Figura 35.d mostra a existência de arestas duplas entre
alguns nós, representando competição e predação entre três consumidores secundários.

a)

b)

d)
c)
Figura 35. Visualização das redes exemplos. a) Competição; b) Predação; c) Herbivoria;
d) Multirrelacional com detalhe do multigrafo.
Em novo experimento, usando agora a mesma amostra com 400 nós utilizada
anteriormente, houve, como era esperado, uma combinação de características que deram
à rede múltipla um comportamento mais aproximado a redes reais, do que as redes de
predação e herbivoria tomadas separadamente.
Para fins de comparação com os resultados observados nos testes anteriores,
registra-se que a rede múltipla reuniu 364 indivíduos, 91% da quantidade original, 6
pontos percentuais acima da rede de competição, mantendo, porém, uma margem de
possibilidade de eliminação de possíveis outliers. Com 5691 arestas, a conectância da
rede chegou a 0,043. O diâmetro da rede ficou em 6 passos e o grau de separação médio
resultou em 2,353. Na rede múltipla novamente os triângulos se fazem presentes, como
ocorre naturalmente em redes reais, indicados pelo coeficiente de clustering com valor
de 0,35. Tais propriedades, aliadas à distribuição de graus que não apresenta
comportamento aleatório - o ajuste à lei de potência, por exemplo, é de cerca de 65% mesmo sendo obtida para um grafo de múltiplas arestas, permitem assumir o modelo
como satisfatório para representação das redes ecológicas planctônicas, merecendo sua
aplicação em amostras de maior escala.
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De toda maneira, a rede foi apreciada em termos de representação por
multigrafo, de modo que suas medidas e propriedades foram extraídas na presença de
arestas múltiplas entre os nós. Com o objetivo de avaliar o melhor meio de representar
as redes planctônicas, criando redes com as características mais consistentes, foi
experimentada a agregação das arestas do multigrafo através de um operador OWA.
Para realizar a operação de agregação, as arestas foram ordenadas em função
de seus respectivos valores e os pesos foram definidos com base na proporção 0,4/0,6,
com o intuito de dar ênfase à aresta que passou a representar duas relaões ecológicas
simultâneas e, por outro lado, preservar a importância da relação única, atribuindo-lhe o
peso maior.

a)

b)

Figura 36. Rede planctônica agregada exemplo “400”. a) Visualização do componente
gigante com 340 nós; b) Propriedades da rede agregada.
Após a operação de agregação, a rede planctônica, conforme pode ser
observado na Figura 36, passou a contar com 5613 arestas, o que determinou ligeira
redução na conectância para 0,042, ou densidade para 0,085. As demais propriedades
numéricas não registraram alterações. O gráfico da distribuição permaneceu com
dispersão relativamente alta, embora o ajuste dos pontos tenha apresentado um
acréscimo próximo a 2 pontos percentuais em relação àquele apresentado pela rede com
arestas múltiplas. O gráfico da CCDF teve forte inflexão, apresentando a porção central
mais ajustada a uma reta. Tais resultados sugerem que a agregação das arestas do
multigrafo fuzzy através da operação OWA podem servir à modelagem de redes
planctônicas. A validade de sua aplicação será avaliada, portanto, na análise da amostra
de tamanho real.
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5.3. Detecção de comunidades
Para realizar a detecção de comunidades, houve a opção por desenvolver um
aplicativo computacional próprio, que desse suporte às características das redes
planctônicas criadas, sendo adicionalmente, uma oportunidade de aprofundar o estudo
sobre técnicas aplicadas a redes complexas. A aplicação para detecção de comunidades
empregando um algoritmo inspirado em colônia de formigas implementada neste
trabalho, chamada “Saltator”, foi intensamente testada e alguns resultados obtidos foram
comparados com os resultados produzidos pelos softwares Gephi1, plataforma
largamente utilizada para exploração de redes complexas e NodeXL2 suplemento de
código aberto para o Excel sobre as mesmas redes.
Tabela 3 - Redes reais utilizadas para testes da aplicação.
nós
arestas

|V|
|E|

karate3
34
78

dolphin3
62
100

polbooks3
105
441

football3
115
613

jazz4
198
2.742

email4
1.133
5.451

As redes utilizadas para os testes, bem conhecidas na literatura e as
características que mais afetam o desempenho das aplicações desse tipo estão
relacionadas na Tabela 3.
Tabela 4 – Resultados da detecção de comunidades – valor médio da modularidade.
Rede
Algoritmo
Saltator

karate

dolphin

polbooks

football

jazz

email

0,4105

0,5222

0,5240

0,5974

0,4447

0,5493

Inicialmente o algoritmo Saltator foi testado em 50 execuções seqüenciais nas
seis redes selecionadas para a avaliação preliminar da implementação. As
modularidades médias obtidas podem ser vistas na Tabela 4 e são compatíveis com
valores alcançados por diversos algoritmos encontrados na literatura, como os
apresentados em [149][150]. Os valores dos parâmetros utilizados nos testes foram:
limite de estagnação - 10; número de formigas da colônia – 60% da quantidade de nós

1

www.gephi.org/
http://nodexl.codeplex.com/
3
Obtido em http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/. Acesso em 20/set/2013.
4
Obtido em http://deim.urv.cat/~aarenas/data/welcome.htm/. Acesso em 20/set/2013.
2
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da rede, conforme sugerido em [44]. Diversos testes mostraram que valores a partir de
50% já atingem boas médias em geral e que o aumento desse índice não implica
obrigatoriamente em incremento da modularidade e não altera significativamente o
processamento. Pode-se deduzir que tais características se equilibram devido à
compensação proporcionada pelo mecanismo que faz parada por estagnação.
É importante frisar que a modularidade deve ser maximizada e que, nesse
sentido, o Saltator obteve resultados que afirmam a eficácia do programa em seu
objetivo de fornecer altas medidas de modularidade.

