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RESUMO 
 

 
Redes são sistemas físicos, biológicos ou sociais caracterizados por um grande conjunto de 
entidades bem definidas que interagem dinamicamente entre si. A compreensão de suas 
estruturas, funções e propriedades são fundamentais para se pensar como é possível manter a 
funcionalidade das mesmas. Por isso, o interesse da comunidade científica em relação ao estudo e 
à modelagem de redes vem aumentando significativamente nos últimos anos. A estrutura de uma 
rede pode ser representada por um grafo não orientado, onde seus vértices representam os 
terminais da rede e suas arestas o meio físico de comunicação entre eles. A confiabilidade de uma 
rede pode ser entendida como sendo a probabilidade da mesma continuar funcionando mesmo 
quando uma falha acarretar na remoção de vértices ou arestas do grafo que a modela. Neste 
trabalho, cada vértice é considerado perfeitamente confiável e somente as arestas e estão 
propensas a falhas, com probabilidade . Em determinadas situações, deseja-se aumentar a 
confiabilidade da rede e, para tal, o estudo de medidas de centralidade pode auxiliar na análise do 
aumento da mesma. Tais medidas podem ser utilizadas para verificar o quanto um vértice de uma 
rede é mais importante em relação aos demais. A partir do resultado de cada medida de 
centralidade, é possível ordenar os vértices da rede em função de sua importância relativa. 
Entretanto, um vértice não estará obrigatoriamente na mesma posição de acordo com a análise de 
todas as medidas. Por isso, ao analisar uma rede através da centralidade de seus vértices, deve-se 
identificar o contexto do problema para escolher qual medida é a mais adequada para a análise. 
Este trabalho tem como objetivo estudar uma rede de co-autoria, identificando qual medida de 
centralidade é a mais apropriada para a análise deste tipo de rede e apontando, de acordo com a 
medida escolhida, os vértices entre os quais deve ser acrescida uma aresta para se obter um 
melhor aumento da confiabilidade da rede inicial. Esse aumento, por exemplo, pode gerar uma 
melhor interação entre grupo de pesquisadores.  
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ABSTRACT 
 
 
Networks are physical, biological or social systems characterized by a large set of well defined 
entities that interact dynamically with each other. The understanding of their structures, functions 
and properties are fundamental for thinking about how is possible maintain the functionality of 
them. Therefore, the interest of the scientific community in relation to the study and to the 
modeling of networks has increased significantly in recent years. The structure of a network can 
be represented by a non-oriented graph, where its vertices represent the terminals of the network 
and its edges the physical medium of communication between them. The reliability of a network 
can be understood as the probability of it continue working even when a failure result in 
removing of vertices or edges of the graph it models the network. In this work, each vertex is 
considered perfectly reliable and only the edges e are prone to failure, with probability . In 
certain situations, we wish to increase the network reliability and, to such, the study of measures 
of centrality can help in evaluate the increase of it. Such measures can be used to verify how a 
vertex of a network is more important than the other. From the result of each measure of 
centrality, it is possible to order the vertices of the network according to its relative importance. 
However, a vertex will not necessarily in the same position according with the analysis of all 
measures. Thus, to analyze a network through the centrality of its vertices, we must identify the 
context of the problem to choose which measure is most appropriate for analysis. This work aims 
to study a network of co-authorship, identifying which centrality measure is most appropriate for 
analyzing this type of network and pointing, according to the measure chosen, the vertices 
between which must be added an edge to get a better increase in reliability of the initial network. 
This increase, for example, can generate a better interaction between a researchers group. 
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