Gephi

Quadro 4 - Comparação de resultados Gephi x NodeXL x Saltator
karate

dolphin

polbooks

football

jazz

email

Q

0,416

0,527

0,527

0,604

0,445

0,572

Qtd

4

4

5

10

4

Estrutura

9
9
9

10

4
5

4

3

9

4

12
13

2

1

5

15
17
21

3

2

1

3

4

3

9

9
11

8

6

5

40
42

2

1

4

2

14
14

3

2

NodeXL

9

1

17

8

7

6

5

4

3

173
193

2

1

CNM

0,381

0,515

0,502

0,548

0,439

0,487

WT

0,379

0,490

0,480

0,567

0,425

0,540

GN

0,401

0,519

0,517

0,600

0,405

0,532

11 (GN)

4 (CNM)

Qtd

5 (GN)

5 (GN)

5 (GN)

19 (WT)
19

Estrutura

11

5

4

3

1

5

5

2

5

7

4

6

3

12

10

9

7
8

4

3

3

8

7

6

6

20
21

2

12

1

1

42
45

2

1

8

4

9
9
9
9

0,420

0,529

0,527

Qtd

4

5

5

Estrutura

5

4

3

5
6

5

4

3

2

1

11
12

2

1

5

9

4

12

3

16
20

3

8

7

6

5

40
40

2

1

4

3

2

1

15

62

13

12

11

10

63

2

9

83

8

7

99

6

5

15
16

2

9

10
12

3
3
10
16
20
23
24
24

16

13

3

10

17

3

10
11

4

3

14

1

Q

2
3
3

18

5

10

2

Saltator

10

51
61
63

3

1

Q

23

4

10
10
11
12

7

10
33
51
61
75
87
98
107
113
121

11

70

1

3

2

0,445

10

4
4

3

2

14
15
16

1

181

0,565
26
25

10
10
11
12

118
127
130
131
133

1

0,605

9
9
9

4

22

23

21

53
61
62

19

17

15

13
11

9

7

5

1
1
1
1
5
5
6
10
10
15
16
19
24
25
30
35
47
49
53
69
76
77
95

3

107
169

1

187

Legenda: Q – valor da modularidade; Qtd – quantidade de comunidades na estrutura; Estrutura:
gráfico representando a distribuição dos nós por comunidade; CNM – algoritmo Clauset-NewmanMoore; WT – algoritmo Wakita-Tsurumi; GN - algoritmo Girvan-Newman.

Os softwares Gephi e o NodeXL fornecem, além da modularidade, o número
de comunidades encontradas e as quantidades de nós alocados em cada uma. Assim,
foram empregados em outra série de testes para confirmação da eficácia do Saltator.
Devido ao grau de aleatoriedade inerente aos seus códigos, as modularidades
assinaladas para o Gephi e o Saltator foram as maiores observadas durante uma série de
83

execuções. O NodeXL apresenta modularidade constante, independente do número de
execuções, mas disponibiliza três diferentes algoritmos de agrupamento que fazem o
cálculo: Clauset-Newman-Moore [41], Wakita-Tsurumi [151], e Girvan-Newman [152].
Assim, foi feita a opção por executar os três e apresentar apenas a quantidade de
comunidades e o gráfico da distribuição dos nós relativos à maior modularidade. O
algoritmo que as produziu está indicado entre parênteses.
Nos resultados comparados, conforme apresentados no Quadro 4, o Saltator
alcançou modularidade maior ou igual à máxima entre os três programas. As
quantidades de comunidades, quando não coincidem precisamente, são muito próximas.
A informação gráfica é um recurso visual para percepção da semelhança geral da
distribuição dos nós da rede pelas as comunidades, principalmente entre o Saltator e o
Gephi. O resultado que foge à tendência deu-se na análise da rede email, única em que o
Saltator não alcançou a modularidade máxima, limitando-se a 0,565, enquanto o Gephi
alcançou uma modularidade de 0,572. Embora as imagens representantes das estruturas
formadas por ambos apresentarem uma base destacada, com aproximadamente a mesma
quantidade de comunidades concentrando grande parte dos nós, o número total de
comunidades formadas são diversos. No entanto, em termos gerais, as divergências são
muito pequenas e justificáveis, considerando-se que a detecção de comunidades não é
uma tarefa determinística e que existem diversas formações a serem consideradas
aceitáveis, dependendo do contexto da análise e da intenção do especialista.
Para determinar a estrutura de comunidades existente nas redes, o Gephi utiliza
uma implementação do algoritmo descrito em [43], o que certamente determina a
grande semelhança dos resultados obtidos, embora o Saltator tenha alcançado maior
modularidade em praticamente todas as bases deste teste, com convergência na estrutura
das comunidades, o que corrobora a qualidade da nova abordagem.
Outras bases, com nível de exigência distinto das anteriores, também foram
analisadas e novamente o Saltator manteve bom desempenho nos resultados. Na Tabela
5 são apresentados o número de nós e o de arestas, relativos ao componente gigante de
cada rede, os resultados obtidos para a modularidade, a quantidade de nós alocados nas
comunidades e o tempo de processamento exigido para execução de cada programa.
Neste quesito em particular, o Saltator apresentou desempenho aquém dos demais.
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Tabela 5 - Redes reais utilizadas para testes da aplicação.

Gephi

NodeXL

Saltator

nós
|V|
arestas
|E|
modularidade
Qtd comunidades
Tempo processamento
modularidade
Qtd comunidades
Tempo processamento
modularidade
Qtd comunidades
Tempo processamento

celegans1

polblogs1

geom2

powergrid1

453
2025
0,437
10
< 1 seg
0,427
15
< 1 seg
0,442
14
< 1 seg

1222
16714
0,427
11
1 seg
0,427
10
4 seg
0,427
11
5 seg

3621
9461
0,738
37
1 seg
0,718
91
6 seg
0,732
30
56 seg

4941
6594
0,933
37
2 seg
0,932
62
7 seg
0,931
40
13 seg

Embora o tempo de processamento do Saltator tenha sido maior que dos outros
programas, o esforço computacional é plenamente aceitável. Este fato, aliado ao
comportamento satisfatório frente aos demais algoritmos avaliados, excedendo a média
dos resultados e à estabilidade durante os testes e permitem assumir que o Saltator é
uma ferramenta confiável na tarefa de detecção de comunidades.

5.4. Análise de amostras de tamanho real
Os testes anteriores foram feitos sobre amostras muito reduzidas, apenas para
verificar a viabilidade dos métodos. No caso da detecção de comunidades, foram usadas
redes de diversos tipos, com o objetivo de verificar a efetividade do algoritmo de
detecção implementado.
Nesta seção serão apresentados e analisados os resultados da aplicação das
ferramentas em uma amostra de dados citométricos de tamanho real, ou seja, com
quantidade de partículas em número aproximado ao gerado em uma amostragem
utilizada como padrão do citômetro.
A massa de dados a ser analisada em detalhes é composta de 2727 partículas
contidas em uma amostra coletada em Angra dos Reis em 07/03/2012. A estratégia de
criação da rede planctônica passa pela criação preliminar das redes de competição, de

1
2

Obtida em http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/. Acesso em 20/09/2013.
Obtido em http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/collab/geom.htm/. Acesso em 20/09/2013.
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predação e de herbivoria e a composição destas em um multigrafo, representando a rede
de interações múltiplas entre os indivíduos.
Dessa maneira, da amostra original foram mantidas cerca de 95% das
partículas, gerando uma rede com 2595 nós, distribuídos, como mostra a Figura 37, de
acordo com seu tamanho corporal, estimado pela variável Length FWS, em 12,4% no
picoplâncton, 87,4% no nanoplâncton, indicando a grande dominância dessa classe na
amostra e apenas 0,2% no microplâncton, classe realmente pouco comum na natureza.
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Figura 37. Número de indivíduos por divisão clássica de tamanhos.
A extensa classe de partículas do nanoplâncton sugere, de acordo com [153],
que a rede está representando uma teia alimentar dinâmica. Essa predominância também
caracteriza sistemas oligotróficos - baixas concentrações de nutrientes essenciais e,
consequentemente, baixa produtividade primária [130] - com presença de consumidores
primários que se alimentam dos indivíduos autótrofos do picoplâncton [154], embora a
amostra provenha de um ambiente onde indivíduos heterótrofos - aqueles que extraem
energia e nutrientes de outros organismos ou de seus restos [49] - com alta plasticidade
alimentar sejam potenciais predadores do fitoplâncton [155]. De fato, a abundância e a
distribuição do plâncton dependem fortemente de fatores como a concentração de
nutrientes e o estado físico da coluna de água [156].
Com a rede múltipla criada, ainda preservando as conexões especificamente
tróficas, contidas nas sub-redes de predação e de herbivoria, foram calculados os índices
ecológicos, os quais possibilitam estimar as condições da rede em determinado instante,
bem como, através da aplicação sobre dados temporais, realizar comparações e análises
da dinâmica planctônica ao longo do tempo. Os valores mostrados na Tabela 6 não se
referem à troca de massa ou energia, como é classicamente realizado em estudos sobre
teias alimentares. Aqui foram empregados os valores fuzzy dos relacionamentos no
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cálculo do Fluxo Total do Sistema e do Rendimento total do sistema para indicar o
potencial de interação entre os indivíduos na porção trófica da rede.
Tabela 6 – Índices ecológicos da rede planctônica múltipla – amostra 07/03/2012.
Índice
Número de compartimentos
Fluxo Total do Sistema
Fluxo médio dos compartimentos
Rendimento Total do sistema
Rendimento médio do sistema
Compartimentalização

Valor
5
37.447,50
7.520,02
24.903,46
46,99
0,456

Foram considerados como compartimentos três grupos – picoplâncton,
nanoplâncton e microplâncton – definidos em função da divisão clássica de tamanhos–
para o fitoplâncton e, da mesma maneira, três para o zooplâncton. Como nesta amostra
não há indivíduos do zooplâncton de tamanho micro, foram encontrados apenas 5
compartimentos. O FTS dá a noção do potencial de interações tróficas entre os
indivíduos da rede e o RTS apresenta o somatório de todos os fluxos existentes na
porção trófica da rede múltipla.
A compartimentalização é outro índice, que não se refere aos compartimentos
já citados. Obtida pelo somatório da razão da quantidade de conexões que dois nós
possuem e a fração dessas conexões que são comuns a ambos, para todos os pares
ordenados de nós da rede. Embora a compartimentalização não ofereça a divisão da
rede, seu valor dá idéia da sua organização em subsistemas. Assim, o valor da
compartimentalização pode prenunciar a modularidade a ser atingida pelo algoritmo de
detecção de comunidades.
Após o cálculo dos índices ecológicos, foi aplicado o operador OWA sobre as
arestas, resultando na rede planctônica agregada cujas propriedades são apresentadas na
Tabela 7. Para os cálculos de tais propriedades foi utilizado 1 para toda e qualquer
aresta estabelecida entre os nós, sem usar, inicialmente, o seu valor fuzzy.
A rede agregada conta com 2.595 nós conectados por 168.608 arestas,
perfazendo uma média de 64,974 arestas por nó, em uma distribuição não uniforme.
Existe elevado número de indivíduos pouco conectados, enquanto alguns poucos
indivíduos possuem alto número de ligações. Por exemplo, são 65 nós com apenas uma
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ligação e apenas 1 com o grau 896, máximo nesta rede, resultando em um grau médio
de 129,948. Tais fatos evidenciam que a rede formada é topologicamente heterogênea,
de maneira similar a diversas redes reais, em especial à organização trófica de teias
alimentares [157]. No mesmo sentido, a variância de graus com valor de 17.881,111 é
um indicativo de grande diversidade na atividade dos nós da rede.
Tabela 7 – Propriedades da rede planctônica agregada – amostra 07/03/2012.
Propriedade
Total de nós
Total de arestas
Número médio de arestas
Menor/maior graus
Grau médio
Variância de graus
Densidade
Conectância
Diâmetro
Grau de separação médio
Coeficiente de clustering

Valor
2595
168608
64,974
1 / 896
129,948
17881,111
0,050
0,025
9
2,578
0,463

A densidade da rede planctônica, em torno de 0,05, dá noção da força de
coesão dos nós, o que é da mesma maneira apresentado pela conectância de 0,025,
medida mais comum em ecologia. O diâmetro da rede, informando qual a maior
distância entre dois nós quaisquer, é da ordem de 9 passos. Fazendo uma pequena
comparação com os testes que envolveram o exemplo de 400 nós, vê-se que a maior
quantidade de nós não implica em aumento proporcional das distâncias dentro da rede.
De fato, o crescimento dos comprimentos dos caminhos em redes complexas em geral
mantém uma típica escala log n, sendo n o número de nós, e em redes livres de escala,
especialmente, a distância média de toda a rede escala com log log n [1].
Para ampliar o conhecimento sobre as distâncias envolvidas na separação dos
nós de uma rede, uma medida interessante é o diâmetro efetivo, que tem comportamento
qualitativamente similar ao diâmetro, mas seu valor exprime a maior distância pela qual
são alcançáveis quaisquer pares dentro de 90% do componente gigante [158].
O gráfico utilizado para observar a definição do diâmetro efetivo de uma rede é
chamado de “Hop-Plot” e descrito em [159]. A Figura 38, plotada conforme
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apresentado em [158], mostra, na linha tracejada, que 90% dos nós da rede planctônica
estão separados por, no máximo, 3 passos, confirmando a existência do padrão natural
de redes de pequeno mundo.

Diâmetro Efetivo
Número de pares de nós

10000000

1000000

100000

10000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Caminho mais curto

Figura 38. Gráfico Hop-Plot do diâmetro efetivo da rede planctônica.
O valor de 2,578 atingido pelo grau de separação médio e o coeficiente de
clustering com valor de 0,463, são compatíveis com redes reais relatados na literatura.
E, analisados em conjunto, indicam o ajuste ao padrão de pequeno mundo por parte da
rede planctônica agregada.
Para verificar a eficácia da abordagem de multigrafo fuzzy na modelagem de
redes reais, realizando comparações além das redes empíricas, foi gerada uma sequência
de 10 grafos aleatórios conexos, empregando o software Gephi, contendo a mesma
quantidade de nós e a mesma densidade da rede planctônica, obtida através de um
modelo em que os nós se conectam com probabilidade igual a 0,05. O coeficiente de
clustering médio dos grafos aleatórios, em torno de 0,05 é muito menor que o
apresentado pela rede planctônica, que tem valor de 0,463. O grau de separação médio
aleatório foi sempre menor, mas não muito distante, com média de 1,951 contra 2,578
da rede planctônica. A distribuição de graus do grafo aleatório segue a distribuição de
Poisson, de acordo com a clássica forma de sino. Na Figura 39 podem ser vistos os
gráficos da distribuição de graus convencional e da CCDF, completamente diversos
daqueles apresentados pelas redes planctônicas. Tais características coincidem com os
padrões empíricos demonstrados em [160], sinalizando a capacidade do modelo
desenvolvido em representar as redes planctônicas.
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Figura 39. Gráficos de distribuição de graus para grafo aleatório com mesmo número de
nós e mesma densidade da rede planctônica. a) Convencional. b) CCDF
A composição de relações tipicamente tróficas com relações de competição
formam propriedades mais coerentes com padrões encontrados em redes ecológicas
reais. A distribuição de graus, por outro lado, apresenta, de modo geral, uma forma de
cauda longa, ressaltando a ocorrência de razoável número de indivíduos com grau muito
baixo, ao mesmo tempo em que existem poucos nós com grau muito elevado. Essa
característica coincide com o padrão de redes livres de escala, como verificado em
algumas teias alimentares, embora os desvios sejam muito comuns, como relata [123].
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Figura 40. Gráficos de distribuição de graus. a) Convencional. b) CCDF.
Na rede obtida, porém, um número maior que o esperado afastam-se da curva,
criando um maior desajuste à lei de potência. Tais desvios são principalmente causados
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por consumidores primários e consumidores secundários que exercem maior predação,
mas não têm muitas relações de competição. Nesta rede, a distribuição de graus, como
pode ser observada na Figura 40.a, definitivamente não se ajusta ao modelo de lei de
potência, apresentando coeficiente de determinação de aproximadamente 0,68.
A curva da CCDF, mostrada na Figura 40.b, não descreve a clássica linha reta,
mas em certa porção apresenta ~1,1. O seu gráfico permite notar que existe a
probabilidade de ocorrer graus altos, muito acima da média e que a ocorrência de nós
com grau pequeno é mais comum do que os graus elevados. Com efeito, são 65
indivíduos com o menor grau e apenas 1 com o maior grau. Em termos proporcionais,
20% dos indivíduos mais conectados concentram quase 55% de todas as arestas, ao
passo que cerca de 20% dos indivíduos no extremo oposto respondem por menos de 1%
de todas as conexões, havendo no centro uma concentração de nós que não divergem
muito em termos de grau. Embora em proporção menor, esse comportamento remete à
regra 80/20 de Pareto, da qual as redes livres de escala são características [121].
Entretanto, a forma da curva da CCDF, em três estágios aparentes, com o trecho inicial
descrevendo uma curva com inclinação praticamente constante e o trecho final decaindo
rapidamente, corresponderia melhor à descrição do corte exponencial. De toda maneira,
o comportamento da rede planctônica não é aleatório.
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Figura 41. Gráficos de distribuição de graus fuzzy. a) Convencional. b) CCDF.
Os reais valores das arestas fuzzy também foram utilizados para analisar graus
na rede. Os graus, em valores que vão de 0,066 a 319,26, apresentam uma distribuição
menos irregular do que quando contabilizados em termos da teoria de conjuntos
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clássica, sendo 1 para existência de conexão ou 0, caso contrário. Conforme pode ser
visto na Figura 41, o valor fuzzy para os graus não se ajusta à lei de potência, resultando
em uma distribuição bem ajustada a uma curva exponencial.
Conforme ressaltam Appel e Hruschka [158], as propriedades das redes podem
apresentar outras distribuições que tendem a seguir a lei de potência, como número de
triângulos em relação ao grau dos nós e a média de triângulos para todos os nós com
grau di em relação ao grau di [161]. O comportamento dessas duas distribuições pode
ser observado na Figura 42, na qual podem ser vistos coeficientes de determinação com
valores elevados, especialmente na Figura 42.b, cujo ajuste alcança mais de 98%.
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Figura 42. Gráficos da distribuição de triângulos x grau dos nós. a) Total. b) Média.
Após conhecido e avaliado o comportamento do modelo fuzzy na representação
de redes planctônicas reais, pode-se voltar à uma tarefa de apoio à gestão ambiental,
norteada pela Política Nacional de Meio Ambiente, cujo objetivo central é a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental [162]. Esse apoio pode ser
dado em termos de simulações do comportamento da rede sob os efeitos de alguma
perturbação hipotética. A Tabela 8 mostra os resultados da simulação de perda de
indivíduos devido a algum impacto, através de remoções progressivas de 10%, 25% e
50% dos nós, sempre a partir da rede original, sendo alvos os nós com maior
centralidade de grau, de intermediação e de proximidade. Os valores apresentados
referem-se apenas ao componente gigante.
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Tabela 8 – Propriedades da rede de acordo com a remoção de nós centrais.
Propriedade da rede
Total de nós

Maior grau
10%
2292

25%
1841

Maior intermediação
50%

10%

25%

1220

2294

1852

50%
1133

Maior proximidade
10%
2273

25%
1871

50%
1218

Total de arestas

82519

32592

6311

89439

42472

8286

92789

38655

6973

Número médio de arestas

36,003

17,703

5,173

38,99

22,93

7,313

40,822

20,660

5,725

Menor/maior graus

1 / 309

1 / 142

1 / 39

1 / 347

1 / 217

1 / 114

1 / 438

1 / 181

1 / 57

72,01

35,41

10,35

77,98

45,87

14,63

81,65

41,32

11,45

4784,3

817,0

52,7

5409,4

1819,9

225,1

7813,7

1277,2

82,9

Densidade

0,031

0,019

0,008

0,034

0,025

0,013

0,036

0,022

0,009

Conectância

0,016

0,010

0,004

0,017

0,012

0,006

0,018

0,011

0,005

Grau médio
Variância de graus

Diâmetro
Grau de separação médio
Coeficiente clustering
R

2

Número de componentes

11

16

12

9

13

12

11

11

12

3,034

3,414

4,446

2,963

3,260

4,419

3,103

3,317

4,468

0,392

0,367

0,310

0,417

0,384

0,373

0,423

0,378

0,329

0,7357

0,6137

0,6093

0,7016

0,7008

0,7189

0,7591

0,6878

0,7290

33

88

69

30

93

153

51

67

71

Pela observação dos valores apresentados na Tabela 8, nota-se que ao passo
que os nós são deletados da rede, ocorre, consequentemente, perda de arestas. O
diâmetro da rede sofre aumento de 2 a 7 passos, exceto na remoção de 10% dos nós com
maior centralidade de intermediação. Contabilizado apenas o componente gigante, a
redução ultrapassa os valores percentuais de remoção devido ao efeito indireto da
retirada de nós mais centrais que eram a única ligação de outros nós com o restante da
rede. Os valores apresentados como número de componentes demonstram que uma série
de nós isolados e pequenos conjuntos vão se originando enquanto um componente
permanece conectado, mesmo com a remoção de um número expressivo de nós.
Observa-se que ao passo que a conectância diminui, o grau de separação médio
aumenta em todos os casos, conforme preconizado em [56], consequencia direta do fato
da maioria dos caminhos mais curtos passar através dos nós mais centrais ao invés dos
periféricos. A gradativa redução do coeficiente de clustering indica a perda de
importantes elementos estruturais, notadamente diversos triângulos e possivelmente
outros cliques. Adicionalmente é apresentado o valor do coeficiente de determinação
(R2) relativo à lei de potência para fins de comparação do comportamento de cada
simulação realizada. Com exceção da remoção de 25% e 50% dos nós com maior grau,
as remoções parecem sugerir que há uma maior tendência dos pontos se ajustarem à lei
de potência, se comparado à rede original. Todavia o comportamento é enviesado pela
redução de nós ter atingido justamente aqueles que contribuíam para a maior dispersão
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da distribuição dos graus, sendo que, na realidade, as distribuições passam a ter um
padrão que se ajusta melhor a uma distribuição exponencial.
Os valores fuzzy das arestas também foram utilizados na apuração dos nós com
maior grau. Os valores do maior e do menor graus, o grau médio e a variância foram
calculados sobre os valores fuzzy. O cálculo das demais medidas foi mantido. Na Tabela
9 pode ser observado que os comportamentos de algumas propriedades obtidas com
valores fuzzy guardam semelhanças com aquelas calculadas em base binária. A
distribuição de graus, calculada com o valor inteiro sucessor do valor do grau fuzzy, se
apresenta ainda menos ajustada à lei de potência, enquadrando-se melhor em uma curva
exponencial. O comportamento do diâmetro, no entanto, acompanha o valor do corte,
aumentando à medida que mais nós vão sendo perdidos.
Tabela 9 – Propriedades da rede de acordo com a remoção de nós com maior grau fuzzy.
Propriedade da rede
Total de nós

Maior grau
10%

25%

50%

2311

1913

1201

Total de arestas

88745

34016

5745

Número médio de arestas

38,401

17,781

4,784

0,026 / 94,174

0,0001 / 45,774

0.0003 / 17,119

26,372

12,658

4,404

Variância de graus

462,6

85,3

10,1

Densidade

0,033

0,019

0,008

Conectância

0,017

0,009

0,004

9

10

16

2,825

3,288

4,673

Menor/maior graus
Grau médio

Diâmetro
Grau de separação médio
Coeficiente clustering
2

R

0,436

0,386

0,317

0,5733

0,5492

0,5980

26

34

82

Número de Componentes

A remoção de nós altamente conectados em uma rede livre de escala leva a um
rápido aumento do grau médio de separação enquanto redes com distribuição de Poisson
apresentam respostas semelhantes tanto para remoção direcionada a nós centrais quanto
para remoção aleatória [163][164]. Realmente, os efeitos da remoção de nós aleatórios
sobre a rede planctônica são sensivelmente menos pronunciados do que a remoção de
nós centrais, conforme pode ser observado na Tabela 10. Medidas como a conectância e
o grau de separação médio permanecem muito próximas às originais, assim como o
diâmetro que mediante a deleção de nós de baixo grau manteve certa constância no seu
valor, coincidindo com o afirmado em [158]. Tais resultados demonstram que falhas, ou
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seja, a remoção que não alveja especificamente os nós mais conectados, promovem
perturbações menos significativas em redes cuja distribuição de graus tenda a seguir a
lei de potência, uma vez que nós com baixo grau são grande maioria e tem maior
possibilidade de serem atingidos numa remoção aleatória. Os coeficientes de
determinação mostram um ajuste ligeiramente menor.
Por outro lado, a remoção direcionada, embora cause perturbações, conforme
esperado, tem seus impactos suavizados pela forte estabilidade da rede, a qual pode ser
atribuída à combinação das características de teias alimentares, representadas pelas
redes de predação e herbivoria, com as características de uma rede ecológica mais geral,
representada pela rede de competição, que existem simultaneamente na rede planctônica
agregada.
Tabela 10 – Propriedades da rede de acordo com a remoção de nós aleatórios.
Propriedade da rede

Nós aleatórios
10%

Total de nós

25%

50%

2326

1933

1253

Total de arestas

133673

93845

40477

Número médio de arestas

57,469

48,549

32,304

Menor/maior graus

1 / 619

1 / 526

1 / 351

Grau médio

114,94

97,10

64,608

13939,4

9824,1

4136,3

Densidade

0,049

0,050

0,052

Conectância

0,025

0,025

0,026

9

10

10

2,603

2,633

2,716

Variância de graus

Diâmetro
Grau de separação médio
Coeficiente clustering
2

R

0,460

0,460

0,466

0,6766

0,6452

0,6742

9

15

40

Número de Componentes

De maneira geral, a remoção de nós causou os efeitos esperados, confirmando
que o modelo tende a reproduzir padrões naturais preconizados na literatura. Com o
objetivo de investigar o comportamento das estruturas internas da rede planctônica, foi
empregado o algoritmo de detecção de comunidades para segmentação da rede. Mais
uma vez, ressalta-se que aqui o conceito de comunidades é relativo ao estudo de grafos,
não tendo o sentido de comunidades conforme entendidas pela biologia, e o objetivo da
análise é verificar como se agrupam os indivíduos da rede planctônica e quais as
características dos grupos formados.
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Primeiramente a rede planctônica agregada foi submetida ao algoritmo Saltator
a fim de realizar-se a detecção da estrutura de comunidades, demandando cerca de 4
minutos para completar o processamento. A maior modularidade, de 0,437, foi atingida
em uma estrutura de 6 comunidades, conforme pode ser visto na Figura 43, em que nós
do grafo representam as comunidades. É interessante notar que os valores da
modularidade e da compartimentalização – 0,4560 – são realmente convergentes.
Podendo ser consideradas como os compartimentos dessa rede planctônica [67], essas
comunidades permitem a dedução de uma informação adicional: de acordo com o
resultado de simulações, ao dar-se a extinção de uma espécie, a próxima a se extinguir
encontra-se no mesmo compartimento [67].

Figura 43. Estrutura de comunidades da rede planctônica. Na notação x : y dos rótulos,
x é o identificador da comunidade e y é a quantidade de nós daquela comunidade.
As comunidades apresentaram uma distribuição numérica de nós relativamente
equilibrada, exibindo apenas um grupo mais reduzido, com pouco menos de 7% de
todos os nós. As arestas têm espessura proporcional ao seu peso, mostrando que a
comunidade 6 possui ligação intensa com todas as comunidades, sendo a conexão com a
comunidade 4 a mais forte. De forma absoluta, o total das ligações internas é mais forte
na comunidade 1, influenciado pelo fato de ser essa a maior comunidade em número de
nós. Proporcionalmente, a comunidade 4 apresenta a maior força total de ligações, como
demonstrado pelo laço, ou auto-aresta, que pode ser visualizado em cada nó do grafo.
A distribuição dos nós em termos de tamanho, apresentada na Figura 44,
mostra a presença de indivíduos do picoplâncton, mesmo em número reduzido, em
96

todas as comunidades, embora a grande maioria tenha se concentrado em apenas uma
comunidade. O microplâncton, com sua natural raridade, agrupou-se em uma
comunidade, com exceção de um indivíduo, presente na comunidade 4. O nanoplâncton,
abundante na amostra analisada, tem presença significativa em todas as comunidades,
em taxas aproximadas que vão de 48% a 99%s.
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Figura 44. Número de indivíduos por tamanho alocados nas comunidades.
Em relação aos consumidores secundários, consumidores primários e
produtores primários, a distribuição apresenta um fato de grande contraste: enquanto os
produtores primários, componentes do grupo mais abundante no plâncton, têm presença
marcante em todas as comunidades, as fortes ligações tróficas entre consumidores
primários e consumidores secundários levaram tais indivíduos a se concentrarem em
apenas uma comunidade, tornando sua presença quase nula nas demais, conforme pode
ser observado no gráfico em escala logarítmica contido na Figura 45. Apreende-se
disso, que os indivíduos mais fortemente ligados pelas relações tróficas, de predação e
herbivoria, tenderam a ser agrupados na mesma comunidade.
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Figura 45. Número de consumidores secundários, consumidores primários e produtores
primários por comunidade.
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Com o objetivo de apurar a ocorrência de padrões de comportamento entre a
rede planctônica e sua respectiva estrutura de comunidades, as propriedades de rede,
inicialmente obtidas para a rede planctônica como um todo e já mostradas na Tabela 7,
também foram calculadas para cada uma das comunidades detectadas e seus resultados
estão apresentados na Tabela 11.
Tabela 11 – Propriedades das comunidades detectadas na rede planctônica.
Comunidade
Propriedades
Total de nós

1

2

3

4

5

6

561

540

503

477

341

173

Total de arestas

58573

12134

22000

20780

4260

1301

Número médio de arestas

104,41

22,47

43,74

43,56

12,49

7,420

Menor/maior graus

1 / 337

1 / 179

1 / 264

1 / 274

1 / 106

1 / 54

Grau médio

208,82

44,94

87,47

87,13

24,98

15,04

Variância de graus

20442,3

1640,2

4317,7

3649,0

511,6

153,1

Densidade

0,373

0,083

0,174

0,183

0,073

0,087

Conectância

0,186

0,042

0,087

0,091

0,037

0,043

7

10

6

7

9

9

Grau de separação médio

1,822

2,630

2,078

2,069

2,819

2,733

Coeficiente clustering

0,606

0,479

0,575

0,561

0,461

0,463

0,0211

0,5730

0,2567

0,1323

0,6373

0,4915

Diâmetro

2

R

Mais uma vez, a comunidade 1 se apresenta como a mais divergente. Enquanto
a rede possui nós com grau de cerca de sete vezes a média global, na comunidade 1 essa
relação não atinge 2 e nas demais comunidades fica entre 3 e 4,5. A variância de graus,
muito mais alta na comunidade 1, reflexo da maior diversidade dos atores dentro dessa
comunidade, influencia fortemente a variância da rede. A conectância da comunidade 1
é relativamente alta, correspondendo mais proximamente ao padrão das teias
alimentares, estando relacionada diretamente à concentração das relações de predação e
herbivoria. Embora possuam conectâncias menores que a comunidade 1, as
comunidades 3 e 4 estão muito acima da rede, resultado diretamente relacionado ao
número de arestas dessas comunidades: juntas contém cerca de 85% das arestas
remanescentes nas seis comunidades.
A comunidade 2 foi a única que teve o diâmetro maior do que o apresentado
originalmente pela rede. Duas comunidades mantiveram o valor 9 e três apresentaram
redução, sendo a maior ocorrida na comunidade 3. Por outro lado, o grau de separação
médio teve o maior aumento na comunidade 5, demonstrando maior dispersão
topológica entre seus componentes. A comunidade 1, principalmente provocado pela
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alta incidência de consumidores primários e consumidores secundários, com relações
tróficas mais intensas que as das demais comunidades, apresentou a maior redução
nessa propriedade: 30% em relação à rede, enquanto as comunidades 3 e 4 tiveram uma
redução de cerca de 20%.
O coeficiente de clustering sofreu incremento nas quatro primeiras
comunidades e manteve-se o mesmo na comunidade 6. A comunidade 5 foi a única em
que essa propriedade ficou menor, embora a redução seja muito pequena. Novamente a
comunidade 1 tem a maior divergência, com o coeficiente de clustering cerca de 30%
maior que o coeficiente apresentado pela rede. Esses comportamentos se devem por um
lado à concentração de cliques em algumas comunidades e, por outro, pela alocação de
nós vizinhos cujos vizinhos não tenham ligações em comunidades diferentes, o que é
uma tendência provocada pela utilização da modularidade na detecção das
comunidades.
Por fim, o coeficiente de determinação (R2) da distribuição de graus indica que
as comunidades não apresentam melhor ajuste à lei de potência do que a rede total. A
menor redução foi observada na comunidade 5, enquanto as comunidades 1, 3 e 4,
notadamente na primeira, apresentaram-se muito distantes desse padrão, assim como
divergentes de outros padrões de distribuição. Nota-se nas amostras analisadas que
quanto maior foi a conectância, menor deu-se o ajuste da distribuição de graus à lei de
potência.
De forma geral, nenhuma das comunidades manteve o padrão de propriedades
encontrado na rede planctônica total, demonstrando que os grupos têm características
próprias e que as conexões entre os indivíduos não foram estabelecidas ao acaso,
levando os organismos com maior similaridade a convergirem para grupos mais coesos,
os quais, por sua vez, apresentam pequena afinidade entre si.
Uma segunda amostra, coletada em 23/09/2012, foi submetida ao processo de
criação da rede agregada e posteriormente à detecção de comunidades com o intuito de
demonstrar a estabilidade da metodologia desenvolvida.
Inicialmente foram calculados os índices ecológicos, cujos valores obtidos
estão apresentados na Tabela 12:
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Tabela 12 – Índices ecológicos da rede planctônica múltipla – amostra 23/09/2012.
Índice

Valor

Número de compartimentos
Fluxo Total do Sistema
Fluxo médio dos compartimentos
Rendimento Total do sistema
Rendimento médio do sistema
Compartimentalização

4
197.959,28
49.489,82
202.655,93
111,47
0,374

Por ser tratarem de redes com algumas notáveis divergências, como a
inexistência de microplâncton e a presença muito mais expressiva do zooplâncton na
segunda rede, obviamente os índices ecológicos apresentam valores diferentes. A
utilidade prática está na obtenção de valores que, aplicados em redes oriundas de
amostras mais próximas no espaço e no tempo, indiquem alterações em curso no
ambiente que mereçam maior atenção por parte dos agentes interessados. Nesta rede o
RTS é maior que o FTS, indicando que vários fluxos são efetuados entre organismos
que estão no mesmo compartimento. O valor da compartimentalização sugere a
probabilidade de ocorrer uma estrutura de comunidades de baixa complexidade e valor
de modularidade pequeno, a ser verificado após a detecção da estrutura de comunidades
da segunda rede.
Tabela 13 – Propriedades da rede planctônica agregada – amostra 23/09/2012.
Propriedade
Total de nós
Total de arestas
Número médio de arestas
Menor/maior graus
Grau médio
Variância de graus
Densidade
Conectância
Diâmetro
Grau de separação médio:
Coeficiente de clustering

Valor
2815
971740
345,201
1 / 1602
690,401
323.202,47
0,245
0,123
10
2,084
0,567

A rede originada da segunda amostra também preservou aproximadamente
95% dos nós iniciais, apresentando amplo predomínio do nanoplâncton, mas sem reter
representantes do microplâncton, originalmente muito escasso, conforme apresentado na
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Figura 46.a. Dentre as propriedades dessa rede, que podem ser vistas na Tabela 13,
destaca-se o número muito maior de conexões, mesmo em termos médios, o que influi
diretamente na elevação de várias outras propriedades. Certamente o fenômeno ocorre
em função da menor diferença entre a quantidade de produtores primários e o total de
consumidores primários e consumidores secundários, com um pequeno predomínio
destes, conforme pode ser visto na Figura 46.b, o que torna a rede muito mais conectada
que a anterior.
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Figura 46. Número de indivíduos – segunda amostra. a) por tamanho b) por nível.
O diâmetro é ligeiramente maior, mas o grau de separação médio é
sensivelmente redução, embora relativos a uma rede com mais nós, mostrando que essas
propriedades não dependem diretamente do número de nós existentes na rede, mas da
das conexões estabelecidas entre eles. O coeficiente de clustering, de 0,567, apresentase mais alto, também em conseqüência da maior densidade desta rede. A média de
triângulos em relação ao grau continua seguindo a lei de potência, apresentando o
coeficiente de determinação de 0,9284 e α~2,056.
O algoritmo saltator detectou, novamente com um esforço computacional de
cerca de 4 minutos para o processamento completo, uma estrutura com 5 comunidades,
conforme pode ser visto na Figura 47.a, um pouco abaixo das seis encontradas na rede
da primeira amostra, o que pode ser explicado pela maior ocorrência de consumidores
primários e consumidores secundários na segunda amostra. Embora a modularidade não
seja considerada alta, de apenas 0,2132, a estrutura não está mal formada. A distribuição
por tamanhos apresenta algumas coincidências entre as duas redes, como a concentração
destacada de indivíduos do picoplâncton em uma ou duas comunidades e a existência de
comunidades formadas apenas por nanoplâncton, conforme mostrado na Figura 47.b. A
distribuição dos níveis tróficos da segunda rede é mais equilibrada, conforme pode ser
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observado na Figura 47.c, contendo quantidades significativas de consumidores
secundários, consumidores primários e produtores primários em quatro comunidades,
mas também apresentando uma comunidade formada apenas por produtores primários,
fato que também ocorre em uma comunidade da primeira rede. A formação da estrutura
de comunidades com tais características corrobora o prenunciado pelo índice de
compartimentalização: pequena complexidade e modularidade baixa. Tais coincidências
entre os comportamentos das duas redes indicam certa estabilidade da dinâmica
planctônica no ambiente de origem das amostras analisadas, bem como a desejada
constância da metodologia desenvolvida.
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Figura 47. Detecção de comunidades – amostra 23/09/2012. a) Grafo das comunidades.
Na notação x : y dos rótulos, x é o identificador da comunidade e y é a quantidade de
nós da comunidade. b) Histograma dos tamanhos. c) Histograma dos níveis tróficos.
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6. Conclusões

6.1. Considerações finais
O gerenciamento costeiro é um importante instrumento para conservação do
equilíbrio ecológico e equacionamento de problemas sócio-econômicos advindos dos
interesses de ocupação e exploração da costa. No Brasil o gerenciamento costeiro é
objeto de um Plano Nacional, instituído pela Lei Federal 7.661, de 16/05/1988 [165], a
qual já previa, inclusive, a sua necessária e constante atualização.
A gestão de um litoral tão extenso como a brasileiro exige ações em uma área
de intensa urbanização, de atividades portuárias e industriais de ponta e de exploração
turística em larga escala, além dos anseios de conservação ambiental e cultural.
Ferramentas que permitam a obtenção de informações em tempo hábil a respeito da
configuração biológica de um ambiente, sua sensibilidade e seu potencial de resiliência,
posem ser de grande auxílio no apoio à decisão sobre as melhores condições de
execução de um ato impactante, favorecendo o seu melhor processamento natural. A
manutenção de condições saudáveis dos ambientes costeiros tem efeitos positivos no
desenvolvimento e relacionamentos dos interesses ecológicos, sociais e econômicos,
dando suporte à exploração sustentável dos recursos marinhos e costeiros.
Devido a toda vulnerabilidade e importância dos ambientes da zona costeira, o
estudo e o desenvolvimento de metodologias aplicadas ao entendimento da dinâmica de
seus variados ecossistemas são oportunos e, integrados, podem assumir papel de
relevância na gestão e preservação desse ameaçado ambiente. Com o objetivo de
contribuir com esses esforços, este trabalho explorou diversos recursos e implementou
ferramentas para análise de redes planctônica, gerando informações úteis para
aplicações em gerenciamento costeiro.
A contribuição preliminar nesse sentido foi dada por um levantamento do
estado da arte, procurando relacionar os estudos de redes complexas em geral, detecção
de comunidades, lógica fuzzy e redes biológicas com ênfase em redes ecológicas. A lista
de trabalhos abordados, além de fundamentar teoricamente o presente trabalho, permite
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divisar a atualidade e importância dos temas, a viabilidade e as possibilidades de sua
aplicação integrada.
Para a efetiva modelagem e análise das redes naturalmente formadas pelos
organismos e demais partículas do plâncton, registrados através da citometria de fluxo, a
abordagem de redes complexas ressentia-se justamente da falta de informação a cerca
dos relacionamentos existentes entre os indivíduos. Uma importante contribuição dada
por este trabalho é a definição de critérios inspirados nas relações ecológicas de
competição, predação e herbivoria para o estabelecimento das conexões da rede.
A adoção da lógica fuzzy foi uma solução adequada para criação do modelo da
rede planctônica, oferecendo algumas vantagens, como suportar a subjetividade da
definição de relações entre os indivíduos e permitir, devido ao seu valor relativo,
ponderar de maneira mais realista as interações e seus desdobramentos, excedendo a
limitação binária que restringiria a relação em existir ou não. A estratégia de utilização
do corte alfa para definição da rede de competição, possibilita a obtenção de
características que mais se aproximem do esperado para redes reais e, adicionalmente,
oferece ao especialista a oportunidade de observar o comportamento da rede com
diversas granularidades: desde as mais fracas até as mais fortes interações entre as
partículas, através da simples variação do ponto de corte.
Outra contribuição dada por este trabalho reside na possibilidade de representar
as interações de origens diversas, formadoras de múltiplas redes entre os mesmos atores,
de maneira simultânea, através do uso de multigrafo fuzzy. De maneira preliminar e
adotando a estratégia de colorir as arestas, é possível visualizar algumas características
topológicas da coleção de redes representadas em um único multigrafo. O uso do
operador OWA para agregação das arestas do multigrafo permitiu que, a partir de uma
diversidade de relações, seja produzido um conjunto unificado de índices e
propriedades, inclusive contornando algumas limitações individuais, como a ausência
de triângulos da rede de herbivoria.
A implementação de um procedimento para detecção da estrutura de
comunidades na rede planctônica contribuiu com melhorias no algoritmo apresentado
por He et al [44], quais sejam: a) a introdução da nova metáfora das formigas saltadores
de Jerdon [102], o que dá opção de movimento às formigas quando sua vizinhança já
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estiver completamente ocupada; b) o término da busca devido à estagnação, o que
permite ao algoritmo encerrar sua execução quando, após um número limite de
iterações, não houver otimização do resultado. Tal estratégia permite que o algoritmo,
tendo encontrado o melhor resultado, não faça iterações desnecessárias ou que, ainda
encontrado valores melhores para a função objetivo, não encerre o processamento por
força do limite de repetições; c) a avaliação da função objetivo para toda a rede sempre
que uma troca de comunidade refletir em ganho, o que permite à colônia apresentar a
estrutura com a maior modularidade encontrada em toda a busca e não apenas o último
resultado, que pode ter sido penalizado pela troca aleatória imposta pelo mecanismo de
recozimento simulado, componente do algoritmo.
Para avaliar a eficiência e confiabilidade da implementação foram realizados
diversos testes de agrupamento em redes conhecidas na literatura. Os valores da
modularidade e a estrutura de comunidades produzidos pelo algoritmo Saltator, em
geral, são equivalentes ou superam os resultados alcançados com o uso dos aplicativos
Gephi e NodeXL, conhecidos softwares para análise e visualização de redes. De tal
maneira, confirmou-se que a implementação foi bem sucedida e sua aplicação em redes
planctônicas seria capaz de gerar resultados de boa qualidade. De fato, a detecção
realizada pelo Saltator na rede planctônica agregada foi bastante satisfatória,
apresentando comunidades compactas, de forma geral sem grandes disparidades, sendo
que as maiores divergências têm explicação na própria constituição natural da rede.
Em suma, chegou-se a um modelo de rede estável, a partir de uma massa de
dados que representa os indivíduos do plâncton, mas que não apresentavam
explicitamente seus interrelacionamentos. O acúmulo de conhecimento a cerca do
comportamento dos indivíduos do plâncton permitirá ao operador do sistema,
especialista ou gestor ambiental, realizar simulações de perturbações, como a supressão
de determinado grupo de organismos, ou perceber a alterações ambientais através de
mudanças no padrão de comportamento das amostras.

6.2. Pesquisas futuras
Devido à extensão do assunto a cerca de redes ecológicas e as muitas técnicas
computacionais que poderiam ser aplicadas nesta pesquisa, além do caráter pioneiro de
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gerar relações fuzzy e aplicar multigrafos na representação de redes planctônicas com
dados oriundos do citômetro de fluxo CytoSense, não foram exploradas todas as
possibilidades. Novos trabalhos podem ser orientados para continuidade e expansão da
pesquisa aqui iniciada, tais como:
- introduzir o cálculo da modularidade ponderada em grafos de múltiplas
arestas e estudar a existência de outras medidas de qualidade que possam proporcionar
ganhos na detecção das estruturas;
- avaliar se a incorporação de estratégias específicas para detecção de
comunidades sobrepostas produziria estruturas de melhor qualidade;
- empregar bibliotecas especializadas em manipulação de grandes volumes de
dados, possivelmente com migração de linguagem e adoção de processamento paralelo,
a fim de viabilizar o rápido processamento de amostras maiores, que podem ser
disponibilizadas por futuras versões do equipamento; tratamento de dados em fluxo
contínuo, para representação de redes dinâmicas e a geração de visualizações dinâmicas
instantâneas da rede em três dimensões;
- determinar com exatidão os produtores primários, os consumidores primários
e os consumidores secundários através dos dados provenientes do reconhecimento das
imagens que podem ser produzidas pelo CytoSense, tarefa atualmente inviável por
exigir um conjunto de treino contendo razoável número de imagens previamente
identificadas, o que demanda a colaboração de diversos especialistas no esforço de
identificação dos organismos.

Por fim, pode-se considerar alcançados os objetivos deste trabalho, que trouxe
contribuições tanto para a área computacional, quanto para pesquisa sobre o plâncton
marinho, esforços que, em mais elevada instância, irão colaborar para a aplicabilidade e
aperfeiçoamento do gerenciamento costeiro. Seu legado abre novos horizontes de
estudo e servirá como base para trabalhos que pretendam estender e aprofundar a
modelagem e análise das redes planctônicas geradas a partir de dados de citometria de
fluxo.
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